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#part1 

 نفس عمیق کشیدم و سیع کردم به خودم مسلط باشم. 

ن هیچ احمقی  ن اینهمه ماشی  تو این خیابون شلوغ و بی 

 نمیتونه مزاحم یه دختی بشه. 

سیع کردم قدم هام رو کامال عادی بردارم و به پشت رسم 

 کنم؛ویل مگه میتونستم؟نگاه ن

 و ترس توی کیف شلوغم 
ی

دست های لرزونم رو با کالفگ

ون کشیدم.   بردم و آینه ی جیبیم رو از توش بت 
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با احتیاط از توی آینه پشت رسم رو نگاه کردم که قلبم از 

بان و کوبش قلبم به شکل رسسام  ترس مچاله شد و ضن

 آوری زیاد شد. 

 م. گردنبندم رو زیر شالم مخقن کرد

تاریگ هوا  مدام توی رسم جیغ میکشید که خییل وقته 

ون از خونم و شهر این ساعت ناامن تر از همیشس.   بت 

 تجسم اتفاق هایی که ممکنه بیوفته به پاهام قوت داد 
حتی

 و یی اراده رسعت قدم هام رو تند تر کرد. 

ن و نور چراغش که  ویل صدای زیاد شدن دور موتور ماشی 

هم هشدار یم داد دست و پام رو فلج  نزدیک شدنش رو ب

 میکرد 

وع کردم به دویدن.   گوشیم رو از توی کیفم چنگ زدم و رسر

 پس آدم های این شهر لعنتی کجان؟

ن اینهمه بوق و شلوغن  چی کار باید بکنم؟جیغ بکشم؟بی 

 کیس هست که بشنوه؟
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اگر یک درصد شک داشتم و تمام حس و حال بدم رو پای 

ن و موازی  بدبیتن نوشته بودم با زیاد شدن رسعت ماشی 

ن شدم که اینهمه راه رو اتفاقی با من نیومده.   اومدنش مطمی 

با وحشت و تند تند شماره ی بابا رو گرفتم و گوشر رو کنار 

 گوشم گذاشتم. 

 مغزم قفل شده بود. 

ن اعتبار گوشیم رو یادآوری  با شنیدن صدای زین که نداشیی

گوشیم شارژ نداره و برای   یم کرد یادم افتاد که خییل وقته

م.   همینه که از رس شب نتوتستم با بابا تماس بگت 

کالفه و پر حرص گوشر رو توی کیفم پرت کردم و رسی    ع 

 خودم رو از خیابون اصیل دور کردم و توی فرغ پیچیدم. 

د که  ن لبخند و ذوق داشت آروم آروم توی وجودم جوونه مت 

ن و باز شدن د ر، قلبم ایستاد و با صدای ترمز شدید ماشی 

 نفسم رفت. 

هزار و یک احتمال بد و هزار و یک فکر بدتر توی ذهنم 

 چرخ میخورد و پاهام رو به لرزش در میاورد. 

ن از جونم؟  چی میخواسیی

 دزد بودن؟
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ی نیم خورد.  ن که اصال به خفت گت   اون ماشی 

احتمال وحشتناک خط خورد و یه احتمال وحشتناک تر 

 جایگزین شد. 

هاشون که تند تند پشت رسم برداشته یم شد صدای قدم 

اضطراب رو مثل اسید به جون سلول به سلول تنم 

 انداخت و ذوبم کرد. 

ی که تونستم  ن یه نگاه کوتاه به پشت رسم انداختم و تنها چت 

ببینم دو تا جوون قوی هیکل و قد بلند سیاه پوش بود که با 

 رسعت به سمتم قدم بر یم داشتند. 

 دم و یی اختیار جیغ کشیدم. رسم رو برگردون

تو هر کوچه ای که احتمال یم دادم یه آدم توش باشه که 

 بتونه کمکم کنه میپیچیدم و با تمام جون و بنیم میدویدم. 

 _کمک....کمک کیس نیست؟کمک...! 

 

هر چی صدای قدم ها نزدیک تر یم شد،لرزش دست و پام 

 شدید تر. 

ه باالخره با وحشت کل طول خیابون رو رصد یم کردم ک

مرد شد.   نگاهم قفل چهار تا پت 
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 برای ساعت یازده شب خییل هم خوب بود. 

مردی که تو سکوت شب دور هم میخندیدند و  چهار تا پت 

 سیگار یم کشیدند. 

با ذوق وصف نشدین دهن باز کردم و خواستم دوباره جیغ 

بکشم که مانتوی تنم با شتاب به عقب کشیده شد و تن یی 

 و پخش خیابون کرد. جون و لرزونم ر 

اینبار جیغ گوش خراشم به خاطر کشیده شدن پوست 

دستم روی آسفالت خیابون بود و کمری که محکم روی 

ن کوبیده شد.   زمی 

 

#part2 

 ویل االن وقت آه و ناله نبود. 

از جام با سختی بلند شدم و خواستم دوباره قدم بردارم و 

گرفته   جیغ بکشم که اینبار دهنم با یه دست قوی،محکم

شد و دست قدرتمندی به دور کمرم حلقه شد و تن لرزونم 

 رو قفل کرد. 

ی شاید شبیه به مرگ.  ن  چت 

 حال و اوصاقن که نه قابل گفتنه نه قابل توصیف کردن. 
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ی خودم رو تکون یم دادم و برای ذره ای  ن به طرز جنون آمت 

 هوا و ذره ای نفس برای جیغ کشیدن تقال یم کردم. 

محکم تر قفل یم شدم و صدام کمتی ویل با هر حرکت 

 شنیده یم شد. 

سایه ی حضور یکیشون رو درست روبه روی خودم حس 

 کردم که چشمهای غرق اشکم رو بهش دوختم. 

یه مرد جوون و تقریبا ش ساله که با چشم های شیطاین و 

پر از کینه بهم چشم دوخته بود و با اضطراب اطراف رو 

 نگاه یم کرد. 

ش رس ک  وچه اینا االن میفهمن. _شهاب بتی

ن و میارم نزدیک..  ش منم االن ماشی   بتی

 

نه صدایی از مردی که من رو محکم گرفته بود  شنیدم و نه 

 حرکت دیگه ای . 

فقط به محض اینکه اون مرد از کنارم دور شد،سیع کرد من 

و با خودش بکشونه و نذاره کوچیک ترین صدایی از دهنم 

 خارج شه. 

 غ کشیدن و صدایی بلند نشدن. چه قدر عذاب بود جی
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 چه قدر عذاب آور بود تقال کردن ویل ضعیف تر بودن. 

 

ی من و  دستش رو دور کمرم محکم تر کرد و با قدرت بیشتی

 همراه خودش کشوند ویل االن وقت کم آوردن نبود. 

با تمام زورم دستش رو گاز گرفتم و به محض عقب کشیدن  

 دستش بلند جیغ کشیدم. 

غوشش دور کردم و خودم رو به جلو پرتاب خودم رو از آ

 کردم. 

 صدای بلندش قدرت قدم هام رو بیشتی کرد. 

به ی محکم  هنوز چند قدم کوتاه برنداشته بودم که با ضن

 تری با صورت به سمت آسفالت پرتاب شدم. 

 جیغ بلندتری کشیدم و به صورت زخم شدم دست کشیدم. 

دم که با وحشت برگشتم و دست هام رو تکیه گاهم کر 

 نگاهم قفل دو تا چشم غرق خون شد. 

 زبونم بند اومده بود. 

 با وحشت رسم رو به اطرافم چرخوندم و بلند بلند داد زدم: 

 _کمک...یگ کمک کنه..چی میخواین از جون من؟
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هر چه قدر پول بخواین میدم بهتون تروخدا کاریم نداشته 

...کمک...!  ن  باشی 

 

شم شد و فکش با چشمهای عصباین و خون رنگش پر از خ

 خشونت قفل شد. 

 

سمتم هجوم آورد که جیغ بلند تری کشیدم و خودم رو 

 عقب کشیدم که صدای یه مرد بلند شد. 

 

؟ولش کن ببینم.   _آهای چی کار داری یم کتن

 

دست هاش کنار رفتند و صورت پر از جدیت و خشمش از 

مرد هایی شد که حاال بهمون  روم برداشته شد و میخ پت 

 ر شدن. نزدیک ت

 ذوق و خوشحایل به رگهام تزریق شد. 

با خوشحایل بهشون نگاه کردم  و اونها رو درست مثل 

 . فرشته های نجات یم دیدم
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ی دستم کشیده  خواستم لب بازکنم که اینبار با قدرت بیشتی

ده شد.  ن دست قدرتمند اون مرد فشر  شد و مچم بی 

 

...آقا تروخدا زنگ بزن پلیس.   ولم کن لعنتی

 کم کنید اینا میخوان من و بدزدن...تروخدا.. آقا کم

 

ده یم شد و قدرت  هر لحظه دستم بیشتی از قبل فشر

ی رو حس یم کردم.   بیشتی

مرد ها میخ نگاه گریون و پر از  نگاه وحشت زده ی پت 

اضطرابم شده بود که رس هممون با صدای پر انرژی و 

 مالییم برگشت. 

 

ن با خودت چیکار یم   کتن اخه. _روشا خواهر من ببی 

 عزیزدلم چرا قرص هاتو نمیخوری که اینجوری نشه. 

مت دکتی آروم مییسر بیا عزیزم.   بیا بریم االن میتی
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با بهت و لبهای باز مونده به مردی نگاه یم کردم که رفته 

بود ماشینش رو نزدیک تر بیاره و حاال مخاطب همه ی این 

 اراجیفش من بودم. 

 

ن  تمام تنم یخ کرده بود و پر از  بهت و وحشت نگاهم رو بی 

مرد هایی که با گیجی نگاهمون یم کردند یم  اون و پت 

 گردوندم. 

؟
ی

 _چی داری م..میگ

 

مرد ها گردوندم و با تمام التماش  با عجز روم رو سمت پت 

 که تو صدام داشتم ضجه زدم

_داره دری وری میگه زنگ بزنید پلیس.ترو قرآن یه کاری 

 کنید. 

 

دست های مرد کنار دستم شد که با تمام اینبار صورتم قفل 

 قدرتش داشت استخون هام رو خرد یم کرد. 

 من میخوام بدزدمت؟اره؟
ی

 چیه عشقم باز البد میخوای بگ
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ه ی چشمهاش شده بودم که ازشون آتیش  با وحشت خت 

ه شده بودند.   میبارید و بهم خت 

اینا دیگه چجور کثافتایی ان؟تمام مغز و فکرم رو قفل کردند 

 و نمیذارن حتی تکون بخورم. 

 

صدای اون مرد که من و خواهرش خطاب کرده بود بلند 

 شد

 

 _ببخشید شما رو هم اذیت کردیم آقایون. 

 

مردی که حاال با ترحم بهم نگاه یم کردند  رو کردم به چهار پت 

 و به حرف های اون عوضن گوش یم دادند. 

ن تر آورد و همزمان با حرف هاش انگش ت صداش رو پایی 

 اشارش رو دوراین کنار مغزش تکون داد. 
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_خواهر من حالش خوب نیست باز حواسمون نبوده از 

 خونه فرار کرده میگه شما من و دزدیدین. 

 بازم من عذر میخوام. 

 

یدش دکتی اینجوری برای خودتون هم خییل  _خب بتی

 خطرناکه جوون! 

 

#part3 

 و همینقدر احمقانه قانع شدن؟
ی
ن سادگ ؟به همی   چی

 تم رو محکم آزاد کردم و بلند تر جیغ کشیدمدس

_داره دروغ میگه آقا ترو قرآن زنگ بزن به پلیس...آقا کمک 

 کنید دارن من و میدزدن آق.. 

 

اگر فکر یم کردم تا به االن تنم داره زیر قدرت دست هاش 

 خرد میشه اشتباه یم کردم. 
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با فشاری که به تنم آورد و اشاره ی رسش که به دوستش 

دوباره تنم رو به عقب کشید و با یک دستش پاهام رو کرد 

ن بلندم کرد.   بغل گرفت و از زمی 

 

با تمام وجودم جیغ کشیدم و بلند بلند کمک خواستم ویل 

دست هاش محکم تر از قبل دهنم رو گرفت و اینبار با قدم 

 های رسی    ع تر من و سمت ماشینشون برد. 

 

 _بازم ببخشید. 

 

مرد احمق شون رو هم  اون چهار تا پت  ن آخرین نگاه ترحم آمت 

 . ن ن و از دید خیس و چشمهای ترم کنار رفیی  بهم انداخیی

با تمام جونم خودم رو تکون یم دادم تا از مردی که محکم 

من رو نگه داشته بود خالص شم ویل بدون هیچ عجله ای، 

صامت و با جدیت من رو روی دست هاش حمل کرد و به 

ن برد.   سمت ماشی 

 . باورم نیم شد 
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مرد،انقدر   جلوی چشم چهار تا پت 
ی
ن سادگ یعتن به همی 

 احمقانه من و دزدیدن؟

تمام زور و قدرتم رو ریخته بودم تو دست و پاهام و با همه 

ی وجودم تقال یم کردم ویل انگاری این مرد زیاد از حد 

 قدرتش بیشتی بود. 

رسش رو کنار گوشم آورد و با لحتن که سیع یم کرد آروم 

 م غرید: باشه با خش

 _به اندازه ی کاقن چوب خطت پر هست. 

یه تکون دیگه بخور تا کاری کنم از درد نتوین نفس بکیسر 

 چه برسه به جیغ کشیدن. 

 

 تمام تنم شد مثل یه تیکه چوب و منجمد شد. 

ن اینا؟  چی از جون من میخواسیی

ون برد که دوستش رسی    ع  من و با خیال راحت از کوچه بت 

ن رو باز کرد.  جلوتر راه افتاد و قفل  ماشی 

چشمهام از زور اضطراب و ترس سیایه یم رفت ویل با 

 دیدن باز شدن در صندوق عقب روح از کالبدم خارج شد. 
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با قدرت جسم لرزون و یخ زدم رو تقریبا توی صندوق پرت 

 کرد. 

به محض برداشته شدن دستش،همه ی نفیس رو که جمع 

دم ویل تو کرده بودم به جیغ رسوندم و بلند فریاد کشی

کشی از ثانیه در صندوق روی صورت گریون و بهت زدم 

 بسته شد و تاریگ مطلق. 

 

#part4 

 *پریناز

ن  ی شکلم رو برداشتم و دوباره به رنگ ستی قلموی چتی

 آغشتش کردم. 

 حسایی قلموم رو توی رنگ غسل دادم روی بوم جلو 
وقتی

به زدن.  وع کردم به ضن  روم رسر

یم شد و من فقط محو  صدای موسیقی توی گوشم پخش

به بهش بال و پر یم   بودم که با هر ضن
ی

ن رنگ درخت ستی

 دادم. 

با حس فشار دستی روی شونم،باال پریدم و همزمان با 

ون آوردم.   چرخیدنم هندزفری توی گوشم رو بت 
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با دیدن صورت خندون بابا نفس عمیقی کشیدم و لبخند 

 زدم

؟خب ترسیدم چرا یهویی میای؟  وای بابا تویی

 

لبخندش عمیق تر شد و دندون های سفید و ردیفش رو با 

 فخر به نمایش گذاشت. 

ون و کراوایی که دور یقش آویزون بود دست  بابا با لباس بت 

 به کمر کنارم ایستاد و گفت: 

 

نم.  ن ؟یه ساعته پشت در اتاقت دارم صدات مت   _یهویی

 

 سیم هندزفریم رو  تکون داد و گفت: 

. _ماشاهلل این و که میذار   ی تو گوِشت از دنیا عقب میوفتی

 آتلیه نرفتی چرا؟

 

ن از خونه رو نداشتم ون رفیی  . __حوصله بت 
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برای اینکه بیشتی از این پیگت  نشه بوم نقاشیم رو نشون 

 دادم و گفتم: 

 _قشنگ نشده؟یه ذره رو دریاچشم کار کنم تمومه. 

 

 بابا چهارپایه ی کناریم رو کشید و روش نشست. 

 ه به بوم کرد و یه نگاه به چشمهای من. با دقت یه نگا

 قشنگه..طرحش کو؟

 

 لبخند پهتن زدم و گفتم: 

 تو ذهنمه..شاید مسخره باشه برات ویل تو خواب دیدمش. 

ن رنگ که  یه دریاچه ی کوچیک و بکر.با کیل درخت ستی

 سایشون توی آب افتاده و با هر نسیم تکون میخوره. 

 

نگران شد و آروم یی دلیل مثل تموم این یک سال نگاهش 

 گفت: 

 خوشحال 
ی

ی یادت اومد که بهم میگ ن _پریناز بابا..اگر چت 

 بشم..آره بابا؟
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نفس عمیق کشیدم و نگاهم رو به دریاچه ی نصفه کارم 

 دوختم 

ی  ن _آره بابا..ویل هر رسی این لحنت دیوونم یم کنه.اگه چت 

 هست خودت بگو. 

 

 کالفه روی صورتش دست کشید و از جاش بلند شد

راستی دیروز احسان زنگ زد یم گفت تلفناشو جواب نیم _ 

 دی. 

میخوای بابا یدونه بخوابوین تو گوشش خیالت راحت 

 شه؟چه دشمتن داری با این بدبخت اخه؟

 

با تصور سییل زدن به احسان خنده ی بلندی کردم و از جام 

 بلند شدم. 

پیش بند دور گردنم رو باز کردم و با خنده ای که هنوز محو 

 ه بود گفتم: نشد
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_ راستش رو بخوای خییل دلم میخواد یه کاری کنم از اون 

 . ن  ارتفاغ که وایساده یکم بیاد پایی 

 خییل خودش رو باال میبینه بابا. 

 

اینبار خنده ی بابا هم بلند شد و دو نفری فراموش کردیم 

 داشتیم راجع به چی صحبت یم کردیم

 

#part5 

شم لباسات و بپوش تو هم تنبلیو بذار کنار تا من آماده یم 

 برو گالریت. 

 

 لبخند پر از شیطنتی زدم و گفتم: 

بابا جان شما خودت برو مطبت مریضات منتظرن من که 

بهت گفتم شب، تولد دعوتم االنم نمیخوام از خونه برم 

ون.   بت 

 به اون اقا احسانم بگو بیخودی دم گالری منتظر نباشه. 
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فم صدای بلند خنده برخالف انتظارم بعد از تموم شدن حر 

 ی بابا بلند شد و پشت بندش هم با لحن پر از خنده گفت: 

_من از دست تو چیکار کنم پریناز؟اگر تو نبودی به خدا من 

 میپوسیدم. 

کل این دنیارو بگردی مناسب تر از احسان پیدا نیم کتن 

 حاال یه به بختت لگد بزن. 

 

لبخند پر از عشقی به خنده ی جذابش زدم و عمیق 

 ماشاش کردم. ت

تو تک تک لحظه های این یکسال مراقبم بود و حتی 

 نذاشت ذره ای احساس نیاز کنم. 

 اگر نبود چجوری باید رس پا یم شدم؟

 خودم رو بهش نزدیک کردم و روی پنجه ی پام بلند شدم. 

وع کردم به گره زدن.   دستم رو بند کراواتش کردم و رسر

 

وز اونقدر حال و _بابایی خودت میدوین بعد از یک سال هن

 روزم خوب نیست که بخوام ازدواج کنم. 
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هنوز کیل سوال دارم که تو هیچوقت براشون جوایی 

 .  نداشتی

هنوز خودم توی خال شناورم نمیتونم دست یگ دیگرم 

م با خودم غرق کنم.   بگت 

 

 نگاه خوشحالش آروم آروم کدر شد و رنگ باخت. 

ه خت   ن شد و خت  ه نگاهم چشمهای قهوه ای رنگش غمگی 

 کرد. 

 آخرین گره رو هم زدم و بوسه ی عمیقی روی گونش کاشتم. 

_ویل حاال اگر تصمیم به ازدواجم گرفتم،احسان آدم 

زندگیم نیست بابا.فقط..فقط خودیی که میتوین قانعش 

 .  کتن

 من از پسش بر نمیام. 

 

 کرواتش رو رها کردم و عقب کشیدم. 

ی فرش همچنان نگاهش ناراحت بود و عمیق به گوشه 

ه شده بود.   خت 
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اینبار صورتم رو جلو بردم و بوسه ی عمیق تری رو روی 

 گونش به جا گذاشتم. 

 _ِا بابا جان! اینو نگفتم حالت بد شه. 

 فقط این برادرزادتو از من دورش کن باشه؟ 

 

 زد. 
ی

ن گرفت و لبخند کمرنگ  باالخره نگاهش رو از زمی 

اف یم برگشت سمت آینه و همینجور که کراواتش رو ص

 کرد لبخند محوی زد و گفت: 

 نمیذارم هیچ احدی اذیتت نکنه بابا. 

ه.   نمیذارم هیچکس تو رو از من بگت 

نم دیگه مزاحمت نشه.من رفتم شب دیر  ن باهاش حرف مت 

 نکتن پریناز. 

 

ون  برگشت سمتم و بعد از زدن لبخند عریضن از اتاق بت 

به رفت ویل من فقط فکرم یی جمله ی یی ربیط بود که ال 

 الی حرف های قشنگش گم شده بود. 
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ی تو ذهنش بود که بخواد یی اراده به زبون  ن ن چت  چرا همچی 

سید؟  بیاره؟از نبودن من میتی

 

با صدای زنگ گوشیم رسم رو به اطراف تکون دادم و 

 سمت تختم راه افتادم. 

 زدم و رسی    ع تماس رو برقرار 
ی

با دیدم اسم فرگل لبخند کمرنگ

 کردم. 

ده بودم که صدای جیغش بلند هنوز تلفن رو   کنار گوشم نتی

 شد

 

#part6 

 _وای پریناز ببینمت خفت یم کنم. 

 یه وقت اذیت نیسر جواب پیامامو بدی باشه عزیزم؟

 

روی تخت نشستم و بعد از تموم شدن جیغ جیغ هاش 

 جواب دادم
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 رس ظهری.هر گ ندونه انگار چه کار مهیم 
ی

ای بابا چی میگ

 هم داری. 

ن و درآری که شب چی بپوشر دیگه مگه غت  میخوای پدر م

اینه؟آخر رس هم هر چی بهت گفتم و بندازی کنار و هر 

 کدوم دوست داری و تنت کتن بیای. 

 

_اه اصال معلوم نیست این احسان دیوونه از چی تو 

 خوشش اومده. 

 پریناز من تو رو میشناسم شب دیر نکنیا. 

 د. فریبا کیل زحمت کشیده صدبارم گفته دیر نکنی

 ساعت هشت من دمه در منتظرتم فعال

 

_چی چیو ساعت هشت اینجوری گ قراره برگردیم اگه 

 هش... 

 

با صدای بوق ممتد گوشر کالفه گوشیم رو خاموش کردم و 

 . به کنارم پرت کردم
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یز از اضطراب بود و  طبق معمول یی دلیل تمام وجودم لتی

 دری    غ از یه دلیل موجه. 

ن فکر نکنم. نفس عمیق کشیدم و سیع کرد  م به هیچ چت 

دلم نمیخواست تمام ثانیه به ثانیه ی عمرم رو نگران 

هایی باشم که هم سن و سال هام اصال بهش فکر هم 
ن چت 

 نیم کنند. 

اگر این دور همیا یا فرگل نبود هیچوقت حتی یه لبخند ساده 

 هم نیم تونستم بزنم. 

روی صورت ملتهب و گر گفتم دست کشیدم و سیع کردم 

های خوب فکر کنم. فقط ب ن  ه چت 

 گور بابای این اضطراب های یی رس و ته. 

م..بعدش هم...   فعال باید اول دوش بگت 

 

با صدای زنگ آیفون رس جام متوقف شدم و بعد از چند 

 لحظه سمت در راه افتادم. 

 این موقع روز که بابا نبود کیس باهامون کار نداشت. 
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ن تلفن آیفون خوب به تصویر  نگاه کردم ویل قبل از برداشیی

 تصویر هیچ شخض مشخص نبود. 

 گوشر رو برداشتم و بعد از چند ثانیه گفتم: 

 

 بله؟

 

ن کارت دارم.   _بیا پایی 

 

با شنیدن صدای عصتی و یخش جا خوردم و چند لحظه 

 ساکت رس جام ایستادم. 

ویل رسی    ع اخم هام در هم فرو رفت و رس تا پام رو خشم فرا 

 گرفت

سان؟االن بابا خونه نیست لطفا اینجا چی کار داری اح

 همون شب بیا که.. 

 

ن یعتن با خودت کار دارم  _بهت میگم بیا پایی 
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بان قلبم رفت باال.   ضن

د؟ ن  به چه حقی با این لحن با من حرف مت 

ن ببینم.منم بهت گفتم بابا نیست خودمم  صدات و بیار پایی 

 نمیام پا

ن پر  ن االن نیای پایی  یناز انقدر زنگ به قرآن قسم اگه همی 

 . نم و انقدر آبروریزی راه میندازم که پشیمون شر ن  مت 

ن انقدر  نذار چشم ببندم رو اعتبار عمو.زودباش بیا پایی 

س نمیخوام بخورمت.   نتی

 

 زبونم بند اومده بود از این حجم از وقاحت این پش. 

 کالفه آیفون رو رس جاش گذاشتم و سمت اتاقم راه افتادم. 

ن ما نتو و رورسی چنگ زدم و با قدم های تند عصتی به اولی 

 و عصتی از خونه خارج شدم. 

ن رفتاریو داده؟  چی از من دیده که به خودش اجازه ی همچی 

ن رفتم و با دست هایی که از زور  بدو بدو پله ها رو پایی 

 خشم میلرزیدن در رو باز کردم. 
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نگاه پر از اخمم رو به دور و بر خونه دوختم که با صدای 

 م سمت ماشینش چرخید. بوق  رس 

 

 عینکش رو از چشمهاش برداشت و باالی رسش گذاشت. 

 طلبکار بود؟

ن یم کوبیدم و با حرص بهش  قدم هام رو تقریبا روی زمی 

 نزدیک یم شدم. 

ن رو باز کردم و کنارش جا گت  شدم.   در ماشی 

ن بلند شد و صورت  به محض نشستنم صدای قفل ماشی 

 د. عصباین من به آین پر از بهت ش

 

؟باز کن ببینم درو.   _چه غلیط داری یم کتن

 

 اخم های گره کردش کور تر از قبل شد و صداش رو برد باال

 _حرفامونو که زدیم باز یم کنم هر جا خواستی برو. 

؟پریناز من یه سال  این حرفایی که به بابات زدی یعتن چی

 برات صتی نکردم که آخر رس این حرفارو بشنوما. 
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ور خشم..از زور ترش که بهم منتقل کرده فوران کردم.از ز 

 بود. 

 منم صدام رو باال بردم و گفتم: 

_یی خود یه سال صتی کردی مگه من بهت وعده داده 

 بودم؟

من گفتم احسان یکسال به خاطرم صتی کن که حالم خوب 

 شه؟

ین به هر چی حرمت و رابطه ی فامیلیه؟ ن  چرا گند مت 

م بخوام تو مرد من آقا جان من نمیخوام ازدواج کنم اگر 

؟
ی

.دیگه چی میگ  نیستی

 

ه و تن و بدنم رو توقع داشتم داد بکشه .دوباره صدا باال بتی

بیشتی بلرزونه ویل برخالف انتظارم صورتش مات زده شد و 

 پر از بهت زمزمه کرد

 چرا مردت نیستم پریناز؟

 .  من که گفتم هر چه قدر بخوای صتی یم کنم تا روبه راه شر
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. یه سال دیگه
ی

 ..دو سال دیگه هر چی تو بگ

 ویل اینارو نگو بهم. 

 

 صورتم رو با دست هام پوشوندم و کالفه زمزمه کردم: 

 احسان تروخدا تمومش کن.ازدواج به این آسونیا نیست. 

من هر چه قدر سیع یم کنم نمیتونم تو رو به عنوان شوهرم 

 تجسم کنم. 

 تروخدا یه دوست خوب بمون برام باشه احسان؟

داری تحصیل کرده ای باور کن فکرت و از من برداری تو پول

 صدتا دختی بهتی گت  میاری. 

 فقط..فقط دیگه تمومش کن باشه؟

 

د.  ن  صورتش رو به سفیدی مت 

 اگر بگم نم اشک رو توی چشمهاش میدیدم دروغ نگفتم. 

 احسا

صدای باز شدن قفل در بلند شد و پشت بندش هم صدای 

 خش دار احسان
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ن پرینا  ز.دیگه نمیخوام بشنوم. _برو پایی 

 

ه نگاهش  کردم.  ه خت   چند لحظه خت 

ون   بت 
ی

بعد از چند ثانیه نفسم رو از ریه هام با کالفگ

ن پیاده شدم.   فرستادم و از ماشی 

 امیدوارم بفهمه... 

 امیدوارم انقدر عاقل باشه که درک کنه. 

 

#part8 

موهام رو دور دستگاه بابلیسم پیچیدم و به همون شکل نگه 

 تم. داش

بعد از چند ثانیه دستگاه رو عقب کشیدم و به موهای لول 

 شدم که از دستگاه رس میخورد نگاه کردم. 

 دوباره طره ی دیگه ای برداشتم و دور دستگاه پیچیدم. 

همینطور دستهام رو یی حرکت نگه داشتم و به صورت 

ه شدم.   آرایش کردم خت 
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ی بدتر از حضور احسان نمیتونست حالم رو  ن هیچ چت 

 خراب کنه. 

عشق و عاطفه ای که تشخیصش خییل راحت بود ویل 

 قبول کردنش نه. 

دوباره دستگاه رو عقب کشیدم و موی فر شدم رو پشت 

 گوشم فرستادم. 

آخرین تیکه از موهام رو هم پیچیدم و سیع کردم به هیچ 

ن فکر نکنم.   چت 

 من به اندازه ی کاقن خودم فکر و دغدغه داشتم. 

ضطراب های شدید و افکار مزاحم رو با به اندازه ی کاقن ا

خودم حمل یم کردم دیگه نمیتونستم فکر احساین باشم که 

 عقب نیم کشید. 

 دستگاه رو از برق کشیدم و از جام بلند شدم. 

ی فکر کنم.  ن  یه امشب دیگه نمیخوام به چت 

 نگاه احسان و نه اضطراب هایی که دست از رسم 
نه ناراحتی

 بر نیم داره. 

ورم پخش کردم و با دیدن پیچ و تاب های مشگ موهام رو د

 رنگ موهام آروم آروم لبخند زدم. 
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ون آوردم.   سمت کمدم رفتم و دکلته ی آیی رنگم رو ازش بت 

بعد از پوشیدن لباسم دوباره سمت آینه قدم برداشتم و بار 

 دیگه رژ رسخ رنگم رو تمدید کردم. 

 از روزی که یادم میاد چهرم رو دوست داشتم. 

 که برای امشب لب 
ی

های برجسته و چشمهای آیی رنگ

حسایی با مداد مشگ رنگ قابشون گرفته بودم و لب هایی 

 که با سخاوت تمام رسخ کرده بودم. 

 هنوز شک داشتم که گردنبندم رو هم بندازم یا نه. 

م رو کشیدم و جعبه ی مخمیل و  ن با تردید کشوی آخری مت 

ون آوردم.   رو ازش بت 
ی

 مشگ رنگ

تیاط در جعبه رو باز کردم و درست مثل همیشه و به با اح

 بار اول میخکوب برق لعل آیی رنگ گردنبند شدم. 
ی
 تازگ

لبخند عمیقی زدم و اینبار بدون ترید قفلش رو از هم باز 

 کردم. 

 با احتیاط گردنبند رو دور گردنم انداختم و 

ن قفل ،صدای زنگ موبایلم بلند شد.   همزمان با بسیی
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فرگل با دستم محکم روی پیشونیم کوبیدم و با دیدن اسم 

 رسی    ع مانتوی مشگ رنگ بلندم رو تنم کردم. 

رورسی ساتن آیی رنگم رو هول هولیک رسم کردم و با 

ون رفتم.  ن کیف و موبایلم رسی    ع از اتاق بت   برداشیی

ن و دیر کردنم پیش فرگل زیاده که از  انقدر سابقه ی دیر رفیی

 و پیش بیتن کنم. االن میتونم تک تک جیغ هاش ر 

ن شدم و راه افتادم.  س رسی    ع سوار ماشی   با هول و استی

ون میاوردم شماره ی  ن و از پارکینگ بت  همینطور که ماشی 

 فرگل رو گرفتم و موبایلم رو به شونم تکیه دادم. 

هنوز بوق اول نخورده بود که با صدای جیغ بلندش 

 چشمهام رو بستم و رسی    ع باز کردم

 

 تو میدوین ساعت چنده؟ _معلوم هست کجایی 

 من به تو گفتم چند؟

االن این موقع شب دیگه به چه دردی میخوره بیای دنبال 

 من؟
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وای فرگل میذاری منم حرف بزنم؟ببخشید عزیزم تقصت  

 من شد ساعت از دستم در رفت. 

حاال چون بیشتی از این دیر نشه تو خودت برو ادرس و 

 رو برسونملوکیشنم برام بفرست که منم زود خودم 

 

#part9 

 همچنان صداش پر از جیغ بود

 .. ن یه شب میخوایم بریم مهموین چیکار یم کتن  _اه ببی 

االن ساعت نهه تا برش میشه ده و نیم فقط دلم میخواد 

 زودتر از دوازده پاشر پریناز به خدا کشتمت. 

 

ساعت دوازده اونم برای خیابون های تهران واقعا برام 

عال تنها رایه که میتونستم باهاش عذاب آور بود.ویل ف

ن بود.   فرگل و آروم کنم همی 

 

 باشه عزیزم قول میدم فقط آدر.. 
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با قطع شدن تماس حرفمم تو نطفه خفه شد و با تعجب 

 گوشر رو از کنار گوشم فاصله دادم. 

دوباره شماره ی فرگل و گرفتم ویل به محض شنیدن صدای 

 پرت کردم اپراتور کالفه گوشر رو به صندیل کنارم

 )اعتبار کاقن نیست..(

 هنوز هیجی نشده دلم میخواست دور بزنم و برگردم. 

ن  یی دلیل اضطراب و نگراین از رس و کولم باال یم رفت و عی 

 اسید تو رگ هام میجوشید. 

 سیع کردم افکارم رو پس بزنم. 

ن فرصت باید سیمکارتم رو دائیم کنم تا دیگه  در اولی 

 صدایی رو از اپرات
ن  ور نشنوم. همچی 

 اوایل اصال دلم نمیخواست حتی گوشر داشته باشم. 

دلم میخواست فقط یه گوشه مچاله شم و فقط نقاشر 

 بکشم. 

ن فکر نیم کنم.   چون نقاشر تنها کاریه که حینش به هیچ چت 

ن گوشر و دمه  بعد ها بابا و فرگل انقدر اضار کردند که اولی 

 ص شم. دست ترین سیمکارت ممکن رو خریدم تا ففط خال 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

با صدای اس ام اس گوشیم دوباره اون رو چنگ زدم و به 

 آدرس نگاه کردم. 

 حس و حالم طبییع نبود؟

ن حاال دور بزنم و حال و حوصله ی  اینکه میخواستم همی 

 این آدرس دور رو نداشتم؟

به خدا که طبییع بود.با فشار هایی که من تحمل یم کنم 

 واقعا طبییع بود. 

بشم پام رو روی پدال گاز فشار دادم و  قبل از اینکه منرصف

 تو دل سیایه شب غرق شدم. 

 

با موبایلم باید چیکار یم کردم؟کارتمم همراهم نبود تا شارژ 

م و چشمم رو دور تا دور شهر میچرخوندم به امید باز  بگت 

بودن یه سوپر مارکت ویل با یادآوری ظاهرم فراموشش 

 کردم. 
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ن عدد های مخ تلقن رو نشون یم داد همینطور ساعت ماشی 

و من حتی احساس نزدیگ به ادرش که برام فرستاده شده 

 بود نیم کردم. 

 کم کم حالت آشفتم پر رنگ تر شد و اضطرابم زیاد تر. 

دوباره آدرس رو نگاه کردم و لعنت به این فرگل که حتی یه 

د تا ببینه کجا موندم.  ن  زنگ به من نمت 

 برام داشت.  کم کم ساعت دیگه حکم یه ناقوس رو 

ساعتی که نشون یم داد بیشتی از یک ساعته تو خیابون ها 

 دارم میچرخم ویل هنوز نرسیدم. 

 گم شده بودم؟حتما... 

 

ن یم شد گفت به راحتی فرار  با ایستادن یک دفعه ای ماشی 

 کردن روح از کالبد رو تجربه کردم. 

با وحشت به عقربه های رو به روم نگاه کردم که نگاهم 

ین رو به روم شد. میخکوب  ن  درجه ی بتن

 

 دیگه به حتم از این بدتر نیم شد. 
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یه جای کار عجیب میلنگید و اینهمه بدشانیس،پشت رس 

 هم واقعا یی انصاقن بود. 

وسط یه خیابون شلوغ توی غرب تهران؛با موباییل که اعتبار 

ین.  ن ن بدون بتن  نداره و ماشی 

 

ها حضور شاید بیمارگونه باشه ویل عالوه بر همه ی این 

ماشیتن که حس یم کردم خییل وقته دنبالمه و حاال با توقف 

 من اون هم با فاصله ی زیاد پارک کرده. 

 

ی تا جیغ کشیدن فاصله نداشتم.ویل االن اصال وقت  ن چت 

 این کارها نبود. 

ن رو قفل کردم و روی صورتم دست کشیدم.   رسی    ع در ماشی 

س راه افتادم که بالکل ف راموش کردم انقدر با هول و استی

ین داره یا نه..  ن ن بتن  ماشی 

 

#part10 

 روی صورتم دست کشیدم و سیع کردم آروم باشم. 
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هزار و یک راهکار تو رسم چرخ میخورد و بال و پر نگرفته 

 محو یم شد. 

ی که  اگر یه سوپر مارکت پیدا کنم تمومه..الاقل یه بتن بشر

 بشه با تلفنش زنگ زد. 

دستم رو دراز کردم و از رسی    ع قبل از اینکه پشیمون بشم 

ن خرمن وسایل های ریز و درشت صندیل عقب،یه جفت  بی 

 کفش تخت و راحت برداشتم. 

 حاال با بهونه ی موجه تر خرخرم رو 
ی

اضطراب همیشگ

 چسبیده بود و با هر دم عمیق،کشنده تر یم شد. 

بان قلتی که شنیدنش راحت تر از هر وقت دیگه بود و  ضن

 نفیس که باال نمیومد. 

ی    ع کفش های پاشنه بلندم رو با کفش های راحتم عوض رس 

 کردم و پیاده شدم. 

هیچ دلییل برای ترسیدن نیست و هیچ کیس نمیتونه اذیتم 

 کنه. 

نمیدونم تکرار کردن این دو تا جمله چقدر میتونه کمک کنه 

ن  ی که به مغزم خطور میکنه تکرار کردن همی  ن ویل تنها چت 

 چند تا کلمس. 
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 آرایش کردم نگاه کردم.  تو آینه به صورت

با پشت دستم محکم روی لب هام کشیدم تا یکم رسچن 

بیش از حد لبهام رو کم کنم و رورسیم رو کیم جلوتر 

 کشیدم. 

بدون اینکه بذارم فکر های دیگه تو مغزم ریشه بزنه رسی    ع 

ن رو باز کردم و کیفم رو محکم چسبیدم.   در ماشی 

 هایی که به محض دور شدن از ماشینم، صدای بوق 
ن ماشی 

وع کرد به  برای من به صدا در میومد روی اعصابم رسر

 تازوندن. 

قدم هام رو تند تر کردم و بدون توجه به چراغ زدن ها و 

 متلک ها رسی    ع خودم رو به خیابون فرغ رسوندم. 

با قطع شدن صداها نفس عمیق کشیدم و به راهم ادامه 

 دادم. 

 لط باشم. نفس عمیق کشیدم و سیع کردم به خودم مس

ن هیچ احمقی  ن اینهمه ماشی  تو این خیابون شلوغ و بی 

 نمیتونه مزاحم یه دختی بشه. 

سیع کردم قدم هام رو کامال عادی بردارم و به پشت رسم 

 نگاه نکنم؛ویل مگه میتونستم؟
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حضورش و سایه به سایه دنبال کردنش مگه قابل چشم 

 پوشر بود؟

 

 و ترس تو 
ی

ی کیف شلوغم دست های لرزونم رو با کالفگ

ون کشیدم.   بردم و آینه ی جیبیم رو از توش بت 

با احتیاط از توی آینه پشت رسم رو نگاه کردم که قلبم از 

بانم و کوبش قلبم به شکل رسسام  ترس مچاله شد و ضن

 آوری زیاد شد. 

 گردنبندم رو زیر شالم مخقن کردم. 

تاریگ هوا و ساعتی که با عقربه هاش مدام توی رسم جیغ 

ون از خونم و شهر این ساعت می کشید که خییل وقته بت 

ناامن تر از همیشس، به پاهام قوت داد و یی اراده رسعت 

 قدم هام رو تند تر کرد. 

ن و نور چراغش که  ویل صدای زیاد شدن دور موتور ماشی 

نزدیک شدنش رو بهم نوید یم داد دست و پام رو فلج م کرد 

 و قلبم رو توی مشتش فشار  داد. 

وع کردم به دویدن. گو   شیم رو از توی کیفم چنگ زدم و رسر

 پس آدم های این شهر لعنتی کجان؟
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ن اینهمه بوق و شلوغن  چی کار باید بکنم؟جیغ بکشم؟بی 

 کیس هست که بشنوه؟

 

اگر یک درصد شک داشتم و تمام حس و حال بدم رو پای 

ن و موازی  بدبیتن نوشته بودم با زیاد شدن رسعت ماشی 

ن    شدم که اینهمه راه رو اتفاقی با من نیومده. اومدنش مطمی 

با وحشت و تند تند شماره ی بابا رو گرفتم و گوشر رو کنار 

 گوشم گذاشتم. 

 مغزم قفل شده بود. 

ن اعتبار گوشیم رو یادآوری  با شنیدن صدای زین که نداشیی

یم کرد یادم افتاد که خییل وقته گوشیم شارژ نداره و برای 

م. همینه که از رس شب   نتوتستم با بابا تماس بگت 

کالفه و پر حرص گوشر رو توی کیفم پرت کردم و رسی    ع 

 خودم رو از خیابون اصیل دور کردم و توی فرغ پیچیدم. 

 

د که  ن لبخند و ذوق داشت آروم آروم توی وجودم جوونه مت 

ن و باز شدن در قلبم ایستاد و  با صدای ترمز شدید ماشی 

 نفسم رفت. 
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بد و هزار و یک فکر بدتر توی ذهنم  هزار و یک احتمال

 چرخ میخورد و پاهام رو به لرزش در میاورد. 

ن از جونم؟  چی میخواسیی

 دزد بودن؟

ی نیم خورد.  ن که اصال به خفت گت   اون ماشی 

احتمال وحشتناک خط خورد و یه احتمال وحشتناک تر 

 جایگزین شد. 

صدای قدم هاشون که تند تند پشت رسم برداشته یم شد 

اب رو مثل اسید به جون سلول به سلول تنم اضطر 

 انداخت و ذوبم کرد. 

ی که تونستم  ن یه نگاه کوتاه به پشت رسم انداختم و تنها چت 

ببینم دو تا جوون قوی هیکل و قد بلند سیاه پوش بود که با 

 رسعت به سمتم قدم بر یم داشتند. 

 

#part11 

 رسم رو برگردوندم و یی اختیار جیغ کشیدم. 
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چه ای که احتمال یم دادم یه آدم توش باشه که تو هر کو 

 بتونه کمکم کنه میپیچیدم و با تمام جون و بنیم میدویدم. 

 _کمک....کمک کیس نیست؟کمک...! 

 

هر چی صدای قدم ها نزدیک تر یم شد،لرزش دست و پام 

 شدید تر. 

با وحشت کل طول خیابون رو رصد یم کردم که باالخره 

مرد   شد.  نگاهم قفل چهار تا پت 

 برای ساعت یازده شب خییل هم خوب بود. 

مردی که تو سکوت شب دور هم میخندیدند و  چهار تا پت 

 سیگار یم کشیدند. 

با ذوق وصف نشدین دهن باز کردم و خواستم دوباره جیغ 

بکشم که مانتوی تنم با شتاب به عقب کشیده شد و تن یی 

 جون و لرزونم رو پخش خیابون کرد. 

راشم به خاطر کشیده شدن پوست اینبار جیغ گوش خ

دستم روی آسفالت خیابون بود و کمری که محکم روی 

ن کوبیده شد.   زمی 
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 ویل االن وقت آه و ناله نبود. 

از جام با سختی بلند شدم و خواستم دوباره قدم بردارم و 

جیغ بکشم که اینبار دهنم با یه دست قوی،محکم گرفته 

مرم حلقه شد و تن لرزونم شد و دست قدرتمندی به دور ک

 رو قفل کرد. 

ی شاید شبیه به مرگ.  ن  چت 

 حال و اوصاقن که نه قابل گفتنه نه قابل توصیف کردم. 

ی خودم رو تکون یم دادم و برای ذره ای  ن به طرز جنون آمت 

 هوا و ذره ای نفس برای جیغ کشیدن تقال یم کردم. 

ویل با هر حرکت محکم تر قفل یم شدم و صدام کمتی 

 یده یم شد. شن

سایه ی حضور یکیشون رو درست روبه روی خودم حس 

 کردم که چشمهای غرق اشکم رو بهش دوختم. 

یه مرد جوون و تقریبا ش ساله که با چشم های شیطاین و 

پر از کینه بهم چشم دوخته بود و با اضطراب اطراف رو 

 نگاه یم کرد. 

ش رس کوچه اینا االن میفهمن.   _شهاب بتی
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ش منم اال ن و میارم نزدیک.. بتی  ن ماشی 

 

نه صدایی از مردی که من رو محکم گرفته بود  شنیدم و نه 

 حرکت دیگه ای . 

فقط به محض اینکه اون مرد از کنارم دور شد،سیع کرد من 

و با خودش بکشونه و نذاره کوچیک ترین صدایی از دهنم 

 خارج شه. 

 چه قدر عذاب بود جیغ کشیدن و صدایی بلند نشدن. 

 عذاب آور بود تقال کردن ویل ضعیف تر بودن.  چه قدر 

 

ی من و  دستش رو دور کمرم محکم تر کرد و با قدرت بیشتی

 همراه خودش کشوند ویل االن وقت کم آوردن نبود. 

با تمام زورم دستش رو گاز گرفتم و به محض عقب کشیدن  

 دستش بلند جیغ کشیدم. 

تاب خودم رو از آغوشش دور کردم و خودم رو به جلو پر 

 کردم. 

 صدای بلندش قدرت قدم هام رو بیشتی کرد. 
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به ی محکم  هنوز چند قدم کوتاه برنداشته بودم که با ضن

 تری با صورت به سمت آسفالت پرتاب شدم. 

 جیغ بلندتری کشیدم و به صورت زخم شدم دست کشیدم. 

با وحشت برگشتم و دست هام رو تکیه گاهم کردم که 

 شد.  نگاهم قفل دو تا چشم غرق خون

 زبونم بند اومده بود. 

 با وحشت رسم رو به اطرافم چرخوندم و بلند بلند داد زدم: 

 _کمک...یگ کمک کنه..چی میخواین از جون من؟

هر چه قدر پول بخواین میدم بهتون تروخدا کاریم نداشته 

...کمک...!  ن  باشی 

 

چشمهای عصباین و خون رنگش پر از خشم شد و فکش با 

 خشونت قفل شد. 

 

م هجوم آورد که جیغ بلند تری کشیدم و خودم رو سمت

 عقب کشیدم که صدای یه مرد بلند شد. 
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؟ولش کن ببینم.   _آهای چی کار داری یم کتن

 

دست هاش کنار رفتند و صورت پر از جدیت و خشمش از 

مرد هایی شد که حاال بهمون  روم برداشته شد و میخ پت 

 نزدیک تر شدن. 

 یق شد. ذوق و خوشحایل به رگهام تزر 

با خوشحایل بهشون نگاه کردم  و اونها رو درست مثل 

 . فرشته های نجات یم دیدم

ی دستم کشیده  خواستم لب بازکنم که اینبار با قدرت بیشتی

ده شد.  ن دست قدرتمند اون مرد فشر  شد و مچم بی 

 

...آقا تروخدا زنگ بزن پلیس.   ولم کن لعنتی

 تروخدا.. آقا کمکم کنید اینا میخوان من و بدزدن... 

 

ده یم شد و قدرت  هر لحظه دستم بیشتی از قبل فشر

ی رو حس یم کردم.   بیشتی
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مرد ها میخ نگاه گریون و پر از  نگاه وحشت زده ی پت 

اضطرابم شده بود که رس هممون با صدای پر انرژی و 

 مالییم برگشت. 

 

ن با خودت چیکار یم کتن اخه.   _روشا خواهر من ببی 

 میخوری که اینجور بشه. عزیزدلم چرا قرص هاتو ن

مت دکتی آروم مییسر بیا عزیزم.   بیا بریم االن میتی

با بهت و لبهای باز مونده به مردی نگاه یم کردم که رفته 

بود ماشینش رو نزدیک تر بیاره و حاال مخاطب همه ی این 

 اراجیفش من بودم. 

 

ن  تمام تنم یخ کرده بود و پر از بهت و وحشت نگاهم رو بی 

م رد هایی که با گیجی نگاهمون یم کردند یم اون و پت 

 گردوندم. 

؟
ی

 _چی داری م..میگ
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مرد ها گردوندم و با تمام التماش  با عجز روم رو سمت پت 

 که تو صدام داشتم ضجه زدم

_داره دری وری میگه زنگ بزنید پلیس.ترو قرآن یه کاری 

 کنید. 

 

 اینبار صورتم قفل دست های مرد کنار دستم شد که با تمام

 قدرتش داشت استخون هام رو خرد یم کرد. 

 من میخوام بدزدمت؟اره؟
ی

 چیه عشقم باز البد میخوای بگ

 

ه ی چشمهاش شده بودم که ازشون آتیش  با وحشت خت 

ه شده بودند.   میبارید و بهم خت 

اینا دیگه چجور کثافتایی ان؟تمام مغز و فکرم رو قفل کردند 

 و نمیذارن حتی تکون بخورم. 

 

مرد که من و خواهرش خطاب کرده بود بلند  صدای اون

 شد
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 _ببخشید شما رو هم اذیت کردیم آقایون. 

 

مردی که حاال با ترحم بهم نگاه یم کردند  رو کردم به چهار پت 

 و به حرف های اون عوضن گوش یم دادند. 

ن تر آورد و همزمان با حرف هاش انگشت  صداش رو پایی 

 د. اشارش رو دوراین کنار مغزش تکون دا

 

_خواهر من حالش خوب نیست باز حواسمون نبوده از 

 خونه فرار کرده میگه شما من و دزدیدین. 

 بازم من عذر میخوام. 

 

یدش دکتی اینجوری برای خودتون هم خییل  _خب بتی

 خطرناکه جوون! 

 

#part13 

 و همینقدر احمقانه قانع شدن؟
ی
ن سادگ ؟به همی   چی

 کشیدم  دستم رو محکم آزاد کردم و بلند تر جیغ
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_داره دروغ میگه آقا ترو قرآن زنگ بزن به پلیس...آقا کمک 

 کنید دارن من و میدزدن آق.. 

 

اگر فکر یم کردم تا به االن تنم داره زیر قدرت دست هاش 

 خرد میشه اشتباه یم کردم. 

با فشاری که به تنم آورد و اشاره ی رسش که به دوستش 

دستش پاهام رو کرد دوباره تنم رو به عقب کشید و با یک 

ن بلندم کرد.   بغل گرفت و از زمی 

 

از تمام وجودم جیغ کشیدم و بلند بلند کمک خواستم ویل 

دست هاش محکم تر از قبل دهنم رو گرفت و اینبار با قدم 

 های رسی    ع تر من و سمت ماشینشون برد. 

 

 _بازم ببخشید. 

 

شون رو هم  ن مرد احمق آخرین نگاه ترحم آمت  اون چهار تا پت 

.  بهم ن ن و از دید خیس و چشمهای ترم کنار رفیی  انداخیی
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با تمام جونم خودم رو تکون یم دادم تا از مردی که محکم 

من رو نگه داشته بود خالص شم ویل بدون هیچ عجله ای، 

صامت و با جدیت من رو روی دست هاش حمل کرد و به 

ن برد.   سمت ماشی 

 باورم نیم شد. 

 جلوی چشم چهار 
ی
ن سادگ مرد،انقدر  یعتن به همی  تا پت 

 احمقانه من و دزدیدن؟

تمام زور و قدرتم رو ریخته بودم تو دست و پاهام و با همه 

ی وجودم تقال یم کردم ویل انگاری این مرد زیاد از حد 

 قدرتش بیشتی بود. 

رسش رو کنار گوشم آورد و با لحتن که سیع یم کرد آروم 

 باشه با خشم غرید: 

 پر هست. _به اندازه ی کاقن چوب خطت 

یه تکون دیگه بخور تا کاری کنم از درد نتوین نفس بکیسر 

 چه برسه به جیغ کشیدن. 

 

 تمام تنم شد مثل یه تیکه چوب و منجمد شد. 

ن اینا؟  چی از جون من میخواسیی
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ون برد که دوستش رسی    ع  من و با خیال راحت از کوچه بت 

ن رو باز کرد.   جلوتر راه افتاد و قفل ماشی 

ضطراب و ترس سیایه یم رفت ویل با چشمهام از زور ا

 دیدن باز شدن در صندوق عقب روح از کالبدم خارج شد. 

با قدرت جسم لرزون و یخ زدم رو تقریبا توی صندوق پرت 

 کرد. 

به محض برداشته شدن دستش،همه ی نفیس رو که جمع 

کرده بودم به جیغ رسوندم و بلند فریاد کشیدم ویل تو 

وی صورت گریون و بهت زدم کشی از ثانیه در صندوق ر 

 بسته شد و تاریگ مطلق. 

 

#part14 

ی شبیه به مرگ.  ن  چت 

 نه قابل توصیفه نه میشه هضمش کرد. 

فت از هجوم اتفاقی که مثل سیل من رو  نفسم داشت مت 

 بلعید و حاال درست وسطش بودم. 

مثل آب خوردن من و با خودش کشید و توی صندوق 

ن پرتم کرد.   عقب ماشی 
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ی گره کرده به در بسته ی صندوق میکوبیدم و با مشت ها

 با تمام وجودم جیغ یم کشیدم. 

ی شنوای  ن جز سیایه مطلقی که من رو بلعیده بود، هیچ چت 

 حال داغونم نبود. 

نفیس که هر لحظه تنگ تر یم شد و چشیم که هم رنگ 

 ظلمات دورش سیایه یم رفت. 

 نه...نباید هوشیاریم رو از دست یم دادم. 

ایلم رو با خودشون برده بودند و منه مبهوت کیف و موب

 مونده بدم که هنوز نتوسته بودم این اتفاق رو هضم کنم. 

ون...تروخدا هر چی بخواین بهتون  _من و از اینجا بیارید بت 

 یم دم. 

کمک...تروخدا بیا این در و باز کن..نفسم...نعسم باال نمیاد 

 بیا این درو باز کن. 

 

ی از اضطراب نب  ود. دیگه ختی

بان  ین ضن دیگه علنا قلبم با موجه ترین دلیل ممکن با بیشتی

 ممکن میتپید و نفسم تنگ و تنگ تر یم شد. 
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اشک هام کل صورتم رو خیس کرده بودند و نفسم...وای از 

 نفسم که هر لحظه یی جون تر یم شد. 

ن تو خودم مچاله شدم و صورتم رو با  با حس ایستادن ماشی 

 دستهام پوشوندم. 

نا مفهومشون به گوش یم رسید و هر لحظه  صداهای

 نزدیک تر یم شد. 

 

 .  _شهاب تو االن حالت خوب نیست عصباین هستی

 برو تو من میارمش. 

 .... 

 برو بهت میگم. 

 

بان قلبم رو شنید.   به راحتی میشد صدای ضن

تپش هایی که با رسعت قلبم رو به سینم یم کوبیدند و به 

 تدند و متوقف شدند. محض باز شدن در صندوق، از کار اف

 قلبم ایستاد و وحشت به سلول سلول تنم تزریق شد. 
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چهره ی عصتی و پر خشم یکیشون جایگزین قاب مشگ 

 رنگ اطرافم شد و بعد از چند لحظه  بهم نزدیک شد. 

ی من و از  با خشونت دستم رو چسبید و با خشونت بیشتی

ون کشید.   صندوق بت 

 ت نبود. االن وقت قرقره کردن اضطراب و وحش

اخم هام رو در هم کشیدم و یی تفاوت به اشک هام با لحن 

 پر از خشونتم بهش حمله کردم. 

 

.من و کجا آوردین  _دست کثیفتو بهم نزن عوضن

 کثافتا..ولم کن...ولم کن بذار برم

 

صورتش با هر کلمه ی من رسخ تر یم شد و فشار دست 

 .  هاش بیشتی

و خواهر خودش  همون مردی بود که با خونشدی تمام من

 خطاب کرده بود. 

دستم رو با تمام زورم به عقب یم کشیدم ویل یی تفاوت به 

متن که داشتم جون یم دادم من رو سمت خونه ای که 

 وسط باغش بودیم یم کشوند. 
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بلند بلند جیغ یم کشیدم و به امید یه کمک به اطرافم نگاه 

 یم کردم. 

 مرگ رو درست توی اون خونه یم دیدم. 

مرد جووین که ثروت از رس و شکلشون میبارید و فقط  دو تا 

 یک احتمال رو تو رس هر آدیم جیغ یم زد. 

با فکر به اتفاقی که قرار بود بیوفته جنون گرفتم و بلند تر 

جیغ کشیدم که کالفه شد و دست قدرتمندش قفل فکم 

 شد. 

 با خشم صورتش رو نزدیک کرد و فریاد کشید: 

 

خطت پر هست.پس تا شهاب و _ به اندازه ی کاقن چوب 

 دیوونه تر از این نکردی خفه مییسر و باهام میای. 

 فقط خدا به دادت برسه... 

 

#part15 
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ه ی صورت عصتی و حق به جانبش  مات و مبهوت خت 

بودم که بالخره فکم رو ول کرد و محکم تر از قبل من و 

 سمت خونه کشید. 

 تموم شد.. 

. خییل درد داره ضعیف تر باشر و ضعفت   رو به چشم ببیتن

در برابر مردی که تقریبا دو برابر من بود چیکار میتونستم 

 بکنم؟

دستم رو با قدرت کشید که باالخره وسط خونه پرتم کرد و 

 پشت بندش در رو پشت رس هم چندبار قفل کرد. 

ه ی مردی بودم که با  با وحشت و تن منجمد شده خت 

وم بهم نزدیک عصبانیت و خشم بهم نگاه یم کرد و آروم آر 

 یم شد. 

ن چوب،خشک شده بود.اصال نفیس  تنم میلرزید و عی 

 مونده بود؟

بان چطور؟  ضن

 اگر بود که این شکیل یخ نیم زدم. 

پر از وحشت نگاهم رو دور تا دور خونه ی ساده ای که 

 وسطش بودم انداختم و یی اختیار دوباره جیغ کشیدم. 
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 _به خدا بهم نزدیک شر بیچارت یم کنم. 

 ی چی من و دزدیدی کثافت؟پول میخواین؟برا

 هر چی بخواین میدم فقط بذار برگردم. 

 چرا الل شدی حرف بزن دی.. 

 

 _بتی صداتو تا خودم خفت نکردم. 

 

نگاهم رو از صورت مرد رو به روم گرفتم و رسم رو به سمت 

 صدا برگردوندم که خشکم زد. 

نگاه حاال تو این نور زیاد راحت تر یم شد صورت هاشون رو 

 کرد. 

ن زیر پام میخکوب شد و دلم ریخت.   پاهام به زمی 

وع به تپیدن کرد.   قلبم ایستاد و دوباره رسر

 این بال از کجا نازل شد؟

 یه مرد قوی هیکل چهارشونه با عضله های پیچ در پیچ. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 دریایی از خون غلت 
ن  که عجیب بی 

ی
چشمهای مشگ رنگ

ش از میخورد و مشت گره کرده ای که نشون از خشم بی

 حدش یم داد. 

 اینا چه مرگشون بود؟

ن از من؟  چی میخواسیی

انقدر وجودش ترسناک بود که یی اختیار خالف جهتش قدم 

برداشتم و دوستش که پشت رسم ایستاده بود سمتش قدم 

 تند کرد. 

ویل قبل از اینکه دوستش بهش برسه صداش رو بلند کرد و 

 فریاد بم و بلندش تنم رو لرزوند

 

یکم نشو که تو رو هم قایط این ماجرا له یم _اشکان نزد

 کنم. 

 

بالفاصله بعد از حرفش چشمهای مشگ رنگش رو باز کرد و 

ه ی صورت وحشت زدم شد  با حرص و خشم خت 

 طرف حساب من تو نیستی پس عقب بکش اشکان
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خودم رو عقب عقب به کنار کشوندم که رسعت قدم هاش 

 رو بیشتی کرد و سمتم قدم برداشت. 

حس نزدیک شدنش قلبم فرو ریخت و وجودم از ترس با 

 جیغ کشید. 

 

..تو آروم باش من خودم باهاش  _شهاب االن تو عصباین

نم..شهاب گوش کن به من.  ن  حرف مت 

 

صدای مضطرب و پر از ترس دوستش من رو هم وحشت 

 زده کرد. 

ه ی عکس العمل مرد قد بلد رو به  اشکان با وحشت خت 

 ز اندازه ای بهم نزدیک شد. روم بود که با خشم بیش ا

م.   دیگه نمیتونستم جلوی اشکهام رو بگت 

دیگه نمیتونستم رس پا بمونم وقتی یادم میوفتاد تنها و با این 

 لباس و آرایش جلو روی دو تا مرد قوی هیکل ایستادم. 

 شهاب بهم نزدیک و نزدیک تر شد. 
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 انقدر زیاد که گرمای نفس هاش رو به راحتی حس یم کردم. 

 های گره کردم رو به سینش زدم و بلند جیغ کشیدم.  مشت

 

#part16 

.من و چرا دزدیدی؟  _برو عقب نیا جلو لعنتی

 

نگاه مشگ رنگش قفل چشمهای خیس از اشکم شد که با 

 لحن عتجزی زمزمه کردم

 بذار من برم.. 

 

 نفهمیدم چی شد.همش در عرض یک ثانیه اتفاق افتاد. 

اوردن دستش و  صورت برزخیش هم زمان شد با جلو 

سوزش وحشتناک و پر قدریی که من رو با شتاب به کنار 

 پاهاش پرتاب کرد. 

ن  به خوردن رسم به زمی  جیغ بلندی کشیدم که با حس ضن

ن  چشمهام سیایه رفت و بعد از چند ثانیه دوباره همه چت 

 عادی شد. 
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 صداهاشون رو واضح نیم شنیدم. 

کیم واضح شد و   پلکم رو چند بار باز و بسته کردم که دیدم

 تونستم تشخیصشون بدم. 

با همدیگه گلتویز شده بودند و اشکان سیع یم کرد دوستش 

 رو مهار کنه. 

 رس جام نشستم و یه دستم رو به رس پر دردم گرفتم 
ی

با گنگ

 و دست دیگم رو به گونه ی ملتهب و رسخم. 

ن گونه  هنوز صدای سوت ممتد تو گوشم میپیچید و درد بی 

 ورد. و رسم وول میخ

ون  ن اون سوت ممتد رس بت  صداهاشون آروم آروم از بی 

 آورد و به گوش رسید

 

_چیکار یم کتن شهاب د صدبار بهت میگم تو حالت خوب 

 نیست؟

میخوای بکشیش؟آروم باش بهت میگم من باهاش حرف 

نم.  ن  مت 
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 رسم میسوخت و گونه ی سمت چپم عجیب درد یم کرد. 

گرفتند ویل اون نگاه   اشکهام گلوله گلوله از هم سبقت یم

 لعنتیش رو ازم نیم گرفت. 

رس تا پا پر از خشم بود و سیع یم کرد رفیقش رو کنار بزنه و 

 سمتم حمله کنه. 

ه ی مردی بودم که بهم با  من فقط گنگ و پر از بهت خت 

 تمام زورش سییل زده بود و هنوز آروم نگرفته بود. 

هام رو بغل با وحشت خودم رو به دیوار کنارم رسوندم و پا

 . گرفتم

 

صدای فریاد بلندش هنوز پا برجا بود که مخاطب تک 

 تکشون فقط من بودم

 

_خودم پوستت و یم کنم.جوری تقاص روز به روز این یک 

م که یادت بره پا رو دم گ گذاشتی   سال و ازت میگت 

 فکر کردی از چنگ من فرار کتن ولت یم کنم. 
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؟  کجایی
ن  چشات و باز کن ببی 

 ی من...  تو خونه

ن تماشا کن چجوری به غلط کردن میندازمت.   فقط بشی 

 

دیوونه بود؟یه مریض رواین که معلوم نیست من و با گ 

 اشتباه گرفته

 

#part17 

ی مهارش کرد و سیع کرد پسش بزنه  اشکان با قدرت بیشتی

ن شد و دوباره اون  ویل با یه هل پر قدرت اشکانپخش زمی 

 اشت. مرد بود که سمتم قدم بر یم د

بهم نزدیک شدکه یی اختیار تو خودم جمع شدم و جیغ 

کشیدم که یی اهمیت به متن که رو به موت بودم دستم رو 

 کشید و همراه خودش به یگ از اتاق ها برد. 

زنگ خطر برای بار هزارم تو رسم جیغ کشید که از وحشت 

دستم رو عقب کشیدم و سیع کردم پسش بزنم که محکم تر 

 قریبا داخل اتاق پرت کرد. کشید و من و ت
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ن سخت روی تشک  وای اینبار به جای پرتاب شدن رو زمی 

 فرود اومدم که خون رو توی رگهام منجمد 
ی
نرم و رسخ رگ

 کرد. 

در رو پشت رسش قفل کرد تمام فریاد های دوستش رو 

 پشت اتاق چال کرد. 

 تنم مثل بید میلرزید. 

 

م رو با وحشت زیر لب زمزمه کردم و سیع کردم لکنت

 بپوشونم. 

 _آقا...آقا بذارین من برم.به هیچکس هیجی نمیگم. 

 اگر پول... 

 

 صدای بلندش تمام شیشه ها رو به لرزه در آورد

_این موقع شب با این ریخت و قیافه کدوم گوری یم رفتی 

 روشا؟
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حرفم تو نطفه خفه شد و حتی مهلت نداد به اسیم که من 

 و باهاش صدا کرد فکر کنم. 

 

 فته بودم جز من چاره ای نداری؟_بهت نگ

نگفته بودم تو مغزت فرو کن که  تا اخر عمرت فقط و فقط 

 من؟

 

یهو مثل بمب منفجر شد و با خشونت شال روی رسم رو 

 چنگ زد و بلند تر هوار کشید: 

ن خوردی و به ریش من خندیدی اره؟  _از دستم لت 

فتی  گفتی گور بابای شهاب...این موقع شب کدوم گوری مت 

 کثافت؟؟

 

 

تمام جونم رو جمع کردم که منم بلند تر از خودش جیغ 

 بکشم و بتوپم. 
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سید و هیکیل  ویل این مردی که من قدم فقط به سینش مت 

که الاقل دوبرابر من بود،مردی نبود که بشه تو صورتش 

 مثل خودش جیغ کشید. 

اون پیچ و تاب های بازوش؛عضالیی که فقط قدرتش رو به 

 عا ترسناک بود. رخ یم کشید واق

 

تمام جونم رو جمع کردم که با دیدم جسم فلزی توی 

 دستش یخ بستم و دوباره خشک شدم. 

 اون...دستبند بود؟

 

 نه مهلت حالچی داشتم نه فرار کردن. 

فقط رسی    ع مچ دستم رو با قدرت زیادش فشار داد و یگ از 

 حلقه ای فلزی رو دور مچم تنظیم کرد. 

دم که حلقه ی دیگه رو با وحشت دستم رو عقب کشی

 وصل تخت کرد و عقب کشید. 

 

؟ب..باز کن دستمو..   _چ..چیکار داری یم کتن
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 .
ی

 د لعنتی این مزخرفات چیه پشت هم میگ

 با گ اشتباه گرفتی منو؟

 من اصال نمیشناسمت...باز کن دستمو بذار برم.. 

 

احمقانه بود که فکر یم کردم عقب میکشه یا الاقل به 

ند و مشت های محکم رفیقش عقب واسطه ی صدای بل

 میکشه. 

دستش که سمت کمربندش رفت روحم جیغ کشید و از 

 حال رفت. 

 

 

نگاه بهت زدم میخ دستی شد که کمربند رو چند بار پیچوند 

 و مردی که بهم نزدیک شد. 

لبهام از وحشت از هم فاصله گرفته بود و صدای فریاد 

 های اشکان ترسم رو چند برابر یم کرد

 

 باز کن درو االن حالت خوب نیست.  _شهاب
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نم باز کن درو.  ن  بذار من باهاش حرف مت 

 شهاب...لعنتی میگم باز کن. 

 

به هاش به در بیشتی یم شد و صداش بلند تر.   همینطور ضن

 

ن اینهمه آدم من   که از بی 
دیوونه بودند؟دو تا رواین

 گرفتارشون شده بودم؟

 هنوز گونم میسوخت و رسم تت  یم کشید. 

ن به اینها نبود. ویل   االن وقت پرداخیی

 

 .
ی

 _آقا...آقا من اصال نمیفهمم شما چی میگ

این...این دستبند و باز کن با هم حرف بزنیم ببینم حرف 

 حسابتون چیه. 

ن اصال؟  من و میشناسی 

 

ه نگاهم یم کرد که با جمله ی  ه خت  با حرص و خشم خت 

 آخرم رسخ شد و مثل آتشفشان فوران کرد. 
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اال برد که یی اختیار تو خودم مچاله شدم و کمربند رو ب

ن چشمهام بلند جیغ کشیدم.   همزمان با بسیی

 تمام تنم میلرزید و اشک هام بند اومدین نبود. 

منتظر یه سوزش عمیق و یه درد طاقت فرسا بودم ویل به 

جاش صدای بلند پرت شدن کمربند و پشت بندش فریاد 

 عصتی و بلندش تو گوشم پیچید. 

 قدر چشمهاش جدی و ترسناک نبود. ای کاش ان

 بازوهای پیچ در پیچش انقدر عضالین نبود. 

کمربند رو محکم به گوشه ای پرت کرد ویل بالفاصله 

 صدای فریادش بلند شد

 

_زندت نمیذارم روشا.جوری تقاص تک تک ثانیه های این 

 . م که از کرده ی خودت پشیمون بیسر  یک سال و ازت میگت 

و این شهر گم و گور شر دیگه پیدات لعنتی فکر کردی اگه ت

 نیم کنم؟

؟وقتی رفتی دلشد شم و همه ی اون زحمتایی که برای  یا چی

 داشتنت کشیدم و فراموش کنم؟
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 به غلط کردن میندازمت روشا

 

رگباری و مسلسل وار حرفش هاش رو با خشم یم زد و 

 مهلت حرف زدن نیم داد. 

نم تزریق با هر یک کلمش بهت و وحشت به سلول سلول ت

 یم شد و هر لحظه گیج ترم یم گرد. 

 

لب باز کردم تا دوباره هر چی تو چنته دارم رو خرج کنم ویل 

نگاه خون آلودش از چشمهام فاصله گرفت و روی گردنبندم 

 نشست. 

 

یی اختیار دستم بلند شد و یاقوت کبود رنگ گردنم رو 

 پوشوندم. 

 تغیت  کرد. 
 رنگ چشمهاش به آین

ن چشم هام و گردنبندم میچرخید و با نگایه که نگاهش بی 

 دیگه نیم شد حرقن رو ازش خوند بهم چشم دوخته بود. 
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منتظر هزار و یک عکس العمل جدید بودم جز  مشتی رو 

 که یی هوا توی آینه ی اتاق کوبید. 

 

 

 چشمهام رو بستم و بار دیگه بلند جیغ کشیدم. 

 . ...عجب دیوونه هایی  هایی
 عجب وحیسر

 

اتاق، حاال تبدیل به هزار تیکه ی ریز و درشت آینه ی توی 

 شده بود. 

مردی که تا چند لحظه ی پیش زور بازوش رو عمیق 

 چشیده

 

#part18 

بودم،چشمهاش رو بسته بود و یی اهمیت به خوین که مثل 

 رود از دستش چکه یم کرد تند تند نفس میکشید. 

رسش رو عقب برد و مثل جنون گرفته ها سمت در اتاق 

 باالخره قفلش رو باز کرد.  رفت و 
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باز کردن در همانا و پیدا شدن چهره ی سفید شده ی 

 رفیقش هم همانا. 

 

 _چه غلیط داری میکتن با خودت شهاب؟

 

شهاب با قدرت  دوستش رو به کناری پرت کرد و از کنار 

 اشکان رد شد. 

اشکان با ترس به رد خوین که از دست دوستش درست 

ن فقط میتونستم نظاره گر این شده بود نگاه یم کرد و م

 اتفاق های وحشت ناک باشم. 

ی بود که قبل از بسته  ن نگاه پر از نفرت اشکان اخرین چت 

 شدن در نفسم رو حبس کرد. 

 چی بود حرف حساب اینا؟

با گ اشتباه گرفته بودند من و هیچجوره تو کتشون نیم 

 رفت؟

ا خواستم از جام بلند شم که با حس شکافته شدن پوستم ب

 درد رس جام نشستم. 
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 ... ن  _بیا این دست من و باز کن به خدا اشتباه گرفتی 

 اقا... 

ن من اصال شما ها رو  د لعنتی مگه کری میگم اشتباه گرفتی 

 نمیشناسم. 

 کثافت بیا این دست من و ب.. 

 

اصال توقع نداشتم به این رسعت دوباره در باز شه و 

م خاک صورت رسخ شده و عصتی اشکان حرفم رو تو گلو 

 کنه. 

به طرز وحشتنایک عصتی بود و با گام های بلند رسی    ع 

 خودش رو بهم رسوند. 

 

 دلم نمیخواست ضعیف باشم. 

اصال دلم نمیخواست اشک بریزم و ازشون خواهش کنم 

ویل الاقل جلوی دوستش که حتی نیم شد رس باال آورد چه 

 برسه به قد علم کردن. 
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؟برای  ن چی من و دزدین _چرا شماها انقدر زبون نفهمی 

 کثاف... 

 

 _خفه مییسر یا خودم خفت کنم؟

 

با شتاب دستهاش میخ یقم شد و با قدرت به جلو پرتابم 

 کرد. 

 حرفم گم شد و بهت و ترس دوباره تو وجودم ریشه زد. 

چشمهام پر از اشک شد ویل محال بود بذارم افسارش از 

 دستم بره و بتازونه. 

 

 _چی میخواین از جون من؟

 

یقم رو ول کرد که محکم دوباره روی تشک پرت با قدرت 

 شدم. 
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از چشمهاش خون میبارید و مشت گره کردش اماده ی 

 تخریب کردن بود. 

 

 _گند زدی روشا..تازه داشت باهات آروم یم گرفت. 

همه کار برای یه لبخند کوچیکیت کرد و تو مثل همیشه 

 فقط تقال کردی. 

 حاال خودتم جمعش کن. 

تش و  دیگه منم از پس خشمش بر نمیام..بدجوری غت 

...هر بالیی هم که رست بیاره حقته. 
 نشونه رفتی

 

ه بودم.   گنگ و پر از نفهیم فقط بهش خت 

 هیچ کلمه ای پیدا نیم کردم. 

ن این زبون نفهما؟  چی یم گفیی

  

ن که قبول نیم کنید اشتباه  _اسم من پرینازه...چقدر نفهمی 

؟ ن  گرفتی 
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تخت قفل شده بودم و  چند ساعتی یم شد که به

 نمیتونستم از جام تکون بخورم. 

ن اون دو نفر یم گذشت و بعد  چند ساعتی یم شد که از رفیی

از اینکه اشکان با نگاه پر از نفرت و لحن پر از خشونتش 

ه شده  ون رفته بود،همینطور خشک شده به در اتاق خت  بت 

 بودم. 

 

بم رس و وضعم،موهای آشفته و بدون پوششم، داشت عذا

 یم داد. 

آخرین حرف اشکان تو رسم چرخ میخورد و مدام تکرار یم 

 شد. 

 

"بازیت گرفته؟باشه عیتی نداره ویل شهاب همبازی خویی 

برای این حماقتا نیست.خودت یه تنه باهاش روبه رو شو و 

 تا ته کاری که کردی وایسا."
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گفت و پشت رسش در رو روی صورت مات و مبهوتم 

 بست. 

 اعت...نمیدونم! یک ساعت..دو س

 هر چه قدری که هست دارم با ثانیه به ثانیش زجر یم کشم. 

 

ی فکر  ن رسم رو روی پاهام گذاشتم و سیع کردم به هیچ چت 

 نکنم. 

 شایدم نه...بتونم آروم شم تا یه راه حل پیدا کنم. 

ی که این کابوس و تمومش کنه.  ن  یه راه فرار...یا هر چت 

 

ن چشمهام صدای تکون خ ه ی به محض بسیی وردن دستگت 

 در هوشیارم کرد و چشمهام رو تا آخرین حد باز کرد. 

منتظر دیدن دوباره ی چهره ی اون غول وحیسر بودم که با 

دیدن یه جفت چشم مشگ و پر از شیطنت، متعجب بهش 

ه شدم.   خت 

یه دختی ناز با چشم و ابروی مشگ که جلوتر راه افتاد و قبل 

 سد راهش شد. از اینکه اشکان باهاش بیاد تو،
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 چشمهاش رو تو حدقه چرخوند و رو به اشکان گفت: 

 _باز که داری میای.چی بهت گفتم اشکان؟

 کلید و بده من تا صدات نزدم نیا خواهشا. 

 باشه؟

 

صدای پر از ناز و عشوش موچی از آرامش و حس خوب رو 

 بهم منتقل کرد. 

هنوز سنگیتن نگاه پر نفرت اشکان داشت اذیتم یم کرد که 

ن کلید در رو به روی چهره ی عصتی د
ختی رسی    ع بعد از گرفیی

 و خشمگینش بست. 

 

نفس عمیقی کشید و برگشت سمتم ویل به محض دقیق 

ن بلندی کشید و  دست هاش رو روی  شدن به صورتم هی 

 دهنش گذاشت. 

 

 _وای خدا صورتت چی شده روشا؟

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 ک..کار شهابه؟

 

ن یه حرف کوچیک کاقن بود تا افسار  سیل اشکم از انگار همی 

 دستم رها شه و رسریز شه. 

 بغضم با نگاه پر از ترحمش شکست و با هق هق آزاد شد. 

 

_شما ها دیگه از کجا پیداتون شد؟من داشتم زندگیم و یم 

 کردم یهو رو رسام خراب شدین. 

 ولم..ولم کنید برم.تروخدا برو باهاشون حرف بزن. 

 

ن تر یم شد.   چشمهاش با هر کلمه غمگی 

ی تخت نشست و مچ دست زخم شدم رو لمس کنارم رو 

 کرد. 

 

ل شده..حاال فعال کار به مقرص  _شهاب دیگه غت  قابل کنتی

 ندارم. 
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ن چیکار کردی با  نچ نچ نگاه کن دستت چه بد زخم شده.ببی 

 شهاب که بهت دستبند زده روشا

 

با شنیدن اسم روشا انگار تمام عقده های این چند ساعت 

 جیغ اساش تبدیل شد. تو گلوم جمع شد و به یه 

با کلید دستم رو باز کرد و همزمان مثل آتشفشان فوران 

 کردم.با نفرت عقب کشیدم و با عجز جیغ کشیدم: 

 

 _شما نفهما چی از جون من میخواین؟

 میگم من روشا نیستم اسم من پرینازه.. 

ن الاقل تو گوش بده.   من و اشتباه گرفتی 

 

 دستم رو روی رسم گذاشتم و نالیدم

 

قول میدم به پلیس هیچ چی از دزدیدنم نگم فقط تروخدا _ 

 برو باهاشون حرف بزن بذارن من برم. 
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ن من روشام ویل هر چی اسم واقعیمو میگم  فکر یم کین

 نمیفهمن. 

 

 صورت پر از بهت و ناباوری دختی داشت داغونم یم کرد. 

 چشون بود این جماعت؟

اون  با عجز اشک هام رو کنار زدم که صدای پر از تعجب

 دختی بلند شد. 
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 _این..این حرفا چیه دیگه اخه روشا. 

ل خودش  م..میدونم االن حالت خوب نیست؛شهابم کنتی

رو از دست داده ترسیدی ویل به خدا این رفتارا دیوونش یم 

 کنه. 

 این راهش نیست عزیزم..جون نازی فعال کوتاه بیا تا... 

 

ی توی چشم هر اینهمه پافشاری...اینهمه بهت و غافلگت  

 سه نفرشون داشت خفم یم کرد. 
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 یعتن ممکن بود راست بگن؟

 نه امکان نداره..اگر الزم بود بابا بهم میگفت. 

 

صورتم رو با دستم پوشوندم و چه قدر سخته کیس عجز 

 صدات رو باور نکنه. 

 

فتم  ...من..من داشتم مت  _من شماهارو نمیشناسم لعنتی

ین تموم کرد ن . مهموین دوستم که بتن ن  م همی 

اون دوتا مرد لعنتی من و دزدیدن آوردن اینجا و جوری رفتار 

 یم کنند که انگار.. 

 

 _دیگه داری شورش و در میاری روشا! 

 

ن تا آسمون فرق  صدای پر از خشمش با نگاه مهربونش زمی 

 داشت. 

 حرفم رو با حرص برید و اخم هاش رو در هم کرد. 

 _پر از خشیم؟عیتی نداره میفهمم. 
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داره کیل ترسیدی باشه...ویل این حرفها راه حلش  کیل گله

 نیست. 

نه.  ن  این بازی مسخره فقط شهاب و آتیش مت 

 د لعنتی مگه نمیشناسیش که داری اینجوری با دم شت  ب... 

 

 جیغ کشیدم
ی

 روی گوشهام رو پوشوندم و با کالفگ

 _نه...نه...نمیشناسمش. 

 

ه شد.   چشمهاش گرد شد و به چشمهای گریونم خت 

 مه دادمادا

_تو رو هم نمیشناسم...اون مردی و که اشکان صداش 

نید و با نفرت بهم نگاه میکنه رو نمیشناسم.  ن  مت 

 

صدام آروم شد ویل با واکنشش عجیبش فهمیدم انگار 

 خییل خوب به گوشش رسیده. 
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_ویل اگر یه درصدم قرار بود بشناسمتون حتما بابا بهم 

 میگفت..پس..الزمم نیست بشناسمتون. 

 

دهنش رو با بهت پوشوند و زیر لب وای غلییطن رو هجی 

 کرد. 

 

؟بابات؟مگه باهاش در ارتبایط؟
ی

 ___وای...چی داری میگ

امکان نداره..شهاب بیست و چهار ساعته بابات و تحت 

ه.   شد اونم ازت یی ختی
ن  نظر داشت جوری که مطمی 

ن آدم حرف بزن بفهمم چیه دردت.   دیوونم نکن روشا عی 

 

 تا صدای آژیر جیغ یم کشید.  تو رسم هزار 

اینا هر گ بودند انقدر یی اهمیت بودند که بابا بهم 

معرفیشون نکنه...پس...لزویم نداره بخوام زندگیم رو 

 براشون فرش کنم. 

 

 گفتم: 
ی

 چشم هام رو بستم و با کالفگ
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.فقط یه کالم میگم و اگر باور نکردی  _داری دیوونم یم کتن

ون.   از اتاق برو بت 

 من یک ساله که حافظم و از دست دادم. من... 

 

 چشم هام رو باز کردم و ادامه دادم: 

ی اجازه نمیدم از این موضوع سو  _ویل به هیچ بتن بشر

ن الاقل اسمم و  استفاده کنه.شما ها هم اگر من و میشناختی 

 بلد بودین. 

،مطمئنا خییل یی 
ن ویل اگر یه درصد قبال یه ربیط بهم داشتی 

 بام بهم نگفته. اهمیت بودین که با

پس...پس حتی نمیخوام یک لحظه ی دیگه 

 ببینمتون.فهمیدی؟

 

#part21 

ون رفتتن نبود.  ت از چشمهاش بت   نگاهش یخ زد و حت 
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.گ انقدر هفت خط شدی که یهو یه 
ی

_د..داری دروغ میگ

؟ ن داستاین و رس هم کتن  همچی 

؟ ن  حافظت و از دست دادی؟همی 

 انقدر ساده؟ا..امکان نداره. 

 

موزی نگاه هاشون...وجود اون مرد وحیسر و قوی هیکیل مر 

که حتی یادآوری چهره ی عصبانیش بدنم رو میلرزوند،همه 

 و همه کاقن بود تا از پا دربیام. 

 چشمهام رو بستم و دوباره روی تخت چمباتمه زدم. 

ون.ببینم تا گ میخواین این بازی روشا روشا رو  _برو بت 

 واقعیم رو داد بزنم. ادامه بدین که من مدام هویت 

ن نگهم دارین.   تا ابد که نمیتونی 

 من بابام شده کل این شهر و زیر و رو میکنه تا پیدام کنه. 

ون...   برو بت 

 

 هنوز حضورش رو حس یم کردم. 

 مغزم نمیخواست این اتفاقات رو باور کنه. 
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ن سواستفاده کنند اینهمه نقش  اگر دزد بودن یا میخواسیی

 بازی نیم کردند. 

ی احتماالت به خودی خود خط یم خوره و فقط همه 

 . ن  میمونه یک چت 

ارتباط این سه نفر با گذشته ای که مغزم یی اختیار خط زده 

 و پدرم نخواسته برام یادآوری کنه. 

اگر یک درصد هم این فاجعه درست باشه؛اصال دلم 

 نمیخواد حضور و ربط این آدم ها به خودم رو هضم کنم. 

 

دای بسته شدن در بلند شد و پشت بعد از چند دقیقه ص

 بندش صدای بلند اشکان

 

؟ ن  نازنی 
 _چی شد؟چرا حرف نیم زین

ن شهاب از پس این دختی برمیاد.   اصال فقط همی 

 دیگه هم به ما ربیط نداره چه بالیی رسش میاد و ... 

 

 .  _اه وایسا اشکان انقدر تند تند حکم نتی
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 باید..باید حرف بزنیم. 

ی بهش بگمشهاب کجاست؟باید یه چ ن  ت 
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 *شهاب

 باند رو دور دستم محکم کردم و از جام بلند شدم. 

ن خشم  دمای بدنم هر لحظه باالتر یم رفت و بال و پر گرفیی

 و جنون رو به راحتی تو سلول به سلول بدنم حس یم کردم. 

 نفس عمیق کشیدم و طول اتاق رو قدم زدم. 

 باید آروم باشم...باید به خودم مسلط باشم. 

 روی صورت ملتهبم دست کشیدم و چشمهام رو بستم. 

ن چشم هام، اون دوتا یاقوت کبود رنگ  ویل به محض بسیی

 جلوی چشم هام نقش یم بست و دیوونه ترم یم کرد. 

چشم هام رو با خشم باز کردم تا تصویرش محو بشه و 

 نابود شه. 

 فقط چند تا اتاق باهام فاصله داشت. 
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ی که یک سال تموم تو ذه نم باهاش جنگیدم و عشق دختی

 بازی کردم. 

ل کنم.   ویل االن...نمیتونستم خشمم رو کنتی

ن کنار تخت  ون خودم رو به کشوی مت  ن با گام های نامت 

ون آوردم.   رسوندم و رسی    ع بسته قرصم رو بت 

 دست هام میلرزید و هیچ تمرکزی نداشتم. 

پارچ کنار تخت رو برداشتم و لیوان کنارش رو پر از آب 

 کردم. 

مام حرکاتم نشون دهنده ی خشیم بود که داشتم جون ت

 میکندم تا رسکوبش کنم. 

ی از اون دختی نیم مونه.  ن  که اگر موفق نشم هیچ چت 

 قرص رو رسی    ع روی زبونم گذاشتم و بالفاصله آب خوردم. 

تا این قرص بخواد آرومم کنه چجوری خودم رو به اتاقش 

 نرسونم؟

و از نداشتنش  یک سال تموم این لحظه رو تجسم کردم

 ذوب شدم. 
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یک سال تموم چشم بستم و با خیالش عشق بازی کردم و 

 توی موهای مشگ رنگش نفس کشیدم. 

ویل االن...اول از همه باید یه فکری به حال رسکوب این 

همه خشم یم کردم تا مبادا اون دختی رو زیر مشت و لگد 

 هام نابود کنم. 

 

وع کردم  . از جام بلند شدم و دوباره رسر ن  به راه رفیی

 دلم نمیخواست به در و دیوار اتاق نگاه کنم. 

 
ی
دیوار هایی که پر شده بود از عکس های کوچیک و بزرگ

 که فقط مال من بود. 

ه  ن صاحب اون چشم ها...اون لبخند...اون عروسک ریزه مت 

ای که فقط مال من بود و عکس هاش تمام دیوار های 

 اتاقم رو صاحب شده بود. 

 

 نم رو باال آوردم و بهشون نگاه کردم. دست های لرزو 

چطور تونستم رو صورت مثل برگ گل لطیفش سییل 

 بکارم؟
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 دست هام رو مشت کردم. 

اوار بدتر از اینهاست.   ویل نه...روشا رسن

جنون و عذاب وجدان دوئل مسخرشون رو تموم نیم 

 کردند. 

ه تر از  ن یگ مدام تو رسم جیغ یم کشید که اون دختی ریزه مت 

ت که طاقت خشم من رو داشته باشه و یگ بلند تر اونهاس

ن دختی بود که یک سال من رو تو عذاب  د که همی  ن نعره مت 

 مطلق غرق کرد. 

 

با باز شدن ناگهاین در افکارم رو پس زدم و با چشم های 

 غرق خون بهشون نگاه کردم. 

ن خواست دهن باز کنه که با دیدنم رس جاش  نازنی 

 اشکان نگاه کرد.  میخکوب شد و با اضطراب به

 بعد از چند ثانیه با احتیاط نزدیک شد و آروم گفت: 

ی بهت بگم.فقط فقط اول یه  ن ن شهاب...باید یه چت  ببی 

..بعد  لیوان آب بخور تا آروم شر
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 چشمهام رو بستم و زیر لب غریدم: 

 _حرفت و بزن

 

 رسی    ع ساکت شد و به جاش اینبار اشکان زبون باز کرد

 _شهاب قرصت رو خوردی؟

 

 اینبار بلند تر داد کشیدم: 

 . ن  _گفتم حرفت رو بزن نازنی 
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ن من و اشکان در گردش بود که  ن با ترس نگاهش  بی  نازنی 

وع به حرف زدن  باالخره نزدیک شد و با لحن مالیم تری رسر

 کرد. 

 

_من االن باهاش حرف زدم.نمیدونم تو ام متوجه شدی یا 

 وشای سابق نیست. نه ویل...ویل واقعا این دختی همون ر 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

، تند تند  قفسه ی سینم از زور خشم و نفس های یی در یی

ن یم شد.   باال پایی 

ن قبل از اینکه حرف بزن تند تند ادامه داد  نازنی 

 

_تو که روشا رو مثل کف دستت میشناش شهاب.گ پیش 

میومد که انقدر با ترس عقب بکشه و حرف های این شکیل 

 بزنه؟

ل انقدر جسارت داشت که پای روشا همیشه در همه حا

 همه ی حرفها و کاراش بمونه و تا تهش بره. 

ن من فکر کنم داره راست میگه.  ...برای همی  ن  برای همی 

 

ه بهش نگاه کردم و آروم گفتم:   چند ثانیه خت 

؟ ن  چیو راست میگه نازنی 

 

 لبهاش رو تر کرد و گفت: 

 _به من گفت که...که حافظش رو از دست داده! 
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اه به صورت عصتی اشکان کردم و دوباره به شوکه یه نگ

ه شدم.  ن خت   لبهای نازنی 

 مدام میگه من شماهارو نمیشناسم و اصال روشا نیستم. 

د؟ ن  حرفایی مت 
ن  روشا گ همچی 

ن و آخر رسم  ویل االن همش داره میگه من و اشتباه گرفتی 

 گفت من حافظم رو از دست دادم. 

 هشهاب...من فکر کنم واقعا داره راست میگ

 

 . ن مزخرقن کید از هجوم یه همچی 
 رسم داشت میتی

 صدای عصتی اشکان هم اینبار بلند شد 

ن چطوری گول این نقش بازی کردناش و میخوری؟  _نازنی 

من این دختی و میشناسم.انقدر باهوش هست که رسی    ع یه 

 جوایی رو داشته باشه تا بخواد خودشو خالص 
ن همچی 

 کنه... 

 

 به عقب فرستادمشون.  موهام رو چنگ زدم و با خشم
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حافظش رو از دست داده؟یعتن جوابش دربرابر همه ی این 

ن بود؟  اتفاقات و این یک سال همی 

 

ن بازوی اشکان رو گرفت و با لحن مالیمش سیع کرد  نازنی 

 آرومش کنه

 _عزیزدلم اصال فرض بر اینکه داره دروغ میگه. 

ون این از هر چهارتا جملش سه بار داره میگه بابام پیدات

 میکنه و اینا... 

م بهش میگم که زنگ بزنه باباش بیاد  خب اینبار من مت 

 اینجا. 

ی...مدرگ باشه تا  اصال...اصال اگه راست بگه باید یه دکتی

 حرف هاش و تایید کنه یا نه؟ 

 

 اینبار رسش رو سمت من برگردوند و بهم نزدیک شد. 

 _شهاب..من مطمئنم دروغ نمیگه.من روشا رو میشناسم. 

یم اینجوری راحت معلوم میشه که بذ ار یی حرفش و بگت 

 داره راست میگه یا نه. 
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 .  اگه دروغ گفت که هر تصمییم که خواستی بگت 

 ویل...ویل اگه راست بگه میدوین چی میشه؟
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گنگ بهش نگاه کردم که با شنیدن حرفش انگار وجود 

 ملتهب و پر از حرارتم رو با آب خنک غسل دادن. 

 

است بگه و واقعا حافظش و از دست داده باشه یعتن _اگه ر 

 یه معجزه برای تو شهاب. 

 یعتن گذشته و اتفاقات گذشته رو یادش نیست. 

وع دوباره.   این یعتن یه رسر

 یه حافظه ی سفید و بدون هیچ پیش زمینه. 

ن و تعریف کنیم تا بشه  میتونیم از صفر براش همه چت 

 .  همونیکه همیشه آرزوش و داشتی

 این بهتی شهاب؟چی از 
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بهت زده و متعجب سیع یم کردم حرف هاش رو حالچی 

 کنم. 

 که کل دیوار روبه روی 
ی
رسم رو برگردوندم و به عکس بزرگ

ه شدم.   تخت رو پوشونده بود خت 

 مهربون با چشم های آیی رنگ. 
 یه دختی

آیی که به زالیل دریا فخر میفروشه و فقط با همون یاقویی 

 ل تمثیله. که به گردن داره قاب

 یعتن داره راست میگه؟

ی از اتفاقات گذشته یادش نیست.  ن  یعتن هیچ چت 

 اینکه من کیم و چجوری تو زندگیش راه پیدا کردم؟

...یعتن هیجی از پدرش و روشنا هم یادش نمیاد.   پس یعتن

 باید به جواب برسم. 

اگه راست بگه...اگه واقعا یادش نباشه؛دیگه گ میتونه مانع 

 دونفر بشه؟خوشبختی ما 
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ن دیگه ای فکرم رو درگت  کنه رسی    ع از  بدون اینکه بذارم چت 

ه ی در رو با قدرت  ن اون دو نفر رد شدم و دستگت  بی 

 چرخوندم. 

رسی    ع سمت اتاقش قدم برداشتم و یی اهمیت به صدا کردن 

ن در اتاقش رو پر قدرت باز کردم که مثل  های مکرر نازنی 

 عقب عقب رفت. برق گرفته ها از جاش بلند شد و 

 

 با وحشت بهم نگاه  کرد و به دیوار پشت رسش تکیه داد. 

یه قدم به سمتش رفتم که دستش رو بلند کرد و اخم هاش 

 رو در هم کرد. 

 

 _تو نه...تو نزدیک نیا. 

 هر چی الزم بود به اون دختی گفتم دیگه ولم کن. 

ون...تو..تو جلو نیا.   برو بت 

 

ه رس جام خشک شدم و پر از ناباور  ی به تن لرزونش خت 

 شدم. 
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 مگه چقدر ترسونده بودمش؟

متن که فعال حتی نذاشته بودم یک ذره از خشمم رو حس 

 کنه. 

ن جلو تر اومد و سمتش قدم برداشت.   نازنی 

س.کیس اذیتت نیم  _آروم باش روشا انقدر نتی

 

 . ن  _انقدر به من نگو روشا.چرا اخه نمیفهمی 

 و نمیشناسم. اسم من پرینازه.من..من اصال شما هار 

...یا...یا اصال مهم نبودین تا بابام  ن یا من و اشتباه گرفتی 

 بخواد شماهارو بهم معرقن کنه... 

 

 دمای بدنم باال رفت و تمام قدرتم توی مشتم جمع شد. 

اشکان همه وجودم رو از بر بود که قبل از اینکه واکنیسر 

 نشون بدم،مشتم رو تو دستش گرفت و زیر گوشم گفت: 

ن میشم که ماهارو _شهاب آر  وم باش..دیگه منم دارم مطمی 

یادش نیست.وگرنه...وگرنه هیچوقت اینجوری عصبانیت 

 نیم کرد..آروم باش. 
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ن با وحشت بهم نگاه کرد و سیع کرد با چشمهاش بهم  نازنی 

 بفهمونه که آروم باشم. 

 

نزدیک تر رفتم.جلو تر و جلوتر به قدری که فقط باهاش 

 یک متی فاصله داشتم. 

فس عمیق کشیدم و لب باز کردم.اگر واقعا یه معجزه در ن

 خونم رو زده بود؛محال بود از دستش بدم. 

 

.بهم یه آدرس و شماره  _باشه...باشه تو روشای من نیستی

 تلفن بده. 

 میخوایم بریم پیش بابات. 

 

 چشمهاش گرد شد و تن منقبضش رو رها کرد. 

وی خوش برق خوشحایل رو یم شد به راحتی تو اون دوتا گ

 رنگ دید. 

 واقعا؟؟
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 بده..ی..یه خودکار کاغد بده براتون بنویسم. 

 یا..یا اصال چرا بنویسم بریم خودم ادرس و بلدم. 

قبلش..فقط قبلش بذار من با بابام تلفتن حرف بزنم تا االن 

 کیل ترسیده. 

 یه..یه تلفن بهم میدی؟
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 م. همینطور ساکت به چشمهای پر از خوشحالیش نگاه کرد

 داشت نقش بازی یم کرد؟

ن آدیم نبود.   ویل روشا هیچوقت همچی 

 پس...پس ممکنه برای من هم یه فرصت فراهم شه؟

 

ن دوختم.   نگاهم رو از چشمهاش گرفتم و به نازنی 

ن منتظرتونیم.طولش  _یه لباس بهش بده من و اشکان پایی 

 نده! 
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با اشاره ی رس به اشکان فهموندم دنبالم بیاد و از خونه 

ون رفتیم. ب  ت 

 هزار تا فکر و احتمال توی رسم چرخ یم خورد. 

 میخواست بازیم بده؟

 حتی اگر احتمالش یک درصد هم باشه پشیمونش یم کنم. 

پنج دقیقه هم نشده بود که با اشکان منتطر بودیم که 

ون اومد.  ن همراه با روشا بت   باالخره در باز شد و نازنی 

 ت نقش باشه. این نگاه خوشحال و ذوق زده،نمیتونس

ن پام رو روی پدال گاز فشار دادم و  به محض اینکه نشسیی

ین و مالیمش گوش دادم که یه راه رو نشون  به صدای شت 

 یم داد. 

دتمون سمت محله ای که اشکان قبال نشونیش  داشت میتی

 رو بهم داده بود. 

 باورش سخت بود. 

وع دوباره.   این همه اتفاق دومینو وار برای یه رسر

ریبا یک ساعت و نیم باالخره کنار یه خونه پارک بعد از تق

 کردیم. 
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ه ی در رو کشید که با لحن قاطعم رس  روشا با ذوق دستگت 

 جاش نگهش داشتم. 

 

ن رس جات.   _بشی 

 

ه شد.   بهت زده رس جاش نشست و با کیل ترس بهم خت 

_زنگ بزن به بابات.بزن رو بلندگو بگو مدارکت و آماده 

 کنه. 

 

ده و نگاه هراسونش بهم نگاه کرد که اول با صورت بهت ز 

باالخره به خودش اومد و موباییل رو که اشکان به سمتش 

 گرفته بود،گرفت و شماره گرفت. 

بعد از یک بوق کوتاه و پشت بند صدای روشا،صدای 

ن پخش شد.   مضطرب یه مرد میانسال تو ماشی 

 ___الو بابا..منم! 
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؟حرف بزن ببینم من دارم  _الو پریناز بابا...کجایی تو دختی

 سکته یم کنم. 

 

بابا...بابا آروم باش من خوبم..آروم بابایی به خدا حالم 

 خوبه. 

 

 اینبار صدای عصتی و فریاد مرد بلند شد

_از دیشب تا حاال کجا موندی تو؟گوشیت خاموشه و 

 معل.. 

 

 بابا من و دزدیدن! 

 

ه شدم که هول کرد و تند  عصتی برگشتم سمتش و بهش خت 

 داد.  تند ادامه

 

.دیشب من و به زور با خودشون  ن _بابا من نمیدونم اینا کی 

 بردن میگن من و میشناسن... 
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ن مدارک پزشکیم رو میخوان..بابا  فقط...فقط گفیی

 

 خم شدم سمتش و گوشر رو از کنار گوشش کشیدم. 

ه ی حرکاتم بود که تلفن رو  ن بلندی کشید و با ترس خت  هی 

ن پیاده شدم.   قطع کردم و از ماشی 

ن معلوم میشه یم تو همه چت  ن مت   _پیاده شی 
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لرزش تنش رو به خویی میدیدم.بغضن رو که سیع یم کرد 

 پس بزنه و هیجی نگه. 

 من این دختی و با تمام وجودم میشناسم. 

هر لحظه که میگذره بیشتی به حرفهاش ایمان میارم 

 و....امیدوار میشم. 

 

ن پیاده شدند و  با اشاره ی رسم هر سه نفرشون از ماشی 

 روشا رفت نزدیک تر و زنگ رو فشار داد. 
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در با صدای تیگ باز شد و از اول از همه روشا رفت تو که 

با صدای عصتی و فریاد نگاه هر چهار نفرمون به عقب 

 برگشت. 

 

؟ ن  _کدوم گوری بودی دیشب پریناز؟این غول بیابونیا کی 

 

 مخاطب حرفش گ بود؟روشای من؟

طیفش هم نتونست مهارم کنه و اخم حتی وحشت صدای ل

 هام رو از هم باز کنه. 

 

ایط خویی 
_احسان..احسان برو بعدا بیا االن اصال رسر

 نیست.. 

 

گوشم داغ شد از صدایی که یه پش جوون دیگرو اینجودی 

 با احساس صدا کرد. 

 اینجوری با خواهش و اینقدر صمییم. 
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ن به محض کشیده  شدنم سیع کردم آروم باشم ویل همه چت 

به جلو و است  شدن یقه ی لباسم تو مشت اون پش دود 

 شد رفت هوا. 

 

اشکان سیع یم کرد به عقب پسش بزنه ویل فقط من 

صورت عصباین پش احمقی رو یم دیدم که تو صورتم فریاد 

 یم کشید

 

ی تو.   _هوی کجا رات و گرفتی داری مت 

ن افتادین دنبال نامزد من .   .. میگم شما نر غوال گ هستی 

 

همه ی دنیا متوقف شد و فقط یک کلمه تو کل هستی جیغ 

 کشیده شد. 

 نامزد. 

 دیگه نه نفس عمیق جواب یم داد نه آرامش. 

ل من نبود.  ن تحت کنتی  دیگه هیچ چت 
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نه جیغ های روشا و نه صورت وحشت زده ی مرد 

 میانسایل که معلوم نبود از کجا رس و کلش پیدا شده. 

 

نها فرماین که مغزم صادر یم کرد خون به مغزم نیم رسید و ت

سالچن کردن پشی بود که به روشای من نسبت نامزدی 

 بسته بود. 

مشتم یی اراده فکش رو نشونه گرفت و پشت بندش 

 صورت کریهش بود که به کف خیابون کوبیده شد. 

 

به هام رو مهار کنه ویل فقط صورت  اشکان سیع یم کرد ضن

 نه. غرق خونش بود که میتونست آرومم ک
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 *پریناز

 

ن نرفته بود.   هنوز لرزش بدنم از بی 
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ن لیوان آب قند رو به دهنم نزدیک کرد و آروم آروم به  نازنی 

 خوردم داد. 

 

 روشا جان یکم از این بخور..آفرین عزیز دلم. 

 

دیگه توان اینکه جیغ بکشم اسم من پرینازه و روشا نیست 

 رو نداشتم. 

 ساکت و بدون حرف توی نش
ی

یمن خونه نشسته همگ

 بودیم. 

ه ی اون مرد خشن و هیکیل  ن همه ی نگاه ها،نگاه خت  از بی 

 داشت ذوبم یم کرد. 

چشمهام رو بستم و سیع کردم خودم رو بیشتی تو بغل بابا 

 مچاله کنم. 

 

 بابا رسم رو بوسید و باالخره به حرف اومد. 
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نم پلیس بیان  ن ن االن زنگ مت  _ازتون شکایت یم کنم.همی 

. تکلیف ر  ن  و مشخص کین

 

اینبار مردی که فهمیدم اسمش شهاب بود یخ زده و 

 خونشد به صندلیش تکیه داد و اروم گفت: 

 باشه...ویل مطمئتن اونیکه دستگت  میشه منم؟

 

 بابا عصتی از جاش بلند شد و بهش نزدیک شد. 

 . ن  نه پس بیان من و دستگت  کین

 شماها دختی من و دزدیدین.برادر زادم رو کتک زدین. 

 میتونم به راحتی آب خوردن.. 

 

 میتونم به راحتی آب خوردن بندازمت زندان. 
ی

 _راست میگ

 

 نگاه متعجب و بهت زدم از روی اون مرد برداشته نیم شد. 

 این دیگه گ بود؟

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 بابا با صورت گنگ و بهت زده رفت نزدیک تر و گفت: 

ن هم بدهکار شدیم.خب بگو ببینم به  چه قدر خوب.یه چت 

 چه جریم؟

 

ی که باهاش هیچ نسبتی  _جعل هویت.مخقن کردن دختی

 نداری. 

 

 خون تو رگهام یخ بست و نفسم تو سبنم حبس شد. 

شهاب پرونده ی پزشکیم رو به کنارش پرت کرد و از جاش 

 بلند شد. 

 قدش از بابا بلند تر بود؛و صد البته هیکیل و چهارشونه تر. 

د و با همزمان با بلند شدنش اشکان و احسان هم بلند شدن

 نفرت و آموده ی حمله بهم دیگه نگاه کردند. 
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قبل از اینکه بابا زبون باز کنه دوباره احسان یقه ی شهاب 

 رو گرفت و بلند فریاد کشید

 

ه.   _عمو زنگ بزن پلیس بیاد این مرتیکه رو بتی

؟
ی

 این اراجیف و از کجا آوردی داری میگ

 جعل هویت اصال میدوین چی هست که داری.. 

 

شهاب محکم به تخته سینه ی احسان زد و اون رو تقریبا به 

 کنارش پرت کرد. 

وحشت زده جیغ خفه ای کشیدم که نگاه مشگ رنگ و یخ 

 زدش قفل نگاه ترسیدم شد. 

 چرا تموم نیم شد؟

ون؟  چرا بابا پرتشون نیم کرد بت 

 این بازی احمقانه زیاد از حد طول کشیده بود. 

 

ی نگفت. احسان اینبار ترسیده عق ن  ب تر رفت و هیچ چت 
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ه شد و آروم آروم  به جاش شهاب به چشمهای بابا خت 

وع به حرف زدن کرد.   رسر

 

_این مدارک میگن این دختی یک ساله که حافظش رو از 

 دست داده. 

 باشه قبول. 

حاال تو یه مدرک نشون بده که ثابت کنه تو پدر این 

ی.   دختی

 

 د. اخم هام یی اختیار توی همدیگه گره خور 

 من میخواست؟
ی
 این وحیسر چی از جون زندگ

ون  ویل با حرف بابا اخم و خشم جاش رو به بهت داد و حت 

 به صورت رنگ پریدش نگاه کردم. 

 

_تو گ هستی که از من مدرک بخوای؟زود از خونه ی من 

ون تا زنگ نزدم پلیس.  ن بت   گمشی 

 زود.. 
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 _تا وقتی  پلیس بیاد من اینجا میمونم. 

ی اون شناسنامه ی جعیل که درست پلیسم که او  مد تو مت 

م از اینجا  کردی میاری و بعدش من دست روشا رو میگت 

م.   میتی

 پس زود باش وقت من و تلف نکن

 

#part29 

 حس میکردم وسط ماده ی مذاب دارم میسوزم. 

رسیدم به نقطه ی جوش و آب قند رو با دستم پس زدم و 

 از جام بلند شدم. 

ش به مبل تکیه داده بود با رو به مردی که با غر  ور و تکتی

 تشر داد کشیدم: 

درست حرف بزن با بابای من.شماها دیگه از کجا پیداتون 

 شد اخه. 

 

ه کنندش میخ چشم هام شد.   نگاه مشگ رنگ و خت 
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رسی    ع نگاهم رو از چشمهای مثل سنگش گرفتم و رو به بابا 

 گفتم: 

 

ن ن  م. _بابا اصال زنگ بزن پلیس.اصال..اصال خودم مت 

 

کید از حجم اینهمه فشار.   رسم داشت میتی

رسی    ع سمت تلفن قدم برداشتم که با صدای ترسیده و 

 لرزون بابا دستم رو هوا متوقف شد

 

 ___صتی کن پریناز زنگ نزن. 

 

 کالفه برگشتم سمتش و عصتی گفتم: 

برای چی بابا؟اینا دارن از  مشکل حافظه ی من سو استفاده 

 یم کنند. 

یدن و تا رس حد مرگ ترسوندن حاال من و نصف شب دزد

ن و...   هم که وسط خونمون نشسیی
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با صدای فریاد عصتی بابا حرفم تو گلوم خاک شد و با 

 تعجب به صورت وحشت زده و رنگ پریدش نگاه کردم. 

ون  بهت میگم نه!االنم...االنم برو تو اتاقت تا بهت نگفتم بت 

 نیا پریناز. 

 

هم ردیف شده رو  مغزم نمیتونست این کلمات پشت رس 

 هضم کنه. 

 این بابا بود که اینجوری داد یم کشید؟

این بابا بود که رد سییل رو روی صورتم یم دید و به جاش با 

 ترس با من حرف یم زد؟

صدای بم و پر از تحکم اون مرد درست مثل ناقوس توی 

 گوشم زنگ خورد. 

چشمهام رو عصتی بستم و تمام سعیم رو کردم تا بلند جیغ 

 شم. نک

 

ه این بازی رو که راه  ن االن بهتی ه.همی  _روشا هیچ جا نمت 

 انداختی تمومش کتن و گرنه این منم که پلیس ختی یم کنم. 
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چشم هام رو کالفه باز کردم و اینبار به احسان چشم 

 دوختم. 

ن پش نبود تا کیس  پس چرا ساکت شده بود؟مگه همی 

رد و صداش سمتم میومد یا بهم نزدیک یم شد یقه پاره یم ک

 رو باال یم برد؟

پس چرا االن با رنگ سفید شده و صورت وحشت زده بهم 

 نگاه یم کنه؟

 

اهنش رو باز کرد و گلوش رو لمس کرد.   بابا دکمه ی اول پت 

 رسخ شدن آروم آروم صورتش رو حس یم کروم

 حالش خوب نبود... 

 داشت نفس کم میاورد. 

 
ی

رو به شهاب با صدای خفه و آروم،پر از عجز و کالفگ

 گفت: 
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_یه کالم بگو گ هستی جوون.بعد از یک سال از کجا 

 پیدات شد؟

 

اشکان به طرز عجیتی ساکت شده بود و با لبخند محوی به 

ه شده بود.  ن خت   نازنی 

این سه نفر عجیب خوشحال بودند و با خیال راحت 

 داشتند میتازوندن. 

 از رس و شکلم میبارید. 
ی

 کالفگ

 تو وجودم وول میخورد و ریتم دوباره اضطراب همیش
ی

گ

 نفس هام رو کند یم کرد. 

ی این وسط درست نیست.  ن  یه چت 

و گرنه اینا انقدر خوشحال و بابای من اینجوری پریشون 

 نبود. 
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 شهاب نگاه کوچیگ بهم انداخت و از جاش بلند شد. 

 چرا انقدر این مرد ترسناک بود؟
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؛نگاهش. تن صداش..هیکل و قد بلندش و از همه   مهمتی

 به بابا نزدیک شد و با لحن کوبنده آروم آروم گفت: 

اینکه من کیم و یهو از کجا پیدام شد بمونه برای بعد از 

 .  اینکه تو گفتی گ هستی

 یا من بگم بهش؟
ی

 خودت میگ

 

 چشمهای بابا گرد شد و صورتش کبود تر. 

 رفتم جلوتر و سیع کردم به اون مرد یی تفاوت باشم. 

 قدی زیادم باهاش. به تفاوت 

ه و عجیبش.   به نگاه خت 

 

 .  بهش بابایی
ی

 بابا حالت خوبه؟چرا هیچ چی نمیگ

 چی داره میگه؟

 

ن انداخت و گلوش رو با  بهم نگاه نیم کرد.بابا رسش رو پایی 

 دست های لرزونش لمس کرد. 
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 به جای بابا صدای محکم و بم اون مرد بلند شد. 

رت بابا کبود تر ای کاش ساکت یم شد تا با هر کلمش صو 

 نشه. 

 

 من و نگاه کن روشا

 

 عصتی و کالفه برگشتم سمتش و غریدم: 

 اسم من پرینازه..پریناز

 

ه شد.بعد از چند ثانیه رسش رو  ساکت به چشم هام خت 

 تکون داد و آروم ادامه داد

باشه تو پرینازی.حاال بهم بگو..هیجی از یک سال پیش 

 یادت نیست؟

 

و با صدایی که یی اختیار من باال کالفه چشم هام رو بستم 

فت گفتم:   مت 
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ن االن از  به شماها ربیط نداره.ویل اگه باعث میشه همی 

ون باید بگم نه  . خونه ی ما برین بت 

هیجی یادم نیست.حاال هم بسه انقدر تو پرسیدی و ما 

 جواب دادیم. 

 یه کالم بگو چی میخوای از جون من؟

 

ه ش  د و آروم زیر لب گفت: با لبخند محو و کوچیگ بهم خت 

 تازه داری مییسر هموین که من میشناسم. 

 

نفس عمیق کشیدم که باالخره صدای ضعیف بابا بلند شد 

که نگاهم رو از چشم های مرموز شهاب گرفتم و بهش 

 چشم دوختم. 

 

 بذار تنهایی حرف بزنیم بعدش...بعدش خودم بهش میگم. 

 

بان قلبم هر لحظه  مخاطب حرف هاش من نبودم.ضن

 بیشتی یم شد و کالفه تر یم شدم. 
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ی بگو بفهمم مشکل  ن سم.تروخدا یه چت  بابا به خدا دارم میتی

 کجاست. 

 

 بابا رسش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد. 

روح از چشمهاش رفته بود و مثل یه تیکه یخ بهم نگاه یم 

 کرد

 _پریناز...پریناز بابا میدوین چقدر دوست دارم مگه نه؟

 نداری؟ اول بگو بهم شک که

 

وز شهاب نگاه کردم و رو به بابا  گیج و پر از سوال به نگاه پت 

 گفتم: 

 خب معلومه بابا..این چه حرفیه اخه. 

 هر چی هست از گذشته بهم نگفتی عیتی نداره. 

 که یه بابایی مثل تو دارم 
ن هر چی نگفتی فدای رست همی 

 برام بسه. 

 

 من بابات نیستم پریناز
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 *پریناز

فت و نگاهم میخ  قفسه ی ن مت  سینم تند تند باال و پایی 

 رسامیک روبه روم بود. 

بان قلبم هر لحظه بیشتی یم شد و در عوض فکرم خایل  ضن

 خایل بود. 

هیچ فکر و خیایل تو رسم نیم چرخید و فقط بهت زده به 

ه بودم.   روبه روم خت 

 

روش..پریناز جان آروم باش انشاهلل که حالشون زود خوب 

 ه خدا رنگ به رو نداری خوت باید بری زیر رسم. میشه...ب

 

ی که همراه با اون دوتا مرد،مثل  یی اهمیت به صدای دختی

بال وسط زندگیم نازل شدن نفس عمیق کشیدم و صورتم 

 رو با دست هام پوشوندم. 
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ن شدنش از پشت پلک  کبود شدن صورت بابا و پخش زمی 

 هام کنار نیم رفت. 

ن دستش روی قلبش مشت شد و ج لوی چشمهام،روی زمی 

 سقوط کرد. 

 

ن بیمارستان حالم رو بدتر یم کرد.   بوی الکل و فضای سنگی 

ن دستهاش  احسان سمت چپم نشسته بود و رسش رو بی 

 گرفته بود. 

ن هم سمت راستم مدام دستم رو نوازش یم کرد و سیع  نازنی 

 یم کرد با حرفهاش آرومم کنه. 

 دلم نمیخواست به هیجی فکر کنم. 

 اخری که از دهن بابام شنیدم. به حرف 

ده و پر از دلهره هر از چند  ن به احساین که با صورت وحشتی

 گایه بهم نگاه یم کرد و دوباره صورتش رو میپوشوند. 

ون  فقط دلم میخواست یه پرستار از اون اتاق لعنتی بیاد بت 

 و بگه حال بابام خوبه. 
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ی که دیدم و شنیدم بریم  ن بعدشم یی اهمیت به هر چت 

 نه. خو 

ه که مدام زیر گوشم میخونه  بدون احسان..بدون این دختی

و....بدون اون مرد با اون صورت خشن و مغرور و چشم 

 های یخ زدش. 

 

، باالخره  بعد از کیل چشم انتظاری با شدن صدای پای دکتی

ن گرفتم و مثل برق از جام بلند شدم.   نگاهم رو از کف زمی 

ود و االن با صورت مرد میانسایل که جز دوست های بابا ب

 خسته و گرفته بهم چشم دوخته بود. 

 

رسی    ع خودم رو بهش رسوندم و با نفیس که با کیل جون 

 کندن باال میومد گفتم: 

 _عمو...عمو بابا چی شد؟حالش خوبه؟

 

عینکش رو از روی چشمهاش برداشت و بعد از اینکه 

 نگاهش رو از آدم های اطرافم گرفت به چشمهام نگاه کرد. 
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. _آرو  م.تو که خودت داری پس میوفتی  م باش دختی

 برو خداروشکر کن به خت  گذشت. 

احت کنه  سکته از بغل گوشش گذشته.امشب هم استی

 میتونه مرخص شه. 

 حاال تو بهم بگو...مسعود که حالش خوب بود چی شد یهو؟

 

دیگه هیچ صدایی رو نمیشنیدم.فقط اون کلمه ی به خت  

یخته شد و آرومم گذشت مثل آب روی آتیش وجودم ر 

 کرد. 

 ما بقیش...ما بقی این داستان و ماجرا دیگه کابوس بود. 

 

 _هیجی نبود عمو.امیدوارم که هیجی نباشه. 

 میتونم..میتونم ببینمش؟

 

 با نگراین بهم نگاه کرد و آروم گفت: 

_فعال نه..ویل شب احتیاج به یه همراه داری ویل با این 

ه اح  .. حال و روزی که من میبینم بهتی
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 نذاشتم حرفش تموم شه و دوباره روی صندلیم نشستم. 

_خودم شب پیشش میمونم؛فقط هر موقع میتونستم 

 . ن  ببینمش بهم بگی 

 

رسش رو تکون داد و آروم با قدم های با ثباتش از جلوی 

 دیدم کنار رفت. 

ن انداختم که احسان روی پاهاش جلو روم  رسم رو پایی 

 نشست و با صورت ملتمسش گفت: 

ناز عزیزم..لج نکن تروخدا.حالت خوب نیست.بیا _پری

 برسونمت خونه خودمم شب پیش عمو میمون... 

ی خونتون احسان؟  _تو چرا نمت 

االن حالم خوب نیست دلم نمیخواد حرمت این یک سال و 

م.پس...پس خواهشا برو!  ن بتی  از بی 
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 عجز و نگراین چشمهاش بیشتی شد. 
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 گفت: لبش رو گزید و آروم زیر لب  

میدونم حالت خوب نیست پریناز.عمو هم که رس پا شد 

خودت باهاش حرف بزن ویل..ویل من و که قایط این اتفاقا 

؟  نیم کتن

 

ن بود که باعث شد  اینبار صدای عصتی و پرخاشگر نازنی 

 احسان از جاش بلند بشه. 

دارین،جعل هویت کردین حاال هم  خییل جالبه شماها کالهتی

ه ماها با این دختی چه نسبتی دارین اصال براتون نیست ک

 اونوقت خییل راحت... 

 

 دیگه طاقتم برید و کالفه از جام بلند شدم. 

ن موهام رو چنگ زدم و عصتی جیغ  یی اختیار رو به نازنی 

 کشیدم: 

بسه بسه ولم کنید.شماها از کدوم گوری پیداتون شد وسط 

 من؟
ی
 زندگ

 ماها. یه تار مو از رس بابام کم شه من میدونم و ش
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 من و بهم بریزین؛خییل خب موفق 
ی
اومده بودین زندگ

 شدین حاال هم برین. 

 

 بالفاصله برگشتم سمت احسان و با تشر رو بهش توپیدم: 

_تکلیف تو رو هم خییل قبل تر از این حرفها روشن کرده 

 بودم احسان. 

 تو فقط پش عمدی متن که... 

 

 صدام تحلیل رفت و واقعیت تو رسم جیغ کشید

 

.  که  انگاری اونم دیگه نیستی

 

ه  ه خت  احسان پر از ناباوری و صورت رسخ شده بهم خت 

 نگاه کرد و باالخره نگاهش رو گرفت. 

عصتی و پر از خشم روش رو برگردوند و به سمت خروج 

 قدم تند کرد. 

 دلم میخواست چشمهام و ببندم و تو رویا غرق بشم. 
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 یه رویای دو نفره. 

 یگه بهم نمیگه من بابات نیستم. خودم و بابا مسعودی که د

ین که توش نه احساین هست و نه...   یه رویای شت 

 

ویل با صدای بم و محکیم رویام پر کشید و به واقعیت 

 تلخم برم گردوند. 

رسم رو بلند نکردم تا نگاهم به چشمهای مشگ رنگ و رس تا 

 پا پر از قدرت و غرورش نیوفته. 

 

 م خوب نیست! _دست از رسم بردارین.حالم...حال

 

 .  _باید بری خونه.این موقع تنها نمیشه تو بیمارستان بموین

 

خشم و نفرت تو وجودم میجوشید و هر لحظه بیشتی یم 

 شد. 

دوباره با عصبانیت از جام بلند شدم و با نفرت به صورت 

 خونشدش نگاه کردم. 
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 _به تو هیچ ربیط نداره من گ کجا میمونم. 

 
ی

؟چرا یه کلمه نمیگ   چی از جونم میخوای و ولم نیم کتن

!جیگرت خنک شد؟ ن  بابام و ببی 

بت و هم  ؟آخرین ضن !کیف یم کتن ن حال و روز خودم و ببی 

 بزن و برو. 

 بگو گ هستی و برو

 

 چشمهام پر از اشک شد ویل محال بود بذارم رس ریز شه. 

گور بابای تفاوت قدی زیادی که باهاش داشتم و نگاه پر از 

 مالکیتش. 

ه. صد ش رو از چشمهام بگت   ام رو بلند تر کردم تا نگاه خت 

فقط برو...جون هر گ دوست داری برو پشت رستم نگاه 

 نکن. 
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کوه یخ چشمهاش آروم آروم ریزش کرد و جاش رو به 

 نرمش داد. 

 لحنش آروم شد. 

االن وقت این نیست که بگم من کیم.فقط االن میخوام 

 .  آروم باشر

؟باشه.   .پس منم اینجا میمونم. دلت میخواد بموین

 

ه شدم.   مات و پر از ناباوری بهش خت 

ک با این مرد خشن و وحیسر  حتی تصور یه گذشته ی مشتی

 یه کابوس بود. 

ن رو گرفت و اینبار با مالیمت بهم نگاه  اشکان دست نازنی 

 کرد. 

ی از اون نفرت و کینه نبود و با آرامش چشمهاش  دیگه ختی

 رو باز و بسته کرد. 

 

ای نگراین نیست روشا..ما نمیدونستیم تو _اصال ج

 حافظت و از دست دادی وگرنه اینجوری نیم شد. 
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 کمکت یم کنیم کم کم ماهارو یادت بیاری. 

 .  اونوقت هممون رو درک یم کتن

 

ن رو  منتظر هیچ عکس العمیل ازم نموند و دست نازنی 

 کشید. 

ن لبخند کمرنگ و غمگیتن زد و همراه اشکان راه افتاد   . نازنی 

 

 خانم شمس؛حاال میتونید بدرتون رو ببینید. 

 

د رسی    ع سمت اتاق  ن با صدای پرستاری که من رو صدا مت 

 بابا پا تند کردم و سیع کردم به اون مرد نگاه نکنم. 

به مردی که با آرامش به دیوار تکیه داد و با خیال راحت و 

 لبخند دستهاش رو توی جیب شلوارش گذاشت. 

 

#part34 

رو باز کردم و به محض دیدنش دوباره چشمه در اتاق بابا 

 ی اشکم جوشید. 
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 بهم زد و دستهاش رو از هم باز کرد. 
ی

 بابا لبخند کمرنگ

 

م...بیا دارم دق یم کنم.   _بیا اینجا ببینمت دختی

 

ن یه حرفش کاقن بود تا سمتش پرواز و خودم رو به  همی 

 بغلش پرتاب کنم. 

از اون  دلم نمیخواست حتی به حقیقت داشت یک کلمه

 حرقن که زد فکر کنم. 

 ویل انگاری خودش نمیذاشت آروم باشم. 

 _من بدون تو دق میکنم پریناز. 

 خدا شاده اگه ازم رو برگردوین اندفعه دیگه میمرم. 

 

 . اشکهام رو پس زدم و غلیظ اخم کردم

 

 _دیگه نمیخوام از این حرفها بشنوم و بابا. 

احت کتن تا بر   گردیم خونه. االن دیگه فقط میخوام استی
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 دیگه هیجی مهم نیست. 

 

ن بار بود که حلقه زدن اشک رو تو چشمهاش یم  برای اولی 

 دیدم. 

ن بار بود که تحقق یه کابوس رو به خودم انقدر  برای اولی 

 نزدیک یم دیدم. 

سیدم.  ن بار بود که کنارش بودم ویل...مییتی  اولی 

 

 _من دیگه نمیتونم پریناز.این قضیه چه دیر چه زود برمال 

ن کبک رسم و تو برف فرو کرده بودم.   یم شد فقط من عی 

دیگه نمیتونم با عذاب و وجدان و خودخوایه بهت نگاه 

 کنم. 

 دیگه نمیتونم شبا با کابوس از دست دادنت بخوابم. 

اگه..اگه ازم متنفر شر حق داری ویل...حقته حقیقتم بدوین 

 بابا. 

 

 حالت تهوع داشتم.از اضطراب بود ؟نمیدونم. 
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 بان قلب شدید بود؟واقعا نمیدونم. از ضن 

 ای کاش تمومش یم کرد. 

ای کاش به حرفم گوش یم کرد ویل نه...این شب تمویم 

 نداشت. 

 

_عاشق زنم بودم.یه زن مهربون و فوق العاده زیبا که برای 

 یه لبخند سادش جون یم دادم. 

 . .پر از رفاه و پر از خوشبختی  رویایی
ی
 یه زندگ

ه. ویل خب...معموال همه چ ن بدون نقص پیش نمت   ت 

با نازاییش کنار اومده بودم که بدترش رسم اومد و تو چهل 

 تنهام گذاشت. 
ی
 سالیک

 با مرگش تبدیل شدم به یه مرد افشده و تنها. 

 

اشک هاش مثل سیل روون شده بود و دست یخ زدم رو 

ن دستهاش فشار یم داد.   بی 
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و  _یه شب که داشتم از مطب بر یم گشتم،یه دختی زیبا 

ن و  ل ماشی 
هراسون پرید وسط خیابون و دیگه نتونستم کنتی

 نگه دارم. 

 باهاش تصادف کردم و آوردمش بیمارستان. 

 

 صدای گریه ی مردونش داشت دیوونم یم کرد. 

 از طرقن هر یه کلمش هم داشت نابودم یم کرد. 

 

ن حافظش و  ا گفیی ا..دکتی ..وقتی آوردمش بیمارستان دکتی وقتی

 از دست داده. 

دا..به خدا من هیچوقت خودخواه نبودم ویل وقتی تو به خ

 رو دیدم انگاری داشتم فرشته ی خودم و میدیدم. 

یه دختی جوون و زیبا که میتونست جای دختی نداشتم رو پر 

 کنه و بشه همه کسم. 

از طرقن هر چی گشتم هیچ نام و نشوین از خانوادت پیدا 

 نکردم. 
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در عوض گذشته ی گم تو هم دنبال یه تکیه گاه یم گشتی تا 

 شدت برات یه آینده بسازه. 

به خدا هر روزی که برای سواالت یه دروغ پیدا یم کردم 

 نابود یم شدم پرینازم. 

 ویل به خدا چاره ای نبود. 

 

#part35 

دستم رو عقب کشیدم که محکم تر نگهم داشت و ادامه 

 داد: 

ل پریناز تروخدا من و ببخش.برام پریناز بمون اگه تو من و و 

م.   کتن و بری به خدا میمت 

من...من از وقتی تو تو زندگیم پیدات شد دوباره طعم 

 خوشبختی و چشیدم. 

 یه دختی کوچولوی ناز و خوشگل که شده تموم نداشته هام. 

 

یخت و صدای هق هق  بلند بلند و یی پروا اشک مت 

 مردونش کل اتاق رو برداشته بود. 
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 ت. حس یم کردم تو رسم پر از خرده شیشه س

خرده شیشه هایی که با هر کلمه مغز و ذهنم رو زخم یم 

 کنند. 

به بزنند؟انقدر عمیق و انقدر  مگه کلمات هم میتونستند ضن

 دردناک؟

ن داشت معنا پیدا یم کرد.   حاال همه چت 

 اینکه بابا حتی یدونه عکس از بچگیم نداشت. 

اون جواب های غت  منطقی راجع به اینکه چرا ما با هم هیچ 

 از ساالی گذشته نداریم. عکیس 

 فقط و فقط یه احسان بود که حرفهای بابا رو تایید یم کرد

با چند تا فامیل ریز و درشت که محکم پشت حرفهاش مهر 

دن.  ن  تایید مت 

 

یک سال تموم جون کندم تا به گذشته ی نداشتم فکر 

 نکنم. 

یک سال مردم و زنده شدم تا با اضطراب های یی دلیلم رس 

 کنم. 
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 .حاال با این آشنای غریبه چی کار کنم؟حاال.. 

 یک سال بهش گفتم بابا و االن...هیچکس نیست؟

 

 نفس عمیق کشیدم و بغضم رو قورت دادم. 

بغضن که هر لحظه دستهاش رو به دور گلوم محکمتی یم 

 کرد. 

 میخواست من و خفه کنه؟امیدوارم زورش یم رسید. 

 

 یی خانواده ی خودم؟دنبال...دنبال کسایی 
 که من و _رفتی

 بشناسن؟

 

صورتش خیس از اشکهاش بود و صداش از زور گریه 

 میلرزید. 

 

_رفتم.به خدا اون خیابون و زیر و رو کردم ویل فایده ای 

 نداشت. 
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خونه های اطرافش عکست رو نشون دادم ویل کیس تو رو 

 نمیشناخت. 

 

دیگه نفیس باال نمیومد.انگاری زور بغض چال شده ی تو 

 حد انتظارم بود که یهو فوران کردم.  گلوم زیاد تر از 

افسار بغضم رو رها کردم که با سیل اشگ که راه انداخت 

 قدرت نمایی کرد. 

 

 .  _چیکار کردی با من؟من..من فکر کردم تو همه کسه متن

 بابای من...تنها هم خوین که تو این دنیا دارم. 

 نگفتی وقتی حقیقت و بفهمم چه بالیی رسم میاد؟

واهیات دیگه نیم رم یی خانواده ی خودم و نگفتی با خودخ

 چی به روز اونا میاد؟

؟  اگه یه مادر داشته باشم که چشم به راه باشه چی

 تو بهم بگو االن چیکار کنم؟

 یه دخکری که نه گذشته داره نه آینده. 

 تک تک لحظات حالش رو هم با اضطراب گذرونده. 
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 تو بگو چجوری رس کنم بعد از اینو؟

 

 دستهام رو بکشه تا بهش نزدیک تر شم. سیع یم کرد 

با زوری که تحلیل رفته بود میخواست نگهم داره و ترس رو 

 به خویی تو چشمهاش یم دیدم. 

 

سم بابا...از این وضعیتی که حتی نمیتونم بابا  _من میتی

 صدات نکنم. 

سم.   از اون دوتا مرد و اون زین که این بال رو رسم آوردن میتی

 شتم اونا باشن و... از اینکه آدم های گذ

سم بابا.   از گذشته ای که تو توش بدون سهم باشر میتی

 

 دیگه نتونستم تحمل کنم. 

 این مرد همه کس من بود. 

ن آدیم که وقتی چشم باز کردم کنارم بود.   اولی 

یک سال تمام تو ناز و نوازش بهم آرامش داد و شد تنها 

ن اونهمه کابوس.   کسم بی 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

#part36 

پرت کردم و رسم رو به سینش فشار خودم رو تو بغلش 

 دادم. 

 ای کاش همه ی اینها یه کابوس باشه. 

چشمهام رو که باز کردم یه بابا مسعود باشه که دوباره 

 مراقبم باشه. 

ویل صدای گرفته و اشک های صورتش یعتن یه مهر تایید 

 بزرگ روی کل این کابوس ها. 

و گوشم دستی که رسم رو بغل گرفته بود و صدایی که مدام ت

 خونده یم شد. 

 

 .  _گریه نکن همه کس بابا.من باباتم تو ام پریناز متن

ه یا بخواد  م و ازم بگت  ن و به زمان میدوزم اگه کیس دختی زمی 

 اذیت کنه. 

 هر اتفاقی که بیوفته،مهم نیست. 
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فقط...فقط تو من و ببخش.فقط دوباره بهم بگو بابا خودم 

 رسر اون آدمارو از زندگیت کم یم کنم. 

 

 آروم رسم رو از روی سینش برداشتم و بهش نگاه کردم. 

 

 دلم میخواست جیغ بکشم.دلم میخواست فرار کنم. 

 ویل... 

 . احت کتن  _حالت خوب نیست.باید استی

 یکم بخواب! 

 

هنوز هق هقش بند نیومده بود.با وحشت بهم نگاه یم کرد 

ون برم.   و منتظر بود تا از اتاق بت 

ک کنه که هیچ چاره ای جز ویل گ میتونست حال من و در 

 موندن ندارم؟

 

.بگو پیشم میموین تا با  _پ..پرینازم بابا..بگو من و میبخیسر

م.   خیال راحت آروم بگت 
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م...بگو بهم بابا.   بگو دختی

 

ای کاش تمومش یم کرد.ای کاش این زمان لعنتی روی دور 

 تند میگذشت که انقدر عذاب نیم کشیدیم. 

 

 م و چشمهام رو بستم. همونجا روی تخت کناری نشست

_منم حالم خوب نیست..باید فکر کنم.باید..باید یکم گریه 

 کنم تا آروم شم و بتونم فکر کنم. 

 ویل...ویل همینجام.آروم بگت  بخواب...بابا! 

 

#part37 

 *شهاب

 نگاهم رو از دری که جلوی روم بسته شده بود گرفتم. 

 ود. بعد مدت ها ذوق و یه حس ناب تو وجودم ریشه زده ب

 دلم میخواست همینجا بلند قهقهه بزنم. 

ویل نه...من هنوز به این دخور کوچولوی باهوش شک 

 داشتم. 
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ن الیک باشه و همه ی این ها رو برام نقش  بعید نبود همه چت 

 بازی کنه. 

رسی    ع شماره ی اشکان رو گرفتم که بوق دوم نخورده جواب 

 داد

 جونم داداش؟

 

داد دست توعه؟بیارش _اشکان مدارگ اون یارو مسعوده 

ن بیمارستان کار یم  ن نشونش بدم تو همی  میخوام به رامی 

 کنه. 

 

 باشه میارم،ویل..شهاب هنوز شک داری مگه؟

ن شم.میبینمت  آره میخوام مطمی 

 

ن رو گرفتم.   رسی    ع تماس رو قطع کردم و اینبار شماره ی رامی 

 بعد از چند لحظه صدای خسته ویل پر از تعجبش بلند شد

 

 اشتباه نگرفتی جناب؟جدی جدی خودیی شهاب؟ _به به
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رسی    ع توی راهرو بیمارستان راه افتادم و سمت آسانسور 

 قدم تند کردم. 

ن کار واجب دارم.   مسخره بازی در نیار رامی 

 بیمارستاین االن؟

 

 تعجب صداش چندبرابر شد و آروم گفت: 

 آره..چی شده شهاب؟

 

 باید ببینمت تو بیمارستانم.کجایی بیام

 

د از اینکه پر از سوال و بهت جواب سوالم رو داد تلفن بع

 رو قطع کردم سمت طبقه ی سوم راه افتادم. 

خییل طول نکشید که اشکان هم از راه رسید و باهم رفتیم 

 تو. 

 حوصله ی هیچ حاشیه ای رو نداشتم. 

 فقط کوتاه رو به اشکان پرسیدم: 
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 _چقدر زود اومدی نازی کو؟

 

ن گرفتم فعال   اون بره تا بعد.  براش ماشی 

 

 رسم رو تکون دادم و دیگه پیش رو نگرفتم. 

م و خودم  فقط دلم میخواست زودتر جواب سوالم رو بگت 

ن برسونم.   رو به طبقه ی پایی 

ه شده بود و با  ن همینجور ساکت به پرونده ها خت  رامی 

 دقت میخوند. 

 

#part38 

 داشتم عصتی یم شدم که باالخره زبون باز کرد. 

 

 تا خب...اال
ی

ن من نمیفهمم مشکل کجاس.چرا درست نمیگ

 کمکت کنم شهاب. 
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با اخم های گره کرده پرونده رو از دستش گرفتم و با لحتن 

 که یی اختیارم داشت تند یم شد گفتم: 

 _من االن وقت توضیح هیچ چیو ندارم. 

ن یا نه..   فقط یه کالم بهم بگو جعلی 

 . ن ن چیو ثابت یم کین  اگرم نیسیی

 

 بهم نگاه کرد و آخر رس گفت: اول پر از سوا
ی

 ل و گنگ

 

ش  جعیل کجا بود شهاب.آرم بیمارستان و امضای دکتی

 پاشه. 

 اگر نگران اصل و فرعیسر باید بگم اصله اصله. 

این از این...بعدشم تمام این آزمایش ها و مدارک میگن 

خانم پریناز شمس به مدت یک ساله که حافظش رو از 

 دست داده. 

 . ن  بیا این و ببی 

 

 گ از برگه ها رو سمتم گرفت و گفت: ی
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 مثال این مال یک ماهه پیشه. 

 چته؟
ی

؟میتوین االن بگ  خب...حاال جواب سواالت و گرفتی

 

باورم نیم شد.صورت پر از ذوق اشکان هم دیگه با من فرقی 

 نداشت. 

ن  یتن یه همچی  دلم میخواست به کل این بیمارستان شت 

ی و بدم.   ختی

ینش واقعا باور کردین نبود. یه معجزه..اونم از نوع ب  هتی

 

 ش..شهاب.از این بهتی هم فکر  یم کردی بشه؟

 

لبخند آروم آروم کل صورتم رو پوشوند و دیگه با خیال 

م.   راحت دلم میخواست جشن بگت 

 

؟
ی

؟نمیخوای به منم بگ ن  _ای بابا صدای من و میشناسی 

 صتی کن ببینم.روشا...روشا مگه...؟
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 : از جام بلند شدم و گفتم

س چون نمیخوام  .ویل یدونه سوالم نتی ن خود خودشه رامی 

ی عوض کنم.  ن  االن این حالمو با چت 

فقط...فقط ممکنه کیس که حافظش و از دست داده 

ی یادش بیاد؟ ن  دوباره چت 

 

ن کالفه روی صندلیش نشست و پرونده های روشا رو  رامی 

 بست. 

 

ش میگم خییل احتمالش  ن ممکنه ویل از من بتی _همه چت 

ی یادش کم ن ه اونم وقتی یک سال گذشته و هنوز چت 

 نیومده. 

،یا چمیدونم مرور گذشته ممکنه  معموال یه شوک عصتی

 حافظه رو برگردونه ویل همیشه اتفاق نمیوفته. 

 

دوباره ذهنم آشفته شد که اشکان از جاش بلند شد و مهلت 

ن  نداد افکارم بال و پر  بگت 
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ای احمقان ن  ه نیست شهاب. _االن وقت فکر کردن به چت 

 االن فقط باید به بعد از این فکر کنیم. 

 میخوای چی کار کتن االن؟

 

 سیع کردم افکارم رو پس بزنم و نذارم حال خوبم خراب شه. 

 من این معجزه رو هیچ جوره از دست نیم دم. 

 فعال شوکه شده زمان الزم داره. 

یم پیشش.   فردا که مسعود مرخص شد باهم مت 

ن رو هم آماده  کن اشکان.   نازنی 

 خییل به کمکش احتیاج دارم. 

 

#part39 

 *روشا

در خونه رو آروم بستم و به مردی چشم دوختم که در 

 عرض چند ساعت برام غریبه شده بود. 
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ن مبل نشست.   آروم آروم قدم بر یم داشت و روی اولی 

تظاهر کردن خییل سخت بود.تظاهر به اینکه هیچ اتفاقی 

 من هنوز همون دختی سابقم. نیوفتاده یا تظاهر به اینکه 

این روزا بیشتی از هر وقت دیگه ای دوست داشتم یی توجه 

 به اطرافم چشمهام رو ببندم و بلند جیغ بکشم. 

 انقدر بلند که تمام این اتفاقات رو از ذهنم پس بزنم. 

 بریزم دور و دوباره به فکر نقاشر و گالریم بیوفتم. 

 ویل...چجوری میتونستم منکر ترسم بشم؟

 دلم نمیخواست این مرد و از دست بدم. 

دلم نمیخواست برام غریبه بشه و جاش رو به آدم های 

 غریبه تر بده. 

 روی مبل نشست و صورتش رو با دستهاش پوشوند. 

؟برین دست و صورتتونو بشورین  ن _چرا اینجا نشستی 

احت کنید.   بعدشم استی

م بخورین.چی درست ک...  ن ی میتی ن  االن یه چت 

 

..باید حرف بزنیم. _پریناز تروخ ن  دا بیا بشی 
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 چشمهام رو کالفه بستم. 

ی رو باور  ن شده بودم شبیه کیس که دلش نمیخواست چت 

ه.   کنه.بهش بال و پر بده که مبادا رنگ حقیقت بگت 

وای از لحظه ای که باور کنم تنها مرد زندگیم هم،هم خونم 

 نبوده. 

 

احت  _ا..االن وقت حرف زدن نیست باید استی

 ام..میخوام چایی درست کنم. کنید.میخو 

 

بغضم رو قورت دادم که با صدای فریاد بلندش شوکه شده 

 رس جام میخکوب شدم. 

تو این یک سال هیچوقت این لحن و این صدارو ازش 

 نشنیده بودم. 

 _چرا داری جوری وانمود میکتن انگار هیجی نشده؟

 بابا.ازم متنفر شدی؟
ی

 چرا دیگه بهم نمیگ

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن.خودت و خایل کن و من و از این برزخ خیله خب!بیا داد بز 

 دور کن. 

اصال بیا بزن تو گوشم بگو که من مقرصم که حافظت و از 

 دست دادی. 

 بیا پریناز فقط اینجوری وانمود نکن بابا..خودتو خایل کن. 

 اینجوری بغض نکن عزیزدلم. 

 

نمیتونستم برگردم و بهش نگاه کنم.نمیتونستم بگم ازش 

 نصاقن بود. متنفرم و این ته یی ا

نمیتونستم..نمیتونستم به صدای پر از بغضش یی تفاوت 

 باشم. 

ه شدم.   برگشتم سمتش و به چهره ی پر از عجزش خت 

جفتمون احتیاج به آرامش داشتیم.جفتمون خییل تنها 

 بودیم. 

 اون باعث شده بود من وسط این برزخ دست و پا بزنم. 

 اون بود که  برام هیچ گذشته ای نذاشته بود. 

 یل...لعنت به این ویل. و
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 همینطور ساکت بهم نگاه یم کرد و منتظر یه واکنش بود. 

ویل آروم آروم هر چی امید بود تو چشمهاش رنگ باخت و 

ن رفت.   از بی 

 دیگه نتونستم طاقت بیارم. 

رسی    ع سمتش دوییدم و محکم خودم رو تو بغلش پرت 

 کردم. 

و رسم شوکه شده بود و بعد از چند لحظه محکم بغلم کرد 

 رو به سینش فشار داد. 

 دلم نمیخواست از دستش بدم. 

ین اتفاقات بود و از دست دادن من حقش  این مرد الیق بهتی

 نبود. 

 

#part40 

به محض اینکه دهن باز کردم سیل اشک هام راه افتاد و 

 بغضم قدرت نمایی کرد. 

 رسم رو به سینش فشار دادم و خودم رو تخلیه کردم. 
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 زجر کشیدمکل این یک سال رو 

 اون هم بلند بلند گریه کرد و گفت: 

م که من باعثش بودم.   _بمت 

 

 چشمهام رو بستم و ادامه دادم. 

ن و هوا معلقم.  ن زمی   همش بی 

 .  باید بهم میگفتی

 .
ی

 حق نداشتی بهم دروغ بگ

خییل سخته هیجی یادت نیاد.نه از بچگیت نه از خانوادت. 

 !  هیجی

افش سخته ویل...ویل همینک ه تو رو داشتم خییل اعتی

 خوشحال بودم. 

 یه مرد مهربون که همه جوره حواسش بهم بود. 

سم اگه نباشر بابا.   من...من خییل میتی

سم باور کنم باهات هیچ نسبتی ندارم.   میتی
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 ازش فاصله گرفتم و به چشمهای اشکیش نگاه کردم. 

.فقط..فقط بهم  دیگه برام مهم نیست که بهم دروغ گفتی

 ام نذاری. قول بده هیچوقت تنه

همیشه بابام بمون.مثل دختی خودت نگرانم شو..مثل دختی 

 خودت دوستم داشته باش. 

 

میتونم بگم رقص خوشحایل و شعف رو تو چشمهاش 

 دیدم. 

برق امید که بالفاصله صورتم رو غرق بوسه کرد و بعدش با 

 خوشحایل گفت: 

.تا آخر عمرم تو  تو همه کسه متن پرینازم.تو دختی متن

م. عزیزدلم   متن دختی

 قول..قول میدم از این به بعدم مثل کوه پشتت باشم. 

...ناراحت بیسر حق داری.   دلخور باشر

ن که من و هنوز قبول داری خودش یه دنیاست.   همی 

 

 لبخند زدم و ازش فاصله گرفتم.احتیاج به زمان داشتم. 
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 زمان زیاد تا دوباره مثل سابق رس پا بشم. 

ی بود که  ن نمیذاشت چشم رو هم ویل..ویل هنوز یه چت 

 بذارم. 

 

 قبل از اینکه خودم بگم بابا زودتر به زبون آورد. 

 

_تو به هیجی فکر نکن بابا.اون سه نفری که رس و کلشون 

پیدا شده معلومه یه آشنایتی باهات دارن که اومدن 

 رساغت. 

م دنبالشون اونجوری شاید  تو نگرانش نباش من خودم مت 

 ردیم. یه ردی هم از خانوادت پیدا ک

یط که من و یادت نره بابا.  یط که..به رسر  به رسر

 باشه؟

 

ن مردی راحت بود.   آرامش که نه..ویل خیالم با وجود همچی 

تو این یک سال نذاشت آب تو دلم تکون بخوره و تو ناز و 

 نعمت بهم محبت کرد. 
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 حقش نبود..حقم نبود. 

ویل همینکه خواستم با خیار راحت حرفش رو تایید کنم و 

 ندم صدای زنگ خونه بلند شد. چشم بب

 

بان قلبم باال رفت و با ترس به بابا نگاه کردم.   یی اختیار ضن

 فقط امیدوارم اون آدیم نباشه که فکرش رو یم کنم. 

 

بابا راه افتاد سمت آیفون و بعد از نگاه کردن به مانیتورش 

 اخمهاش توی هم دیگه گره خورد. 

 ت من. ساکت دکمه ی در رو فشار داد و برگشت سم

 خشم و نگرانیش حالم رو بد یم کرد. 

بانم رو بیشتی و اضطرابم رو زیاد تر.   ضن

ون من باهاشون حرف  پریناز تو برو تو اتاقت تا نگفتم نیا بت 

 بزنم ببینم چی میخوان. 

 

رسم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و خودم رو به اتاقم 

 رسوندم. 
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تا راحت تر  در رو بستم و رسم رو به در اتاق چسبوندم

 بشنوم. 

رس و صدای اومدنشون دمای بدنم رو کم کرد و لرزش 

 دستم رو زیاد کرد. 

مطمئنا این قضیه فقط با فاش شدن هویت بابام تموم نیم 

 شد. 

 یه فاجعه ی بزرگ تر تو راه بود. 

چند دقیقه گذشته بود ویل صداشون اصال واضح به گوشم 

 نیم رسید. 

ون رسک کشیدم.  آروم الی در رو باز کردم و به  بت 

با دیدن حالت نشستنشون از دور نفسم رو آروم فوت 

ون رفتم.   کردم و آروم آروم از اتاق بت 

خودم رو پشت دیوار قایم کردم و اینبار راحت تر صداشون 

 رو شنیدم. 

با هر کلمه حرقن که از زبون اون مردی که حتی صداش هم 

  شد. خشن و ترسناک بود لرزش دستم بیشتی و بیشتی یم

لحن عصباین و طلبکارش و صدای دوستش که سیع یم کرد 

 آرومش کنه داشت دیوونم یم کرد. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 اضطرابم هر لحظه بیشتی یم شد. 

ونشون کنم ویل با  دلم میخواست برم جلو و از خونه بت 

ن حال خونشد اون مرد وحیسر خون تو  صدای بلند و در عی 

 رگهام منجمد شد و قلبم ایستاد. 

م میخکوب شدم و به صدای وحشت خشک شده رس جا

 زده ی بابام گوش کردم. 

نه این امکان نداشت...این فاجعه ی غت  قابل پیش بیتن 

 دیگه تهش بود. 

 

#part41 

 *شهاب

 رو به خویی از صورت به ظاهر آروم 
اضطراب و نگراین

 مسعود میخوندم. 

 یه مرد میانسال جا افتاده با موهای جوگندیم و قد بلند. 

ی  خونشد دور  تا دور خونه رو نگاه کردم ویل فعال هیچ ختی

 از روشا نبود. 

 به اندازه ی کاقن بهشون وقت داده بودم. 
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 صتی کرده بودم و حاال دیگه وقتش بود. 
 به اندازه ی کاقن

 من نیم دونم شماها چه نسبتی با پریناز دار... 

 

 رسی    ع حرفش رو قطع کردم و گفتم: 

ه دیگه با  اسیم که خودت  روشا.اسمش روشاس پس بهتی

 انتخاب کردی صداش نکتن چون من اصال خوشم نمیاد. 

 

وع نشده این  به زد که هنوز رسر اشکان آروم به پهلوم ضن

 بازی و تموم نکنم و آروم باشم. 

 ویل..ویل واقعا سخت بود. 

 یک سال به اندازه ی کاقن خودش زیاد بود. 

دیگه تحمل این دقیقه ها واقعا غت  ممکن بود وقتی 

 ستم روشای من درست چند متی اونور تر تو اتاقه. میدون

 صداش اینبار عاجز تر بلند شد. 
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خیله خب روشا.من همیشه منتظر روزی بودم که اون 

ن معلوم  حقیقت و بفهمه و حاال به خاطر شماها همه چت 

 شده. 

پس اگه دلتون این وضعیت و میخواست باید بگم خیالتون 

 واقهیش نیستم.  راحت باشه چون دیگه میدونه من پدر 

 

 به مبل تکیه دادم و سیع کردم آروم باشم. 

م.   دلم میخواست سمتش هجوم بتی

ین  سال زندگیم رو ازم گرفته بود و یک سال  این مرد بهتی

 تمام روشا رو ازم مخقن کرده بود. 

 چطور میتونستم تا آخرش طاقت بیارم؟

 

؟ ن  خب حاال نوبت شما سه تاس.شماها گ هستی 

ن پس باید پدر اگر شماها پری ..روشا رو از قبل میشناسی 

 . ن  مادر واقعیش رو هم بشناسی 
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اینبار قبل از اینکه من دهن باز کنم اشکان زودتر پیش قدم 

 شد

_خییل جالبه.اگه یک سال پیش به جای اینکه خودت و پدر 

روشا معرقن کتن دنبال خانوادش میگشتی االن دیگه این 

 سوال و نیم پرسیدی. 

 روشا چیکار کردی؟میدوین یک سا
ی
 ل تموم با زندگ

 

منده  خونشد به صورت مسعود که هر لحظه رسخ تر و رسر

 تر یم شد نگاه کردم. 

مش.   دلم میخواست زودتر روشا بیاد تا با خودم بتی

 دیگه خسته شدم از این بازی ها. 

مسعود کالفه توی موهاش دست کشید و با لحن عصتی رو 

 به اشکان گفت: 

 اد من و رسزنش کنید. شماها دیگه نمیخو 

 من خودم با روشا حرف زدم. 

 اون..اون من و بخشیده. 

ن اضافه تری بشنوم.   االن هم دیگه نمیخوام چت 
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از جاش بلند شد و عصتی سمتمون اومد و دستش رو به 

 سمت در دراز کرد

 

ن ندارین و فقط اومده بودین  اگرم هیچ حرقن برای گفیی

 ما رو بهم بریزید حاال هم از 
ی
ون.  زندگ  خونه ی من برید بت 

 

#part42 

دیگه بسه هر چی صتی کردم و اجازه دادم هر جور دوست 

 داره بتازونه. 

از جام بلند شدم و کیف مدارگ رو هم که با خودم آورده 

 بودم برداشتم. 

سینه به سینش ایستادم و خونشد به صورت عصبانیش 

ه شدم.   خت 

ق دونستنش برام ازم چند سانتی کوتاه تر بود و این مدل مح

 خنده دار بود. 
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ن  دوتا شناسنامه رو از تو کیف درآوردم و خونشد روی مت 

 پرت کردم. 

نگاه عصبیش حاال با تعجب میخ حرکات دستم و مدارگ 

ن پرت یم کردم.   بود که رو مت 

 

 این..اینا چیه؟

 

ون  ه بودم و بعد از بت  ونش خت  همینطور به چشمهای حت 

ن آوردن چند تا مدرک دیگه، چند تا عکس هم روی مت 

 گذاشتم. 

 چشمهاش با دیدن عکس ها گرد شد و صورتش کبود تر. 

 زدم و همینطور که گوشه ی یقش رو صاف 
ی

لبخند کمرنگ

 یم کردم با لحن  آرویم گفتم: 

 

_من مثل تو نیستم که با مدرک جعیل کیس و پیش خودم 

 نگه دارم. 
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ن تمام این مدارک و چک کن اونوقت میفهیم  خوب بشی 

اون کیس که حق داره نگران حال اون دختی باشه و مراقبش 

 باشه فقط و فقط منم! 

 شوهرش! 

 

ه بهم نگاه کرد و رسی    ع  مسعود خشک شده چند لحظه خت 

ن و شناسنامه ها رو برداشت.   عقد نامه ی روی مت 

دستش میلرزید و با وحشت دونه به دونه ی عکس ها رو 

د که با صدای قدم های تند و پ ن شت رس هیم،رس ورق مت 

 هر چهار تامون به سمت صدا برگشت. 

قبل از اینکه به خودم بیام فقط جسم ترسیده و وحشت 

ون رفت و دویید  زده ی روشا رو دیدم که از پشت دیوار بت 

 تو اتاق و رسی    ع در رو پشت رسش بست. 

 اخمهام تو همدیگه گره خورد و از مسعود فاصله گرفتم. 

سه.به اندازه ی کاقن دلم نمیخواست عقب بکشه و از  م بتی

 ازش دور بودم. 

راه افتادم سمت اتاق که اشکان رسی    ع از جاش بلند شد و 

 راهم رو سد کرد. 
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_نه شهاب االن وقتش نیست.بهش حق بده.شوکه 

 شده.وقت الزم داره تو..تو فعال نرو رساغش. 

 

اخم هام یی اختیار قفل همدیگه شدند و دست هام از 

 خشم مشت شد. 

ن رس  ی    ع از جاش بلند شد و راه افتاد سمت اتاقش و نازنی 

 چند بار آروم در زد. 

 

ون با هم حرف بزنیم.   _روشا جان،عزیزم بیا بت 

 

ن مستاصل بهم نگاه کرد که عصتی با اشاره ی رسم  نازنی 

 بهش فهموندم بره تو. 

ن کرد ویل  ه ی در رو چندبار باال و پایی  با تعلل آروم دستگت 

 در باز نشد. 

یم شدم.خشم آروم آروم داشت تو وجودم  داشتم عصتی 

ل یم شد.  د و غت  قابل کنتی ن  ریشه مت 
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_عزیزم یم دونم شوکه شدی.ویل..ویل تا باهم حرف نزنیم 

 که حالت بهتی نمیشه. 

میدونم هیچکدوم از ماها رو نمیشناش ویل باور کن ما قبال 

 دوستای خییل خویی برای همدیگه بودیم.فقط کافیه... 

 

 گریه ی روشا دمای بدنم رو باال برد.   صدای جیغ و 

م و از این معجزه بتونم  فقط خدا بهم صتی بده تا ترمز نتی

 استفاده کنم. 

 

ون.تنهام بذارین من هیچکدومتون رو  _از اینجا برین بت 

 نمیخوام. 

 فقط تنهام بذارین برین...تروخدا..تروخدا فقط برین. 

 

د و با اشکان با ترس به چهره ی غرق خشمم نگاه یم کر 

 اضطراب دستم رو فشار یم داد. 

آروم باش شهاب عصباین نشو.همش طبیعیه فقط زمان 

 میخواد. 
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چشمهام رو عصتی بستم و با صدای لرزون مسعود باز 

 کردم. 

 _من..من باید این مدارک و بررش کنم. 

 از کجا معلوم ک.. 

 

 اشکان عصتی برگشت و هجوم برد سمتش: 

ن اون عکسا چی  ؟کوری عکسای احمق مدارک جعلی 

؟  عروسیشون رو نمیبیتن

یعتن تو نمیفهیم همه کاره ی روشا شهابه و اگر بخواد 

 میتونه بابت این مدت ازت شکایت کنه؟

 دوست دهری پات و باز کنیم دادگاه؟

 

 صدای بلند هق هق روشا داشت دیوونم یم کرد. 

ن درمونده برگشت سمتمون و دست شوهرش رو  نازنی 

 گرفت و گفت: 
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روم باش کار با دعوا حل نمیشه فقط همه به زمان اشکان آ

 نیاز دارن. 

 

ن رو کرد به مسعود و گفت:   نازنی 

ن  ما مدارک و دست شما نمیدیم شما هم اگر خواستی 

صحتش رو بررش کنید ما رو ختی کنید هر چند؛کامال 

 معلومه که اعتبار این مدارک و باور کردین. 

ظیفه ی مطمئنا ماها که عقب نیم کشیم.پس این و 

 شماست که روشا رو آماده کنید. 

 

 صورت مسعود هر لحظه کبود تر یم شد. 

 نگاهم رو از صورتش گرفتم و رو به اشکان و زنش گفتم: 

 ___بریم. 
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 *روشا 
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 گذاشته بودم و سیع یم کردم هیچ صدایی 
ن رسم رو روی مت 

 رو نشنوم ویل مگه یم شد؟

اسه ی داغ تر صدای پر از حرص و خشم احسان که مثل ک

از آش گلو پاره یم کرد،بلند تر از حدی بود که بشه نا دیدش 

 گرفت. 

 _غلط کرده مرتیکه ی احمق. 

فکر کرده با چند تا عکس جعیل و یه عقد نامه ی الیک خام 

 حرفهاش یم شیم؟

 خودم پیگت  حرفهاش یم شم ببینم چه کلیک تو کارشه. 

 

 اینبار صدای کالفه ی بابا حرفش رو برید. 

؟من..من خودم باهاش رفتم  _چرا الیک گلو پاره یم کتن

 مدارکارو چک کردم.همشون درست بودند. 

 

قلبم مچاله شد و دم نزدم.فرگل شونم رو مدام ماساژ یم داد 

 و ساکت کنارم نشسته بود. 
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اینبار صدای پر از ناباور احسان بود که جایگزین حق به 

 جانبیش شده بود. 

 
ی
ن سادگ ..یعتن به همی   پریناز و میخواین دو دستی _یعتن

 تقدیمش کنید؟

مگه یادتون رفته وقتی اون مرتیکه برش گردوند صورتش 

 چجوری کبود شده بود؟

 پریناز..چطوری از پس اون غول بیابوین وحیسر بربیاد اخه؟

 

 حرفهاش مثل اسید گوشت تنم رو آب یم کردند. 

 حقایقی که مثل پتک تو رسم فرود میومدن و آتیشم یم زدن. 

حتی دلم نمیخواست دوباره شکل و شمایل اون مرد و 

 جلوی چشمهام مجسم کنم. 

 چه برسه به...تصور شوهر بودن و محق بودنش. 

 

 بغض داشت گلوم رو سوراخ یم کرد. 

ن اون سه نفر یم گذشت و یه قاشق غذا  دو روز بود از رفیی

 نتونسته بودم قورت بدم. 
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جیغ از هر شب با کابوس دیدن چشمهای قت  رنگش با 

 خواب بلند شدم و نخواستم باور کنم. 

 نخواستم. 

 ویل...ویل زنگ زدن های مکررش. 

 مدام زنگ یم زد خونه و بابا دست به رسش یم کرد. 

از اون روز،هر شب میاد دمه خونمون و من از ترس حتی 

ون نذاشتم.   پام و از اتاقم بت 

 ویل...ویل چجوری میشه جلوی این کابوس و گرفت؟

 

است تالقن همه ی این اتفاقات و رس احسان دلم میخو 

 خایل کنم. 

همه ی جیغ هایی که باید رس اون مرد یم کشیدم رو رسش 

 هوار کنم تا خفه بشه. 

 

ه.حتی نمیذارم دستش به  _من نمیذارم پریناز و با خودش بتی

 پریناز بخوره چه برسه بخواد.. 
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 طغیان کردم و دستهای فرگل رو پس زدم. 

 و تو یک قدمیش وایسادم و جیغ کشیدم از جام بلند شدم

 

؟ ه تا تو پیش قدم شر  _چیه؟نمیذاری من و با خودش بتی

؟یه قهرمان که قراره من و  االن داری نقش کیو بازی یم کتن

ون؟  از منجالب بکشه بت 

یه ادم عاشق که قراره عشقش و نجات بده تا خودش به 

 کیف و حالش برسه؟

 نده. احسان انقدر این وسط خودی نشون 

من باالخره از رسر اون مرد هم خالص بشم زن تو نمیشم 

 فهمیدی؟

 

ه شده بودند.   هر سه نفرشون مات و مبهوت به من خت 

نگاه مغرور احسان آروم آروم رنگ باخت و جاش رو به 

 ناباوری داد. 

همینطور گیج و مبهوت بهم نگاه یم کرد که باالخره نگاهش 

 رو ازم گرف و با رسعت راه افتاد. 
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بابا آروم صداش کرد ویل تند تند سمت در خونه راه افتاد و 

ون رفت.   رسی    ع بت 
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به محض بسته شدن در روی صندیل سقوط کردم و افسار 

 هق هقم رو آزاد کردم. 

ه  ن خت  بلند بلند گریه کردم و با صورت پر از اشک به زمی 

 شدم. 

ار بودم.  ن  چقدر از این آدیم که بهش تبدیل شده بودم بت 

یه دختی ضعیف و شکننده که با هر اتفاق ساده ای فرو 

یخت.   مت 

ویل..ویل تبدیل به هر چی که شدم نمیتونستم این اتفاقات 

 رو تحمل کنم. 

 

م یکم آرو...   _پریناز دختی

 

 فوران کردم از هر چی حرف نگفته و ترس خفه شدس. 
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 صدا باال بردم و هق هق کردم. 

 

 جایی بر 
 م بابا. _من نمیخوام با اون وحیسر

سم.   من ازش میتی

فقط..فقط یه مدت کوتاه باهاش بودم ویل همون کاقن بود 

 تا جوری من و از خودش متنفر کنه که دیگه سمتش نرم. 

 من نمیخوام باهاش تنها باشم بابا کمکم کن. 

 ازش بدم میاد.از دوستش از رفیقاش. 

هیکلش..نگاهش...اصال..اصال همه ی وجودش من و 

سونه.   میتی

یخواد باور کنم تو گذشتم به هر دلییل چرا باهاش دلم نم

 ازدواج کردم. 

اصال چی شده که حاضن شدم باهاش ازدواج کنم ویل...ویل 

 مطمئنم که االن نمیتونم. 

 

سوند   بابام من و میتی
ی
 . نگاه عاجز و پر از درموندگ

 اون تکیه گاه محض بود نباید عقب یم کشید. 
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 _دختی خوشگلم... 

ه بابا.ازت خواهش یم کنم نذار _نذار  من و با  خودش بتی

 زورش بهم برسه. 

 

 نگاه کالفش رو ازم گرفت و مستاصل کنارم نشست. 

 بعد از چند لحظه کنارم نشست و دستم رو محکم فشار داد

 _باشه بابا جون تو فقط گریه نکن.نمیذارم اذیتت کنند. 

.خودم مراقبتم.   تو تک دختی متن

 

کردم االن شهاب دستش   نفسم باال نمیومد.همش فکر یم

 رو میذاره رو زنگ و مجبورم میکنه که باهاش برم. 

 

م.   _میخوام..میخوام ازش طالق بگت 

 بدون اینکه...بدون اینکه حتی یکبار دیگه ببینمش. 

 ب..باشه..بابا؟
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ساکت و پر از اخم های گره کرده بهم نگاه یم کرد که بعد از 

 چند لحظه آروم گفت: 

م.حاال هم احت کن.  باشه دختی  برو استی

ش تو اتاقش یکم بخوابه.   فرگل جان بتی

 

 فرگل آروم زیر بغلم رو گرفت و از جا بلندم کرد. 
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فرگل آروم زیر بغلم رو گرفته بود و با قدم های آروم سمت 

 اتاقم هدایتم یم کرد. 

ویل هنوز به اتاق نزدیک هم نشده بودیم که با صدای زنگ 

 یم. آیفون رس جامون ایستاد

بان قلبم به طور رسسام آوری باال رفت و با وحشت به  ضن

 فرگل و بابا نگاه کردم. 

 

 ف..فرگل خودشه...نذارین بیاد باال. 
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ن من و بابام  فرگل هم مثل من مضطرب نگاهش رو بی 

 میگردوند و ساکت منتظر عکس العمل بابا بود. 

 

بابا با اخم های گره کرده آیفون رو برداشت و خییل جدی 

 اب دادجو 

 . ن  _بله؟....االن میام پایی 

 

 کالفه رفتم جلوتر و روبه بابا گفتم: 

 _نذار بیاد تو بابا..دست به رسش کن. 

 کجا میخوای بری اخه؟

 

 بابا کلیدش رو از آویز کنار در برداشت و گفت: 

 _انقدر نگران نباش بابا رنگت شده مثل گچ دیوار. 

 شهاب نیست وایسا برم ببینم کیه. 
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لرزون و یخ زدم رو نگه داشته بود و باالخره فرگل دست 

 زبون باز کرد

ش؟  _پریناز چرا اخه انقدر میتی

از اون مرد خوشت نمیاد؟خیله خب مجبورت که نمیتونه 

 بکنه باهاش بری. 

 .  آروم باش بابات مثل کوه پشتته اینجوری مریض مییسر

 

نمیتونستم.حالم اصال خوب نبود و با این حرفها هم اصال 

 یم گرفتم. آروم ن

به محض اینکه سیع یم کردم بهش فکر نکنم اون شب 

 نحس جلوی چشمهام ظاهر یم شد. 

 خییل عادی بغلم کرد و به زور منو سوار ماشینش کرد. 

ل...چشم هایی که ازشون خون 
اون خشم غت  قابل کنتی

 میچکید؛نه..هیچجوره قابل تحمل نبود. 

 

ن و دوباره در و باز   کنه اندازه ی یه قرن تا وقتی بابا بره پایی 

 گذشت. 
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 در رو با شونش باز کرد و عقب عقب اومد تو. 

 که بغل کرده بود نگاه 
ی
گنگ و پر از سوال به جعبه گل بزرگ

 یم کردم و رس در نمیاوردم. 

 

 فرگل زودتر از من به خودش اومد و گفت: 

 _عمو این چیه؟

 

ن و  بابا با زحمت سبد گل رو با جعبه ی چرمش گذاشت زمی 

ن  د عرق روی پیشونیش رو پاک  همی  ن طور که نفس نفس مت 

 کرد. 

 در خونه رو بست و روی صندیل کنار در نشست. 

 

 _پیک بود گفت یگ این گل و براتون سفارش داده. 

 پول پیکم حساب کرده بود. 

 

 ریتم نفس کشیدنم آروم نیم شد. 

 و کنار سبد گل رز نشستم. با حال بد رفتم جلو تر 
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 سیاه رنگ با کیل شاخه گل رز رسخ یه سبد و جعبه ی چریم

ن شده بود.   که با ظرافت تزئی 
ی

 رنگ

 

 _وای خدا چقدر خوشگله پریناز.مال توعه؟

 

یی اهمیت به صدای پر از ذوق فرگل کارت کنار جعبه رو باز 

ه شدم.   کردم و با بهت به نوشته ی توش خت 

 

ا رو یادت نیست ویل من محاله یادم  ن "با اینکه تو خییل چت 

 چقدر عاشق رز قرمزی.  بره

یک سال با نداشتنت گذشت ما بقی عمرمم میذارم پای 

اینکه تک تک لحظه های باهم بودنمون رو یادت بیاد 

 روشای من"
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با دست لرزون کارت توی دستم رو به زور نگه داشته بودم 

 و پر از نفهیم یه نگاه به کارت و یه نگاه به سبد گل 
ی

و با گنگ

 مینداختم. 

وع کرد  فرگل اومد جلو تر و کارت و از دستم گرفت و بلند رسر

 به خوندن. 

شنیدن اون کلمه ها اونم با صدای بلند قلبم رو مچاله یم 

 کرد. 

به ی  وقتی کامل فرگل جمالت توی کارت رو خوند یه ضن

 محکم به بازوم زد و صدای پر از ذوقش توی اتاق پیچید. 

 

احسان اینم از این _وای خییل خر شانیس پریناز.اون از 

 شوهری که اینجوری از آب دراومده. 

چجوری دلت میاد پسش بزین دیوونه.یه درصد فکر کن اگه 

 دوسش نداشتی که باهاش ازدواج نیم کردی. 

 

اف یم کردم که حالم  برای بار هزارم بود که پیش خودم اعتی

 خوب نبود. 

 پر از سوال پر از گیجی بودم. 
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چقدر این رز های خوش رنگ  نمیتونستم منکر این بشم که

 . ن  تو بهتی شدن حالم تاثت  داشیی

 رنگ رسخشون که روحم رو نوازش یم کردند. 

ی این وسط درست نبود.  ن  ویل...ویل یه چت 

 اضطراب های یی دلییل که به راحتی از پا درم میاورد. 

اون مرد اگر سهیم هم تو گذشته ی من داشت،یادآوری اون 

 موجب آرامشم نیم شد. 

 

 ام بلند شدم و نگاه مستاصلم رو به بابا دوختم. از ج

 

 _دیدن این گال حالم و بدتر یم کنه بابا. 

سم و ازش فراریم.   نمیدونم چمه..نمیدونم چرا انقدر میتی

 ویل هر چی هست نمیخوامش. 

 نه خودشو نه گالشو. 

 

 بابا آروم رسش رو تکون داد و راه افتادم سمت اتاقم. 
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ه هم قدم باهام اومد و باهام فرگل هم با قیافه ی پکر شد

 روی تختم نشست. 

 

؟ ی هست که مثال به ماها نگفته باشر ن  _پریناز..چت 

 

با نگاه سوایل به چشم هاش نگاه کردم که رسش رو تکون 

 داد

ی که باعث اینهمه ترست شده  ن _چمیدونم مثال هر چت 

 باشه. 

منکه ندیدمش ویل هر چی هم که باشه اینهمه فرار کردن 

 عزیز من؟داره اخه 

 

 خودم رو عقب کشیدم و به تاج تختم تکیه دادم. 

 پاهام رو دراز کردم و سیع کردم آروم باشم. 

 _اون شب خییل من و ترسوندن فرگل. 

ن بیوفته دنبالت و آخر رس  فکر کن نصفه شب یه ماشی 

 .  مجبورت کنه سوار ماشینش بیسر
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 ...  بعدشم که چشم باز کتن

 

و نطفه خفه شد و فرگل با یادآوری اون شب لعنتی حرفم ت

 رسی    ع نذاشت بیشتی ادامه بدم. 

 _خیله خب باشه ولش کن. 

 پس الاقل االن که دیگه تصمیمت و گرفتی بهش فکر نکن. 

ی.  ه که طالق بگت   عمو حتما برات وکیل میگت 

اینجوری اگه بخوای هر روز بهش فکر کتن و بغض کتن که 

 هیجی ازت نمونه اخه عزیزدلم. 

 

هیچکدوم از این اتفاقات فکر نکنم ویل _دلم میخواد به 

 ..  میتی

 

ن آرایشم.   با صدای زنگ موبایلم رسم چرخید سمت مت 

فرگل از جاش بلند شد و اول یه نگاه به گوشیم انداخت و 

 بعد موبایلم رو سمتم گرفت. 
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 با اعصاب خراب کالفه گفتم: 

 کیه؟احسانه؟

 

 ارم نشست. فرگل شونه هاش رو باال انداخت و دوباره کن

ی های گالرین جواب بده.   _نه شماره ناشناسه.شاید از مشتی

 

موبایل رو از دستش کشیدم و با دقت به شماره ای که رو 

 صفحه افتاده بود نگاه کردم. 

 االن حوصله ندارم. 

 

 تا دقیقه ی اخر زنگ خورد که باالخره خاموش شد. 

_فرگل خییل اذیتت کردم امروز.نمیدونم چجوری ازت 

.   تشکر   کنم که تو پیشم هستی

 جز تو و بابام هیچکس و ندارم. 
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 این حرفا چیه دیوونه.تو خو.. 

 

دوباره صدای زنگ موبایلم بلند شد که با دیدن دوباره ی 

همون شماره اینبار کالفه تماس رو وصل کردم و جواب 

 دادم. 

 

 بله بفرمایید. 

 

 فرگل پر از سوال بهم نگاه کرد و آخر رس بهم اشاره کرد و 

 کالفه گفت: 

 _کیه که ول نیم کنه؟

 

 شونم رو باال انداختم و دوباره گفتم: 

 الو بفرمایید. 

 

 . ی نیم گفتی ن دم جز جانم بهم چت  ن  _قبال ها که بهت زنگ مت 
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قلبم با شنیدن صدای بم و آشنایی یخ بست و نفسم حبس 

 شد. 

فرگل با دیدن رنگ پریدم با تعجب چند بار تکونم داد و 

 گفت: 

 ز؟کیه پرینا

 

ت زده رستا پا گوش شده بودم  زبونم خشک شده بود و حت 

 تا دوباره صداش رو بشنوم تا باور کنم که خودش نیست. 

 

؟فکر نیم کنم تو این یک سال  _گالت رو دوست داشتی

 سلیقت عوض شده باشه. 

 سیع کردم همونجور که دوست داری بگم تزئینش کنند. 

 

مثل چوب خشک  جون کندم تا زبون باز کنم و بتونم زبون

 شدم رو تکون بدم. 

 _ش..شماره ی منو از کجا آوردی؟
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ت لب زد  با این حرفم آبروهای فرگل باال پرید و پر از حت 

 _شهابه پری؟خب قطع کن. 

 

ای کاش میفهمید انقدر شوکه شدم که حتی نمیتونم حرف 

 بزنم. 

 چه برسه گوشر رو کنار بیارم و تماس رو قطع کنم. 

 

ه خاطر اینه که من و یادت نمیاد یی _این سواال فقط ب

 معرفت. 

ی و بخوام و پیداش  ن و گرنه یادت میموند که من محاله چت 

 نکنم. 

ی نیست روشا.  ن  یه شماره تلفن ساده که چت 
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 باید یکبار برای همیشه این کابوس و تموم یم کردم. 
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نباید انقدر ضعیف باشم.انقدر تهوع آور که حتی نتونم 

بهش منتقل کنم تا گورش رو از زندگیم گم احساساتم رو 

 کنه. 

 

؟  _چ..چی از جون من میخوای لعنتی

 

خییل رسی    ع جواب یم داد.قاطع و با لحتن که ادم رو الل یم 

 کرد. 

ن غول تشتن باید گت  من میوفتاد؟ ن اینهمه ادم چرا همچی   بی 

 آدم از جون زنش چی میخواد به نظرت روشا؟

؟  چرا انقدر ازم فرار یم کتن

 من و یادت نیست؟ازم ترسیدی؟

 خیله خب...بذار خودم و بهت نشون بدم و یادت بندازم. 

ن برای چیه؟  اینهمه تقال و نخواسیی

 

 صداش بغل تو گلوم یم کاشت. 

 داد کشیدم و سیع کردم به بغضم بال و پر ندم تا رسوام کنه
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سم.   _نمیخوام یادم بیاد میفهیم؟ازت میتی

 که زنت شدم.   دلم نمیخواد یادم بیاد چی شد 

 نه خودت و میخوام نه گالت رو.فهمیدی؟

م.   من..من ازت طالق میگت 

بابام کمکم یم کنه غیایی ازت جدا شم.دیگه هم بهم زنگ 

 نزن فهمیدی؟

 

 حرفهام رو زده بودم ویل جرئت نداشتم تلفن رو قطع کنم. 

 هیجی نیم گفت و احمقانه منتظر عکس العملش بودم. 

ی عصبیش بود که از پشت فقط صدای نفس کشیدن ها

 خط شنیده یم شد. 

 معلوم بود داره جون میکنه تا عصباین نشه. 

وع کرد به حرف  دیگه میخواستم قطع بکنم که باالخره رسر

 زدن. 

ویل به محض شنیدن حرفش خون تو رگهام یخ بست و 

 قلبم مچاله شد. 
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 _باشه...من و دلت نمیخواد یادت بیاد عییل نداره. 

؟  ویل خانوادت چی

 که دلت نمیخواد بدوین پدر مادر واقعیت 
ی

میتوین بهم بگ

؟ ن  کی 

 

 فرگل با دیدن صورتم هر لحظه نگران تر یم شد. 

سکوت و وحشتم رو که دید عصتی از جاش بلند شد و 

 گفت: 

م عمو رو ختی یم کنم اصال.   _اه االن مت 

 

هنوز دور نشده بود که مچ دستش رو محکم نگه داشتم و 

 م. رس جاش متوقفش کرد

 

اینهمه فشار...اینهمه اتفاق ریز و درشت واقعا یی انصاقن 

 بود. 

زبونم خشک شده بود و خییل خوب اینو فهمیده بود.و گرنه 

 انقدر تند تند و پشت رس هم ادامه نیم داد
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 انقدر به بابا مسعودت وابسته شدی 
ی

_یعتن میخوای بگ

که میخوای قید مادریو که بیست و سه سال برات زحمت 

؟کشید  ی رو بزین

 

دیگه نتونستم تحمل کنم.وحشت زده موبایلم رو قطع کزدم 

 و عصتی روی تخت پرتش کردم. 

 

_چی میگه پریناز؟خب زودتر قطعش یم کردی رنگ به رو 

 نداری. 

 

حالم از این اشک های مزاحم بهم میخورد که تنها چاره ام 

 بودند. 

ند تنها فایدشون این بود که از رسر این بغض خالصم یم کرد

ن نفس بکشم.   و میذاشیی

 

 _میگه...میگه از خانواده ی واقعیم ختی داره. 
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وای فرگل حاال من باید چیکار کنم؟تو این یکسال حشت یه 

نوازش مادرانه رو به جون خریدم حاال با نعمت داشتنش 

 چیکار کنم؟

 داره سواستفاده یم کنه...میخواد اذیتم کنه مطمئنم. 

 

م بغلم کرد.با تصور یه مادر فرگل رسی    ع اومد سمتم و محک

ی یم  مهربون که ازش دور بودن اشک هام رسعت بیشتی

 خودنمایی یم کردند. 
 گرفتند و بیشتی

 _عزیزدلم چه سواستفاده ای میخواد بکنه اخه؟

اصال..اصال خییل خوب شد که خودش حرفش و پیش 

 کشید. 

 بعد طالقت ممکنه لج کنه و هیچ اطالعایی بهت نده. 

ین ف رصته که قبل از اینکه جدا شر خانوادت و پیدا این بهتی

ی.   کتن بعدش حتی با کمک اونها طالق بگت 

دیگه مادر و پدری که هم خون آدم باشن شوچن بردار 

 نیست پریناز. 

یکم به خودت مسلط باش انقدر آدم دور و برت داری که با 

 کمک اونا کیس اذیتت نکنه. 
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ثانیه ی این  نمیدونستم چی درسته چی غلط.درست مثل هر 

 یک سال. 

با صدای کوتاه پیام موبایلم درمونده رسم رو برگردوندم که 

 فرگل زودتر موبایل رو برداشت و گفت: 

 میخوای من بخونم؟

 

رسم رو به دو طرف تکون دادم و گوشیم رو از دستش 

 گرفتم. 

 با دست های لرزون قفلش رو باز کردم و پیامش رو خوندم. 

 که شده یکم کوتاه بیا.   "به خاطر دیدن خونوادتم

مت خونتون.   فردا ساعت چهار میام دنبالت میتی

 پیش خانواده ی واقعیت. 

از وقتی به مامانت گفتم پیدات کردم داره هر روز از شوق 

یزه.   اشک مت 

 منتظرش نذار!"

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

#part49 

ه به نقطه ی نامعلویم منتظر بودم باالخره دوست بابا  خت 

وع به حرف زدن  دست از احوال پرش هاش برداره و رسر

 بکنه. 

ه  عمو مهران از دوست های قدییم بابا بود و یگ از ختی

 ترین وکیل هایی بود که بابا رساغ داشت. 

ی شدن هر ثانیه  خییل به ساعت چهار نمونده بود و با ستی

 حال بد منم بیشتی یم شد. 

 

ایی بهم گفت ویل دوست دارم 
ن خب عمو جون،بابات یه چت 

 وم. از زبون خودت بشن

 تعریف کن! 

 

 باالخره نگاهم رو گرفتم و به صورت مهربونش نگاه کردم. 

وع کردم.   با کیل مکث و دودیل لبم رو تر کردم و باالخره رسر

م عمو.   _خب..من..من میخوام طالق بگت 

 شما میتونید کمکم کنید غیایی جدا شم؟
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چشمهاش نگران شد ویل همچنان با آرامش بهم نگاه یم 

 کرد. 

 از چشمهاش برداشت و آروم گفت: عینکش رو 

 _معلومه که میتونم عمو جان! 

 حاال تو بهم بگو دلیلت برای طالق چیه؟

 

 این قسمت از همش سخت تر بود. 

 .  و شاید پر از یی منطقی
ن  پر از ندونسیی

 ویل کاریش نیم شد کرد. 

 

نمیدونم میدونید یا نه.ویل من یک سایل هست که حافظم 

 و از دست دادم. 

یک سال معلوم نیست از کجا رس و کله ی این آدم حاال بعد 

 پیدا شده که میگه شوهر منه. 
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لبخند کمرنگش دیگه آرامش دهنده نبود.بدتر فقط حرسیم 

 یم کرد. 

 خب با خودش در این رابطه حرف زدی؟

که چرا زودتر دنبالت نگشته یا اصال ببیتن نظر اون درباره 

 ی طالق چیه؟

 

ه ساکت فقط شنونده بود کردم و یه نگاه درمونده به بابا ک

 کالفه روی صورتم دست کشیدم. 

 

سم.   _نمیخوام ببینمش عمو.ازش..ازش میتی

 

 حس یم کردم به جای وکیل اومدم رساغ مشاور. 

ه شده بود و ننتظر بقیه ی  اینجوری که عمو ساکت بهم خت 

 حرفم بود کالفم یم کرد. 

و  _عمو من نظرم عوض نمیشه.حیس که به اون مرد دارم

اون خاطره ای که از خودش تو ذهنم ساخته برای تصمیمم 

 کافیه. 
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؟ ن .پیگت  کارای من میشی  ن ن فقط اینو بهم بگی   برای همی 

 

 کم کم اون صورت غرق آرامش داشت درگت  نگراین یم شد. 

 رسش رو به دو طرف تکون داد و گفت: 

ایط یه طالق یی دردرس رو 
م.پس بذار برات رسر باشه دختی

 بگم. 

طرف با هم توافق داشته باشند اگرم نه الاقل باید  باید دو 

 .  یه دلیل سفت و محکم براش داشته باشر

 حاال اول بگو اونم با طالق موافقه یا نه؟
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 کالفه رسم رو به دو طرف تکون دادم و زیر لب گفتم

 نه! 

 _خب...حاال میمونه یه دلیل درست حسایی برای طالق. 

 این مرد و من نمیشناسم و فکر یم کتن اگر به قاضن ب
ی

گ

 بهش حس بدی دارم راضن میشه؟
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عصتی موهام رو پشت گوشم فرستادم و با حال خراب 

 توپیدم: 

 _دلیل از این محکم تر که اون مرد دیوانس؟

سونه؟  آدم زن خودش رو میدزده و تا رس حد مرگ میتی

اون...اون خییل خشن و عصبیه عمو.اصال..اصال نمیشه 

 چشم شد به خدا. باهاش چشم تو 

 بابا شاهده وقتی برم گردوند خونه صورتم چه شکیل بود. 

 اینا دلیل محکم نیست؟

 

عمو مهران سوایل به بابا نگاه کرد و بعد از اینکه بابا رسش 

ن تکون داد با نگراین ادامه داد  رو به باال و پایی 

ن ازش شکایت یم کردین.  فتی   _خب ای کاش همون روز مت 

ا دلیل اینکه دست به زن داره یه کارایی اونجوری یم شد ب

 کرد. 

ن رفته و هیچ  ویل االن چی عمو جون که دیگه ردش از بی 

 مدرگ نیست. 
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 دلم میخواست دونه به دونه ی موهام رو بکنم. 

 

ایط کنار  _عزیزم من که نمیخوام قانعت کنم با این رسر

ی که تو من و از خودت  ن بیای.یا چه میدونم...هر چت 

 .  نمیدوین

 ط دارم با قانون آشنات یم کنم. فق

 

ن دستهام نگه داشتم.   درمونده رسم رو بی 

ن چارش چیه؟  _پس بهم بگی 

 

ون  از جاش بلند شد و تک تک کاغذ هایی که از کیفش بت 

 آورده بود رو توی کیفش گذاشت. 

_چاره ای فعال نیست.یا باید راضیش کتن به طالق 

؛یا باید ازش یه مدرک پیدا کتن تا ک ار طالق و راحت توافقی

 کنیم. 

ی که بشه باهاش حکم طالق  ن دست به زن،اعتیاد...هر چت 

 گرفت. 
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 من دیگه باید برم. 

 ویل عمو جون... 

 

ه شدم  رسم رو بلند کردم و به چشمهای نگرانش خت 

ن حرف هارو  ایط بود همی  _اگه دختی خودمم تو این رسر

دم.  ن  بهش مت 

ین کار سیاست داش  تنه. اگر تجربه ی من و بخوای بهتی

.با جنگ و دعوا و لجبازی  ن  جدا شی 
باهاش راه بیا تا توافقی

 فقط پروسه ی طالق طوالین تره.مراقب خودت باش. 

 

 از جام بلند شدم و با حال گرفته تا دم در بدرقش کردم. 

ی به ساعت چهار نمونده بود و باید آماده یم شدم.  ن  چت 

ن یه قد م حس یم کردم به پاهام وزنه وصل شده که برداشیی

 ساده برام مثل کوه کندنه. 

 مانتویی که به دستم رسید 
ن خودم رو به اتاق رسوندم و اولی 

 رو چنگ زدم. 
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ویل با یادآوری خانوادم دستم شل شد و با تردید به صورت 

ه شدم.   یی رنگ و روم توی آینه خت 

 

 روزای سختی بود.هم ذوق داشتم هم اضطراب. 

 . اصال نمیتونستم چهره هاشون رو تصور کنم

 واکنششون رو. 

یعتن یه زن و مرد تو گوشه های این شهر یک سال چشم به 

 راه من بودن و ختی نداشتم؟

؟  خواهر برادر چی

همیشه دلم یه همراه میخواست و یعتن ممکن بود که 

 داشته باشمشون و یی ختی باشم؟

 شهاب که حرقن نزد. 
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که روی   شالم رو روی رسم مرتب کردم و نیم نگایه به پیایم

 گوشیم افتاده بود انداختم. 

" ن  "بیا پایی 
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چه قدر دلم میخواست یگ دیگه هم همراهم بیاد تا با اون 

 آدم تنها نباشم. 

 ویل این دیگه واقعا اوج ضعف بود. 

سم.فعال چاره ای  دلم نمیخواست بفهمه چقدر ازش میتی

 جز سیاست به خرج دادن نبود. 

ون. کیفم رو از روی تخت برداشتم و از خو   نه زدم بت 

تا برسم دم در چند بار نفس عمیق کشیدم و سیع کردم 

 آروم باشم. 

یه بار برای همیشه این اضطراب مزخرف رو چال کنم تا 

 آروم باشم. 

در خونه رو بستم و تو کوچه دنبالش گشتم که باالفاصله 

ن گرون قیمتی شد که حتی تو این محله هم  نگاهم میخ ماشی 

 میدرخشید. 

رت خشن و اخم های گره کردش که پشت با دیدن صو 

ماشینش نشسته بود و عینک آفتابیش رو روی چشمهاش 

 گذاشته بود قدم هام سست شد. 

نگاهش اینبار از جلو روش نشست رو چشمهای هراسونم و 

 ماشینش رو راه انداخت و درست جلوی پام ترمز کرد. 
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نفس عمیق کشیدم و من به تبعیت از اون اخمهام رو در 

 ردم. هم ک

مدام تو ذهنم با خودم تکرار کردم که هیچ کاری از دستش 

 برنمیاد. 

نه دیگه جرئت داره اذیتم کنه و نه دیگه من برای 

 عصبانیتش کوتاه میام. 

 

با قدم های آهسته قدم برداشتم سمت ماشینش و آروم 

 روی صندیل کنارش جا گت  شدم. 

ن در عینک آفتابیش رو از روی چشمش  به محض بسیی

 شت و روی رسش گذاشت و برگشت سمتم. بردا

لبم رو تر کردم و با نیم نگاه کوچیگ به چشم های سیاه 

 رنگش آروم و کوتاه سالم کردم. 

 ویل انگار اون کمر همت بسته بود تا حسایی شوکم کنه. 

با چشم هایی که ازشون خوشحایل میبارید و لحتن که 

 حسایی مالیم شده بود. 
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 رنگ شال بهت میاد.  _سالم...چقدر...چقدر این

 قبال این رنگارو رست نیم کردی. 

 

ن اوردم و توی آینش خودم رو   آفتاب گت  جلوم رو پایی 

 دوباره نگاه کردم. 

دلم نمیخواست لحنش عوض بشه.حس یم کردم داده 

 نقش بازی میکنه تا خودش رو آروم جلوه بده. 

 وگرنه اون درست همون آدمیه که روز اول نشونم داد. 

 

نم ویل انگار از وقتی حافظم رو از دست دادم بالکل _نمیدو 

 سلیقمم عوض شده. 

 

ه شده بود نگاه  تو چشمهایی که با زیرگ و آرامش بهم خت 

 کردم و ادامه دادم: 

ایی که انگار قبال خوشم میومده خوشم 
ن _دیگه از چت 

 نمیاد.شدم یه آدم دیگه! 
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 شدن نگاه مشگ رنگش رو به خویی 
ی

ن و سنگ یخ بسیی

 ستم حس کنم. تون

طعنه ی کالمم رو خییل زود گرفت ویل به روی خودش 

 نیاورد و راه افتاد. 
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ن بود.  ن زیاد از حد سنگی   جو ماشی 

برخالف تصورم که فکر یم کردم به محض اینکه من و تنها 

وع میکنه به توجیه کردن و حرف زدن عجیب  گت  بیاره رسر

 سکوت کرده بود. 

اف کردن  خییل سخت یم شد.  گایه اوقات اعتی

اف اینکه چه قدر بوی عطرش خوب بود و کل فضای  اعتی

ن رو غرق خودش کرده بود.   ماشی 

اف اینکه چقدر برخالف اخالق عصتی و  اعتی

 خشنش،خوش پوش بود. 

ها فکر کنم.  ن  ویل دلم نمیخواست به این چت 
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فعال که هر موقع بهم نگاه یم کرد یاد اون لحظه ای میوفتم 

 تخت بست و رسم هوار شد. که دستم رو به 

ن متعجب به دور و برم نگاه کردم.   با توفق ماشی 

جلوی یه کافه رستوران معروف وایساده بود و در کمال 

ن رو خاموش کرد.   خونشدی ماشی 

 

ی من و  _اینجا دیگه کجاست من و آوردی؟قرار بود بتی

 پیش خانوادم. 

 

ارت میبارد  لبخند حرص درارش و چشم هایی که ازشون رسر

 داشت کالفم یم کرد. 

ن  عینک و موبایلش رو برداشت و همینطور که از ماشی 

فت با لحن خییل خونشدش گفت ون مت   بت 

یم.   _من فعال دلم که عرصونه میخواد.پیاده شو بعدش مت 

 

خب اگر یک درصد فکر یم کردم که کوتاه اومده و میخواد 

ن رفت.   با آرامش راحتم بذاره اونم از بی 
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شدم و دربرابر این آدیم که با خونشدی و  داشتم عصتی یم

 آرامش جلو یم رفت کم آورده بودم

 همینطور رسجام نشستم و جنب نخوردم. 

ن رو دور زد و  دیدم چند لحظه بهم نگاه کرد و باالخره ماشی 

 در سمت من رو باز کرد. 

 

دلم میخواست عصبانیش کنم تا از این نقاب مسخره 

 خالص شم. 

ی  ن بگه اخم هام رو در هم کردم و از جام قبل از اینکه چت 

 تکون نخوردم. 

 _من با تو هیچ جا نمیام.مگه نمیخواستی عرصونه بخوری؟

برو بخور بعدش بیا بریم.فقط خییل طولش نده که من 

 حوص... 

 

ن خفه ای کشیدم و با بهت   دستم هی 
با کشیده شدن ناگهاین

 به صورت یی تفاوتش نگاه کردم. 
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یم بارید و معلوم بود حسایی چشمهایی که ازش شیطنت 

 داره کیف یم کنه. 

ون و با خونشدی تمام قفل در و زد و  ن کشیدتم بت  از ماشی 

 دستم رو کشید و با خودش برد. 

چند قدم که همراهش رفتم به خودم اومدم و خودم رو 

 عقب کشیدم. 

ن کور خوندی اگر فکر کردی من  ؟ببی  _چی کار داری میکتن

شینم تا هر کاری دلشون همیشه مظلوم یه گوشه می

 خواست باهام بکنند. 

 همینجا یه جوری جیغ یم کشم تا بریزن رست نفهیم چ... 

 

رسی    ع برگشت سمتم و بدون اینکه دستم رو ول کنه بهم 

 نزدیک شد. 

 دوباره اون نگاه لعنتی و جذبه ی لعنتی ترش. 

 چرا انقدر قدش ازم بلند تر بود؟

دم و در برابر هیکیل در کمال خوشبیتن فقط تا رس شونش بو 

 که رو به روم بود تقریبا هیچ بودم. 
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ن داشت تکرار یم شد.   دوباره همه چت 

سوند.   دوباره داشت قدرت نمایی یم کرد و من و میتی

د.  ن  ویل چشمهاش انگار داشت از ذوق برق مت 

 داشت با ضعف من تفری    ح یم کرد؟

 

_االن اگه دوست داری جیغ بزین زودتر بزن تا بعد ببیتن 

ی بگه یا نه.  ن  کیس جرئت میکنه به من چت 

 

ه شده بودم که لبخند  با تعجب به این مرد مغرور خت 

 زد و چشمهاش رو از نگاه متعجبم نیم گرفت. 
ی

 کمرنگ

 _اگرم منرصف شدی که راه بیوفت بریم. 
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ه شده بودم که باالخره دوباره  همینطور متعجب بهش خت 

 کشوند. دستم رو کشید و با خودش من رو  
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ت نمیتونستم دهن باز کنم.این دیگه از کجا  از زور حت 

 پیداش شده بود؟

دستم رو با قدرت عقب کشیدم که حتی یه ذره هم از 

 دستش جدا نشد. 

 عصتی و کالفه گفتم: 

؟ولم کن!   _میشه انقدر به من دست نزین

 

در کافه رو باز کرد و همینطور که من و به سمتی میکشوند 

 : خییل خونشد گفت

.پس  _فکر نیم کنم تو زندگیت از من محرم ترم داشته باشر

 انقدر وول نخور که تا نخوام از جات نمیتوین تکون بخوری. 

 

با حرفش حرص و بغض تو گلوم جمع شد و داشتم دیوونه 

 یم شدم از اینکه نمیتونستم به یه جیغ بلند تبدیلشون کنم. 

ن و انتخاب کرد و دستم رو ول کرد   تا بشینم.  باالخره یه مت 

 یعتن ممکن بود از پس قانع کردنش بر بیام. 

 اینکه بذاره برم و دوباره برگردم به روال سابق؟
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ن  ن گذاشت و منو ی روی مت  موبایل و سوییچش رو روی مت 

 رو برداشت. 

یه نگاه به چشم های پر از حرصم گرفت و یه نگاه کوتاه و 

ن کنار دستمون انداخت و بعدش  با یی تفاوت هم به مت 

 خنده ی مرموزی از جاش بلند شد. 

 

ن سفارش بدم االن میام.تو هم کمتی لبت رو بجو  _بذار یه چت 

 عروسک کوچولو! 

 

ن لبم رو با حرص رها کردم و رسی    ع  با فاصله گرفتنش از مت 

ن کناریمون دنبال کردم  . رد نگاهش رو تا مت 

با دیدن دوتا دختی جوون که میخ دور شدن شهاب بودند و 

جه به من داشتند از ذوق خودشون رو خفه یم بدون تو 

ت زده و عصتی چشمهام رو بستم.   کردند حت 

ن توجهایی از جاش بلند شد؟  به خاطر نشون دادن همچی 

ن دستهام نگه داشتم و سیع کردم همه ی افکارم  رسم رو بی 

 رو پس بزنم. 
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با شنیدن صدای جابه جا شدن صندیل رسم رو بلند کردم و 

ه شدم. به چشمهای پر ا  ز شیطنتش خت 

خواست دهن باز کنه که زودتر دست به کار شدم و سیع 

 کردم هر چی عجز و خواهشه به صدام آغشته کنم. 

 

ن شهاب...من حالم خوب نیست!   _ببی 

 

نگاه مشتاقش خاموش شد و آروم آروم اخم هاش توی 

 همدیگه گره خورد. 

 خودم رو نباختم و سیع کردم تا تهش برم. 

از این یک سایل رو که گذروندم رو نمیتوین  _حتی یک ثانیه

 .  تصور کتن

یه تصویر سفید و خایل از گذشته؛همراه با آدم هایی که 

ن  نمیشناسیشون ویل ادعا یم کنند خانوادتن برای زمی 

 خوردنت کافیه. 
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رفته رفته اخمهاش بیشتی درهم یم شد و دوباره ترس و 

 اضطراب رو بهم بریم گردوند. 

 

 و خاطراتت یادم نیستمن هیجی از تو 

 

 _یادت میارم! 

 

 بالفاصله جواب داد و من بعد از چند ثانیه ادامه دادم. 
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 _بذار تا تهش رو بگم بعد. 

 

نفس عمیق کشیدم و با تمام جرئتم به چشم هاش نگاه 

 کردم. 

ن و هوا  ن زمی  ن گذشته و حال موندم.بی  __من خودم بی 

 معلقم. 

 عادی 
ی
وع کنم. نمیتونم فعال یه زندگ  و رسر
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 حاال تو بهم بگو.چه قدر...چه قدر من و دوست داری؟

 

 این تمام سیاستی بود که میتونستم به خرج بدم. 

سیاستی که ترس و نفرتم از این آدم رو مخقن نگه داره و 

 نقاب منطق به خودش بزنه. 

 متعجب بهم نگاه کرد که فرصت حرف زدن بهش ندادم

 ج کردیم. _نمیدونم اصال چجوری باهم ازدوا 

چی شد که با هم هم نکاح شدیم ویل االن...االن من دیگه 

ی نیستم که زن تو بود.   اون دختی

 

 دوباره اون اخم وحشتناک برگشت و من تا تهش رفتم

یم.بدون دردرس.   _بیا از هم توافقی طالق بگت 

 

رسخ شدن آین صورتش و مشت شدن دستش رو به وضوح 

 حس کردم. 

ون زد و   که بت 
 چشمهایی که به خون آغشته شد.  رگ گردین

 رسی    ع از حرقن که زدم پشیمون شدم. 
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 صورتش شد همون مردی که من و دزدید و بهم سییل زد. 

فتم.   زبونم بند اومد ویل باید پیش مت 

..من...من ن  _ببی 

 

ن کوبیده شد که شونه هام باال پرید  مشت محکمش روی مت 

 و چشمهام بسته شد. 

 و آروم باز کردمبا صدای بم و دورگش چشمهام ر 

 _بسه هر چی حرف زدی حاال نوبت منه. 

 

نفس عمیق کشیدم.معلوم بود که داره جون میکنه تا عصتی 

 نشه. 

چند بار روی صورتش دست کشید و یی در  یی نفس عمیق 

 کشید. 

 . ن بیای.حق نداری حتی به طالق فکر کتن  باال بری..پایی 

 

 قلبم فروریخت و هر چی امید داشتم پر کشید

 عمر دارم جون یم کنم تا گذشته رو یادت بیاد.  _تا 
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ویل...به جون خودت قسم که هیچ قسیم ازش باالتر ندارم 

مت جایی که  یکبار دیگه اسم طالق و از زبونت بشنوم میتی

.فهمیدی؟  حتی دیگه نتوین رنگ آسمونم ببیتن

 

بان قلبم باال رفت و  با لحن تند و کوبنده ی حرفهاش ضن

 به جون لبهام افتادم. دوباره یی اختیار 

 سکوت تنها واکنیسر بود که یم شد به این جو نشون داد. 

 

ن و یه نخ سیگار گذاشت  عصتی چنگ زد به سیگار روی مت 

 کنار لبش و با خشونت زیرش فندک گرفت. 

عصتی ازش کام یم گرفت و مدام با قدرت چشمهاش رو 

 روی همدیگه فشار یم داد. 

 دلم نمیخواست نا امید بشم. 

...ته ته این ماجرا اگه طالق هم نباشه،خالض من از ویل

 این مرد هست. 
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 من نمیذارم منو هر جا خواست با خودش بکشونه. 

همینطور ساکت نشستم و رسم رو سمت پنجره چرخوندم 

 که گارسون با یه سیتن پر سمتمون قدم برداشت. 

نگاه یجن و پر از خشونت شهاب از چشمهام جدا نیم شد 

ه شده بودم. ویل   من به محتویات سیتن خت 

گارسون اول یه فنجون جلوی شهاب گذاشت که ظاهرا 

ن کیک  ن لیوان موهیتو و ظرف چت  قهوه بود ویل با گذاشیی

 جلوی من،با بهت به چشمهای شهاب نگاه کردم. 

گارسون که ازمون دور شد شهاب سیگارش رو تو جاسیگاری 

 شید. خاموش کرد و برای بار چندم نفس عمیق ک

 

ن یه گذشته ی قشنگ  _اگه همه ی اینا نشونه ی داشیی

 نیست تو بهم بگو چیه. 

 اگه میتوین بگو این دوتا جز عالقت نیست. 

 

دلم میخواست به روی خودم نیارم ویل مطمئنم که حتی 

 بابا مسعود هم انقدر دقیق از عالیقم ختی نداشت. 
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 اون رز های رسخ و االن هم این نوشیدین موردعالقم. 

 

به نظر میومد با دیدن صورت متعجب و چشمهای گرد 

 شدم کیم آروم شده. 

وع کرد به مزه مزه  قهوه اش رو جلو کشید و آروم آروم رسر

 کردن. 

 نمیدونستم چی بگم. 

 ویل انگار اون بلد بود چجوری روح و روانم رو درگت  کنه. 

 

 _میدونم این مدت به اندازه ی کاقن اذیت شدی. 

 و بهت نشون میدم. ویل آروم آروم گذشتت

وع یم کنیم.خوبه؟  فعال امروز با خانوادت رسر

 

با یادآوری خانواده ی واقعیم دوباره اضطراب تو وجودم 

 ریشه زد. 

به چشمهاش به موهیتوی روبه روم اشاره کرد تا زودتر 

 بخورم. 
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ین عالقه هام نبود محال بود بهش  اگر این نوشیدین از بهتی

 لب بزنم. 

 ن مرد خییل راه درازی داشتیم. ویل..انگاری با ای

بعد از تموم شدن قهوش و خوردن نوشیدین و کیکم از 

 جامون بلند شدیم. 
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 یک ساعتی یم شد که تو راه بودیم ویل هنوز نرسیده بودیم. 

 دیگه داشتم کالفه یم شدم. 

نیم نگایه به شهاب انداختم که در کمال خونشدی دست 

با آرامش به روبه روش  چپش رو روی در گذاشته بود و 

ه شده بود.   خت 

 همینطور به مرکز شهر نزدیک یم شدیم. 

جایی که توی این یک سال حتی یک بار هم گذرم بهش 

 نیوفتاده بود. 
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ن سکوت آزار  دلم نمیخواست باهاش هم کالم شم.همی 

دهنده رو بیشتی دوست داشتم ویل دیگه داشتم کالفه یم 

 شدم. 

ی دقیقا؟_خییل مونده برسیم؟کجا دار   ی مت 

 

نیم نگاه کوچیگ بهم انداخت و بعد از یه پوزخند حرص 

 درآر اسم یه منطقه آشنا رو آورد. 

سم.  ی نتی ن  رسم رو برگردوندم و سیع کردم دیگه ازش چت 

ن و ثقیلش به اندازه ی کاقن  حضورش...اون نگاه سنگی 

 اعصاب خورد کن بود. 

رص صدای پر از تمسخرش که بلند شد چشمهام رو با ح

 بستم. 

 

 _چیه انگاری اون یک سال باالشهر نشیتن بد عادتت کرده. 

 اینجور جاها رو یادت نمیاد نه؟
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ن رو نگه  روی صورتم دست کشیدم که باالخره ماشی 

 داشت. 

با تعجب به محله ی ساکت و قدییم ای توش نگه داشته 

 بود نگاه کردم. 

بان قلبم هر لحظه با تصور دیدن آدم هایی که اصال 
ضن

 یچ پیش زمینه ای ازشون نداشتم بیشتی یم شد. ه

 یه زن از جنس مادر،باید خییل دوست داشتتن باشه. 

آب دهنم رو قورت دادم و سیع کردم به خودم مسلط 

 باشم. 

 _پیاده شو دیگه چرا خشکت زده؟

 

ای کاش این مرد انقدری آشنا بود تا بهش بگم چه حایل 

 دارم. 

و بذارم رو شونش و ای کاش انقدرا محرم بود تا رسم ر 

 یکم،فقط یکم از اضطرابم کم کنم. 

ویل حیف که خود این مرد رسچشمه ی ترس و اضطراب 

 بود. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

ن پیاده شدم.   نفس عمیق کشیدم و از ماشی 

ه شده بودم که با خونشدی از  منتظر به حرکات شهاب خت 

ون آورد و  تو صندوق عقب یه پالستیک صوریی رنگ بت 

ن   کنارم ایستاد.   بعد از قفل کردن ماشی 

 

 _چرا رنگت شده مثل گچ دیوار روشا. 

 . ن  پدر مادرتن دشمنات که نیسیی

 

 
ی

همچنان نگاهم به پالستیک دستش بود که با لبخند کمرنگ

 نگاهش رو گرفت و زنگ در رو زد. 

 

 کیه؟

 

 تمام وجودم شد گوش و اون صدای زنونه رو بلعید. 

یه مکث شهاب نیم نگایه به من انداخت و بعد از چند ثان

 گفت: 
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 منم نرگس خانوم...روشا رو آوردم. 

 

اضطراب و کوبش قلبم با صدای هول کرده ای که بلند 

 گفت "یا ابالفضل "شدت گرفت و وجودم یخ بست. 

در با صدای تیگ باز شد که شهاب در رو باز کرد و پشت 

 بندش هم مچ یخ زده ی من رو گرفت و با خودش کشید. 

 کنم حق نداره بهم دست بزنه.   دیگه وقت این نبود که فکر 

 

#part57 

م سمت خونه و منبع اون  فقط دلم میخواست هجوم بتی

 صدا رو ببینم. 

 یعتن مامان خودم بود؟

 شهاب دستم رو کشید و با خودش سمت راه پله ها کشوند. 

با تعجب به آپارتمان کوچیگ نگاه یم کردم که حتی 

 آسانسور هم نداشت. 

زون باال رفتم که باالخره جلوی چند طبقه رو با پاهای لر 

 واحدی که درش باز بود نگهم داشت. 
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ن طور منتظر عقب کشید تا من جلوتر برم ویل مگه با   همی 

ن چسبیده بود یم شد؟  این پاهایی که به زمی 

کفش هام رو از پا درآورم و با قدم های مستاصل رفتم تو 

 که زیادی
ی

تو  که رسی    ع یه زن میان سال با چشمهای آیی رنگ

ت بهم چشم  ون اومد و با حت  چشم بود،هراسون از اتاق بت 

 دوخت. 

 نیم دونستم باید چه عکس العمیل نشون بدم. 

 تعجب کنم،گریه کنم یا عصباین شم؟

ی گفت و آروم آروم سمتم قدم براشت که اخر  ن زیر لب چت 

 رس به دوییدن شبیه شد و خودش رو پرت رد بغلم. 

و حتی نمیتونستم مثل چوب رس جام خشک شده بودم 

ی بگم.  ن  چت 

زن تن لرزونم رو توی آغوشش فشار یم داد و مدام تکرار یم 

 کرد. 

 

م زندس.دختی دسته ی گلم صحیح و  _خدایا شکرت دختی

 سالمه؛خدایا شکرت. 

 عزیزم...عزیز مادر.کجا بودی این یک سال؟
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م روشا؟  نگفتی من دق یم کنم؟نگفتی یم مت 

 

ه خشک شده بودم و شهاب بدون حر  ف به چشمهام خت 

 شده بود. 

 نمیدونم شاید دنبال یه نشوین از حافظه و یادآوری بود. 

هنوز نتونسته بودم الم تا کام حرف بزنم که یه مرد قد بلند 

اهنش رو صاف یم کرد و با  همینطور که با یه دستش پت 

دست دیگش،دستهای یه دختی کوچولو رو گرفته بود از 

ون اومد.   اتاق بت 

اب نرگس صداش کرده بود با شنیدن صدای زین که شه

 پاهاشون ازم فاصله گرفت و اشک چشمهاش رو پاک کرد. 

ن خدا دعاهام رو  ن روشای خودمونه.بیا ببی  مهدی بیا..ببی 

 شنیده. 

 

 دوباره برگشت سمتم و صورتم رو با دستهاش گرفت. 

 _عزیزدلم یه حرقن بزن بشنوم صدات و مادر. 

ی بگو تا سکته نکردم.  ن  یه چت 
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ی بگم.بغض داشت خفم یم کرد و هر چی  ن نمیتونستم چت 

 حرف نگفته بود رو تو گلوم خاک یم کرد. 

ت تماشام یم کرد دست اون   مردی که همینجکر با حت 

 دختی بچه رو ول کرد و اومد سمتم. 

 دوباره یا هم آغوشر دیگه ایندفعه از جنس پدر. 

 

دلم میخواست جیغ بکشم و اینقدر رسم رو توی دیوار 

ن یادم بیاد.   بکوبم که همه چت 

 که هم تبار چشمهای خودم بودن 
ی

این نگاه های آیی رنگ

 زیادی غریبه بودن. 

 صدای مردونه و همراه با بغضش،حالم رو بدتر کرد. 

 

م و دیگه نتونم بغلت کنم بابا.   _ترسیدم بمت 

م برات که تک و تنها تصادف کردی و من نبودم بغلت  بمت 

 کنم. 
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و، تو بیمارستان بهوش اومدی و جای من برم زیر گل که ت

 کس دیگه باال رست بود. 

 

با حرف آخرش دیگه نتونستم طاقت بیارم.دستهام رو روی 

 چشمهام گذاشتم و از ته دلم اشک ریختم. 

معلوم بود اون غول همیشه حسایی این جای کار و خوب 

 پیش برده. 

ن رو به اندازه ی کفایت براشون توضیح داده.   همه چت 

ه میشناسمشون و نه حتی میتونم محبت هاشون رو که ن

 تاب بیارم. 

 من االن فقط بابا مسعود خودم و میخوام. 

 

دستم که کشیده شد و روی مبل جاگت  شدم نگاه درموندم 

یخت و با حال  رو سمت زین کشوندم که همچنان اشک مت 

 زار حرف یم زد. 

 

ن دردت به جونم.   _بگت  بشی 
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 ت اومده. شهاب برامون گفت چی به رس 

 یعتن واقعا من و نمیشناش مادر؟اخه مگه میشه. 
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ن و سیع کردم آروم باشم.   رسم رو انداختم پایی 

 زیاد از حد نا آشنا بودن. 

غریبه ی غریبه ویل...ویل عجیب دلم میخواست به 

ه شم و به شباهت زیاد از حدمون نگاه  چشمهای این زن خت 

 کنم. 

خواستم زبون باز کنم که با صدای لبم رو با زبون تر کردم و 

 پر از بغض و نازگ رسم رو بلند کردم. 

 روشایی یعتن منم یادت نیست؟

 

 که با غم و 
ی

ه با چشمهای آیی رنگ
ن یه دختی کوچولوی ریزه مت 

ه شده بود.   حشت بهم خت 

خودش بود؟هم خواهری که تا اینجا کیل برای چهرش فکر و 

 خیال کردم. 
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که دهن باز کنم که رسی    ع عروسکش   هنوز مهلت نداده بود 

 رو توی بغلش له کرد و بلند زد زیر گریه. 

قلبم مچاله شد از دیدن گلوله گلوله اشگ که از چشمهای 

یخت.   خوشگلش مت 

ت دویید سمت  خودم رو جلو کشیدم که در کمال حت 

 شهاب و خودش رو توی بغلش پرت کرد. 

 یم کرد. لحن آروم و پر از مهربوین شهاب داشت دیوونم 

 حق نداشت به اون دختی کوچولو نزدیک شه. 

 

_عمو...شهاب...دیدی!ب..بغلم نکرد.روشا...باهام چرا 

 قهره؟

 

دلم رفت برای نفس هاش که بریده بریده و با گریه کلمات 

 رو کنار هم میچید و رسش رو تو گردن شهاب قایم یم کرد. 
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شهاب نیم نگایه به من انداخت و اومد رو مبل کنارم 

 نشست. 

همینطور که موهای بافته شده ی دختی کوچولو رو با 

 دستش شونه یم کرد آروم و مهربون آرومش کرد. 

_گریه نکن دیگه عزیزدلم.روشا باهات قهر نکرده که فقط 

 مریض شده. 

 روشنا با تواما... 

 خوب که بشه دوباره بغلت میکنه خوشگل خانم. 

 

نه تا از بغل  روشنا...دروغ نبود اگه میگفتم دلم داره پر  ن مت 

مش تو وجودم حلش کنم.   شهاب بگت 

این فرشته کوچولوی خوشگل مگه چه گنایه داشت که 

 ذهنم خطش زده بود؟

 

روشنا رسش رو بلند کرد و با صورت رسخ شده بهم نگاه 

 کرد. 
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 دلم میخواست از این خونه فرار کنم. 

ن و من  از این سه جفت چشیم که ازم توقع همرایه داشیی

 تم محبت خرج کنم. نمیتونس

دلم میخواست دور شم و هر وقتی که تونستم هضمش کنم 

 دوباره برگردم. 

این نگاه پر از غم رو.چشمهای منتظر مرد و زین که اسم پدر 

 مادر رو یدک یم کشیدن. 

 

ن گذاشت و با مهربوین گفت:   شهاب روشنا رو روی زمی 

 _برو اون پالستیک دم در رو بردار مال توعه. 

 گریه نکنیا که ناراحت میشم باشه روشنا؟فقط دیگه  
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ای کاش منم میتونستم با یه پالستیک صوریی و عروسک 

 توش تمام مشکالتم رو فراموش کنم. 
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ین که بدو بدو رفت  درست مثل این دختی کوچولوی شت 

سمت اون پالستیک و بالکل دلیل اشک ریختنش رو 

 فراموش کرد. 

 خواهر من بود؟

؟خونه  ی من بود؟ اینجا چی

 

وقتی روشنا با عروسکش رفت تو اتاق و درم پشت رسش 

ن تر از قبل شد.   بست اینبار جو خونه سنگی 

ن و  گوشه ی مانتوم رو چنگ زدم.   رسم رو انداختم پایی 

 کاش میفهمیدن که چه قدر حالم بده. 

 . ن  چه قدر برام غرییی

با حضور اون زن کنارم روی مبل رسم رو بلند کردم که با 

 های غرق خوشحالیش مواجه شدم. چشم

پر از ذوق و خوشحایل دستش رو دراز کرد و از کنار مبل یه 

 آلبوم بزرگ و خاک گرفته رو برداشت و گذاشت روی پام. 
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با دستش چند بار روی آلبوم کشید و وقتی یه ذره از خاک 

 روش رو کنار زد با ذوق بازش کرد. 

 

ی یادت م ن ن چت   یاد. _بیا عزیزم.بیا اینارو ببی 

 

نگاه درموندم رو از چشمهاش گرفتم و به عکس روبه روم 

 دوختم. 

نگاهم کم کم رنگ بهت گرفت و با دقت به عکس نگاه  

 . کردم

صدای پر از خوشحایل اون مردی که از اول ازم چشم 

 برنداشته بود از کنار گوشم بلند شد. 

 

ن بابا.تولد هیجده سالگیته.اون موقع هنوز  _این عکس و ببی 

 نا رو نداشتیم. روش

 این خانومه هم عمته.این آقاهه هم دایی محمدته. 
ن  ببی 
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 نگاه یم کردم که جلو روم 
ی
با تعجب به عکس خونوادگ

 گذاشته بودن. 

ن   بود که با لبخند و ذوق به دوربی 
نگاهم میخ دختی نوجووین

ه شده بود.   خت 

 خودم بودم.با یه چهره ی بچگونه تر و صد البته شاداب تر. 

 رو روی تک تک افراد توی عکس چرخوندم. نگاهم 

 حتی یک نفرشون هم آشنا نبودن. 

 یی اختیار ورق زدم و عکس بعدی. 

 اینبار صدای پر از خوشحایل زن بغل دستم بلند شد. 

وای الیه قوربون اون خنده ی خوشگلت بشم.اینجا رفته 

 بودیم شمال سه نفری. 

رو یادت نمیاد؟محدثس دوست بچگیات.  ن این دختی  ببی 

 

 اینبار یه عکس با حال و هوای متفاوت تر. 

یه پیکنیک شیش نفری وسط جنگل.یه دختی آشنای 

 کوچیک تر. 

 من بودم؟پس چرا داشتم از بغض خفه یم شدم؟
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 ورق زدم و عکس بعدی. 

ای بابا قوربونش بره اینجا بیمارستانه همون روزی که روشنا 

 به دنیا اومد. 

آلبوم نرگس  چه قدر این عکسا رو قایط چیدیم تو 

 میخواستم دونه به دونه به روشا نشون بدیم. 

 

دست هام میلرزید و هیچکدومشون متوجه نبودن تو چه 

 فشاریم. 

 یی توجه به صداهاشون ورق زدم و عکس بعدی. 

 حاال یه قاب چهار نفره. 

اینجا بزرگتی شده بودم.از نوزاد چند ماهه ای که تو بغلم بود 

 مشخص بود. 

 عکس بعدی. 

 هیچکس توضیح نداد و من یخ بستم.  اینبار 

دستم خشک شد و ای کاش این صفحه ی لعنتی رو ورق 

د.  ن  مت 
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 یه سفره عقد خوشگل و پر از زرق و برق. 

ن االن هم هستم.   با چهره ای که همی 
 یه دختی

ن و اون مرد کنار دستیش.  ه به دوربی   بدون هیچ لبخندی خت 

 خود خودش بود. 

 

 بار قابمون پنج نفره بود. رسی    ع ورق زدم و عکس بعدی.این

یه دختی کوچولو که دستش توی مامان باباشه و من،تو 

ن االن هم روبه روم بود و نگاه  آغوش مردی که همی 

 سنگینش رو جابه جا نیم کرد. 

 

#part60 

ل کنم.   دیگه نمیتونستم خودم رو کنتی

 تمام وجودم میلرزید از روز هایی که یادم نمیومد. 

 م رو بستم و از جام بلند شدم. با حال بدم رسی    ع آلبو 

هر سه نفرشون هم پای من بلند شدن و ای کاش این زن 

 این مدیل بهم نگاه نیم کرد. 
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نیم نگایه به صورت پر از سوالش کردم و صورتم رو با 

 دستهای لرزونم پوشوندم. 

 

نفس عمیق کشیدم و سیع کردم فقط و فقط به اون زن و 

ن تا آسمون  مردی نگاه کنم که جنس نگاهشون با  شهاب زمی 

 فرق داشت. 

 لب خشک شدم رو با زبون تر کردم و بریده بریده گفتم

 _من...من حالم اصال خوب نیست.احتیاج به زمان دارم. 

دوباره میام پیشتون.خییل حرف دارم..خییل سوال دارم که 

سم ویل..ویل االن دیگه نمیتونم.   باید بتی

 ببخشید. 

 

دم ن هر چی بغض تو گلوم  اگر یک کلمه ی دیگه حرف مت 

 خاک کرده بودم رس ریز یم شد. 

 رسی    ع سمت در رفتم و تند تند کفش هام رو پوشیدم. 

ن ممکن نبود.   دیگه تحمل اون جو سنگی 
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دن  ن شنیدن صدای پر از غمشون که مدام اسیم رو صدا مت 

 که حتی اون هم غریبه بود. 

ن رفتم ویل به  تند تند پله ها رو با قدم های رسی    ع پایی 

اینکه در خونه رو باز کردم بازوم از پشت کشیده  محض

 شد. 

م ویل لمس  م بمت  ای کاش این مرد میفهمید االن حاضن

 دستش رو روی بازوم حس نکنم. 

 

 رسی    ع برگشتم عقب و جیغ کشیدم

 _ولم کن.نمیفهیم؟میخوام تنها باشم. 

 

یی توجه به جیغ و دادم در خونه رو باز کرد و من و سمت 

 ماشینش کشوند. 

 دام اون عکس ها تو رسم چرخ میخورد. م

اگه یک درصو بتونم اون خونواده رو هضم کنم این مرد 

 وحیسر و خودخواه رو نه. 
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همینطور که من و با زور سمت ماشینش میکشوند خودم 

 رو عقب کشیدم و جیغ زدم. 

.کری؟نمیخوام با تو بیام.   ولم کن لعنتی

 میگم دستم و ول کن. 

 

 رسی    ع برگشت سمتم.  اینبار رس جاش ایستاد و 

 مگه میشه یه جفت چشم انقدر ترسناک باشه؟

 یه صدای بم با لحن آروم انقدر آدم و خفه کنه؟

؟  چته روشا؟چرا انقدر پریشوین

سونمت خونه ی مسعود اون وقت هر چه قدر دلت  مت 

 خواست گریه کن. 

 

 گریه؟بیشتی دلم میخواست فرار کنم. 

ر زورش بیشتی از من ویل جون تقال نداشتم.اونم وقتی انقد

 بود. 

چشمهام رو بستم که دوباره من و با خودش کشوند و سوار 

 ماشینم کرد. 
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ن رو روشن کنه رسم رو به   که سوار شه و ماشی 
تا زماین

 شیشه چسبوندم و چشمهام رو بستم. 

توقع داشتم مثل اومدین هیچ چی نگه ویل بعد از چند 

وع کرد به حرف زدن.   دقیقه رسر

 

ن غریبه  _میدونم حالت خوب نیست.گیج شدی با گیل چت 

 آشنا شدی همرو میفهمم. 

 

 رسم رو بیشتی به سمت مخالفش چرخوندم. 

همه ی حس و حال بدم یه طرف،حس عجیب و ترسم از 

 این مرد هم یک طرف. 

اون عکس عروش، عروش که من بودم و دامادی که حاال 

 کنارم نشسته بود. 

 

.  _ویل ازت میخوام یکم خودت و جمع و   جور کتن

اتفاقیه که میتونه برای هر کیس بیوفته.گذشته رو یادت 

 نیست عیتی نداره. 
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 .  کاری میکنم عاشق آیندت بیسر

 

#part61 

 *فلش بک دو سال قبل

 *روشا

 

دم و سیع کردم به صدای  پتو رو بیشتی توی بغلم فشر

 اطرافم یی توجه باشم. 

تا صبح بیدار موندم و طرح کشیدم و حاال اصال حاضن 

ین این خواب رو از دست بدم.   نبودم طعم شت 

ی رس کار بیا باهام بازی کن دیگه.   _روشایی حاال که نمت 

 

ون بکشه که با  روشنا سیع کرد پتو رو از توی بغلم بت 

شنیدن صداش مثل برق گرفته ها سیخ رس جام نشستم و با 

 . وحشت به اطراف نگاه کردم
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وحشت زده از رو به چشم های گرد شده و متعجب روشنا،

ن بود  روی  تخت بلند شدم و سمت گوشیم که روی مت 

 هجوم بردم. 

 با دیدن ساعت تمام تنم یخ بست. 

 زبونم خشک شد و بعد از چند لحظه فوران کردم. 

یا عیل این ساعت چرا زنگ نزد؟خواب موندم چه غلیط 

 کنم االن؟

 

دلم میخواست گریه کنم.بغض تو گلوم جا باز کرد و با حال 

 آماده شدم. مرگ 

 روشایی چرا اینجوری شدی؟برم مامان رو بیدار کنم؟

 

 با دست های لرزونم مغنعم رو از روی صندیل چنگ زدم. 

نه دیرم شده روشنا.الیک مامان اینارو بیدار نکنیا برو تو 

 اتاقت مامان االن بیدار میشه صبحونه میده بهت.خدافظ
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ن برداشتم و با آخرین رسع تی که کیفم رو از روی زمی 

ون زدم.   میتونستم از خونه بت 

کفش هام رو رسی    ع پام کردم و بندش رو توی کفشم مچاله 

 کردم. 

اخراجم یم کرد.اخراجمم اگر نکنه صد در صد جلوی بقیه 

 سنگ رو یخم یم کنه. 

 من میدونم... 

وع ساعت کاری گذشته بود و من هنوز دمه  یک رب  ع از رسر

 در خونمون بودم. 

رب  ع دیر کرد اشک همه ی کارکناش اونم رادش که رس یک 

 رو در میاورد. 

 دیگه نیم شد بیشتی از این وقت تلف کرد. 

ن ماشیتن که از جلوی روم رد شد دست دراز  جلوی اولی 

 کردم و با صدای بلندم داد زدم

 "دربست"

ن که کنار پام ترمز کرد رسی    ع نشستم و موبایلم رو از  ماشی 

 توی کیفم درآوردم. 
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مهسا و با حال بد سه تا پیامش رو باز  چند تا میس کال از 

 کردم. 

ش؟"  "روشا گ مت 

 "روشا کجا موندی رادش اومده ها"

"روشا هر جوری شده یه طوری بیا که رادش نبینتت امروز 

 خییل عصبانیه"

 

چشمهام رو محکم بستم و با حرص موبایلم رو توی مشتم 

 فشار دادم. 

 چی یم شد به این کار محتاج نبودم؟

م میومد که رئیسش انقدر عصتی نباشه یا الا قل جایی کار گت 

تا هر شب از ترس دیدنش دست و دلم نلرزه و حاال به 

م؟  خاطر نیم ساعت تاخت  اینجوری تن رعشه نگت 

 

نفس عمیق کشیدم و سیع کردم حتی به پول تاکیس هم 

 فکر نکنم. 
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متن که ریال به ریال پولم رو پس انداز روشنا یم کردم حاال 

ی بکنم. مجب ن ن چت   ور بودم خرج یه همچی 

از مرکز شهر تا شمال شهر.حتی فکر بهش هم بغضم رو 

 بیشتی یم کرد. 

 

#part62 

هر چند وقت یکبار صفحه ی گوشیم رو باز یم کردم و به 

ه یم شدم.   ساعت خت 

ی یم شد و دروغ نبود  ین رسعت ممکن ستی لعنتی با بیشتی

س تجسم چهره ی راد ش حالت تهوع اگر یم گفتم از استی

 نگرفتم. 

ن  دیگه دلم نمیخواست به ساعت نگاه کنم.با توقف ماشی 

کت رادش با کراهت تمام پول ده روز  جلوی ساختمون رسر

ن پیاده  و و اتوبوسم رو یک جا به راننده دادم و از ماشی  متی

 شدم. 

 

دیگه از اینجا به بعدش مهم نبود.هر چی میخواست  بشه 

 فقط اخراجم نکنه. 
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رد ساختمون شدم و خودم رو تقریبا توی بدو بدو وا

 آسانسور پرت کردم. 

دکمه ی طبقه ی خودمون رو زدم و زیر لب تند تند صلوات 

 فرستادم. 

 خدایا خودت به بزرگیت رحم کن به خت  بگذره. 

 به خاطر روشنا. 

 

 با باز شدن در آسانسور رس جام میخکوب شدم. 

قط تقریبا کل طبقه تو سکوت مطلق غرق شده بود و ف

 صدای فریاد بلند یک شخص تو کل طبقه میپیچید. 

صدایی که انقدر آشنا بود که اصال الزم نبود که برای 

 تشخیصش فکر کنم. 

طبقه ای که تو هر ساعت از روز پر از رفت و آمد بود حاال 

شده بود خلوته خلوت و هیچ صدایی جز فریاد های رادش 

 شنیده نیم شد. 

خودم رو به اتاقم رسوندم  آب دهنم رو قورت دادم و رسی    ع

 و در رو باز کردم. 
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باز شدن در همانا و مشخص شدن چهره ی رو به موت 

 مهسا هم همانا. 

 

خواستم دهن باز کنم که با ایما و اشاره بهم فهموند رسی    ع 

 در رو ببندم و بیام بشینم. 

ن ترین لحن ممکن بلند  در رو آروم بستم که صداش با پایی 

 شد

 

 از شانس گندت _کدوم گوری بودی 
ی

تا االن؟د اخه نمیگ

یهو رادش رو به روت در میومد میخواستی چه ِگیل رست 

ی؟  بگت 

 

آروم آروم لبخند جاش رو به بغض داد و صورتم از هم باز 

 شد

 یعتن نفهمید؟
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_فکر کردی اگر میفهمید تو االن میتونستی پاتو  بذاری تو 

 طبقه؟

گندی زده که برو خداتو شکر کن که معلوم نیست گ چه  

 انقدر عصبانیه وگرنه زنده زنده چالت یم کرد. 

 

#part63 

 دلم میخواست از ذوق جیغ بکشم. 

ن شانیس مگه ممکن بود.با حال خوشر که وصف  یه همچی 

شدین نبود رس جام نشستم و طرح هام رو از توی کشو 

 برداشتم. 

م.اگه میفهمید بیچ...   _وای مهسا دارم از خوشحایل میمت 

 

ن کارتون دارم_همه جم  ع شی 

 

با صدای بلند و واضح رادش حرفم تو نطفه خفه شد و رس 

 جفتمون سمت در اتاق چرخید. 
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ون اتاق راه  با تعجب از جامون بلند شدیم و سمت بت 

 افتادیم. 

ن ما با صورت های متعجب  بقیه ی بچه ها هم درست عی 

ون میودن و وسط  و وحشت زده آروم آروم از اتاقاشون بت 

 نتظر یم ایستادن. طبقه م

 لبم رو گزیدم و رو به صورت سفید شده ی مهسا گفتم: 

 __تو چرا مثل میت شدی؟مگه تو رو قراره توبیخ کنه؟

چی شد تو نبودی عاشق سینه چاک این آقا بودی و از 

 دیدنش قند تو دلت آب یم شد؟

 

 مهسا آب گلوش رو به وضوح قورت داد و مضطرب گفت: 

 روشا واقعا وقتی اینجوری _هنوزم رس حرفم هستم.ویل

عصبانیه حتی جرئت نیم کنم بهش نگاه کنم.آدم و 

سونه.   میتی

 ویل تو یه نفر و پیدا کن که منکر جذابیت شهاب بشه. 

 

 ابروهام پرید باال. 
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 _شهاب؟تا چند دقیقه پیش که رادش بود. 

 حاال شد شهاب؟

 

 _خوب گوش کنید ببینید چی میگم! 

 

گاهم رو از چشم های شیفته با صدای رسا و محکم رادش ن

ن حال ترسیده ی مهسا گرفتم.   و در عی 

رادش مثل همیشه با کت و شلوار جدید و خوش دوختش،و 

صد البته با اخم ها و جدیت همیشگیش وسط جمعیت 

 چرخید و انگشت اشارش رو تهدید وار بلند کرد. 

ی رو داریم.   فقط یک ماه فرصت تحویل به مشتی

یس   نه منبع درآمد یه مشت یی عرضه. اینجا نه بنگاه خت 

من نه طراح مفت خور میخوام نه کیس که از پس 

 مسئولیت برنیم آد. 

هر کیس که نمیتونه از پس پروژه ای که بهش دادن بربیاد 

ن االن حساب داری، تسویه.   همی 

.یدونه کافیه تا طراح عوض کنم.  ی ناراضن  فقط یدونه مشتی
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 فهیم کنم؟کیس اگر براش جا نمیوفته جور دیگه ت

 

کل جمع تو سکوت مطلق غرق شده بود و همه بدون 

 مکث حرفش رو تایید کردند. 

ن جمعیت یم چرخوند  بعد از چند ثانیه که نگاهش رو بی 

نگاهش قفل چشمهای من شد و بدون اینکه نگاهش رو 

ه بلند تر داد زد  بگت 

 _حاال میتونید برین رس کاراتون

 

ی رو انکا ن ن چت  ر کرد؟این نوع نگایه که مگه یم شد یه همچی 

 حتی بدون هیچ حرقن آدم رو میخ کوب یم کرد؟

 که این رئیس جوون رو ترسناک تر از 
ی

چشمهای مشگ رنگ

 حد معمول یم کرد. 

مردی که به نسبت درآمد و مقامش زیاد از حد جوون بود و 

 حکم فرمایی 
ن  برای کسایی که دو برابر سنش رو داشیی

حتی

 یم کرد. 

ستم توسط مهسا نگاهم رو گرفتم که با با کشیده شدن د

 صدای بلند و محکم شهاب رادش رس جام خشک شدم. 
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 خانم احمدی بیا اتاقم. 

 

همینطور خشک شده رو به مهسا وایساده بودم که با 

 شنیدن قدم های رادش به خودم اومدم. 

مهسا نگاهش رو از چهره ی سفید شده ی من گرفت و 

 رسی    ع سمت اتاق پا تند کرد. 

یدم گ رادش سوار آسانسور شد و رفت طبقه ی نفهم

خودش فقط بعد چند لحظه دیدم دوباره طبقه خلوت 

 شده و همه جا دوباره سکوت مطلق. 

 مرگ یه بار شیون یه بار. 

نمیذارم از مشکل مالیم سواستفاده کنه و هر چی خواست 

 بگه. 

ویل با یاداوری روشنا رسی    ع هر چی فکر مزخرف بود دور 

 آسانسور دکمه ی طبقه ی رئیس رو فشار دادمریختم و تو 

 

#part64 
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با باز شدن در آسانسور نفس عمیق کشیدم و سیع کردم با 

ون و آهسته سمت اتاقش قدم بردارم.  ن  قدم های مت 

 بدون اضطراب،بدون ترس. 

به  گوشه ی مقنعم رو صاف کردم و آروم چند بار به در ضن

 زدم. 

یه دور چشمم رو با صدای بم و کوتاهش که گفت"بیا تو"

 بستم و با آرامش باز کردم و در رو باز کردم. 

ه ی  ن بزرگش نشسته بود و با اخم های گره کره خت  پشت مت 

 برگه های توی دستش بود. 

چند قدم بهش نزدیک شدم و منتظر بلوایی بودم که بدون 

 شک میخواست به پا کنه. 

ه کوتاه و ج دی بدون ایکه نگاهش رو از کاغذ روبه روش بگت 

 گفت

 ساعت چنده؟

 

 . ن  لبم رو تر کردم و رسم رو انداختم پایی 

 _یک رب  ع به نه جناب رادش. 
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ش پرت کرد و  ن برگه های توی دستش رو با شتاب روی مت 

 رسی    ع از جاش بلند شد. 

بان قلبم بیشتی شد و ناخودآگاه پاهام  با نزدیک شدنش ضن

 یک قدم عقب تر رفت. 

 ... ای کاش انقدر جوون نبود.یا ای کاش

وع میشه اونوقت؟  ساعت کاری شما گ رسر

 

 فاصلش باهام کمتی از یک متی بود.فهمیدم... 

ای کاش انقدر هیکلش درشت نبود که مجبور نیم شدم 

م.  ه شدن تو چشمهاش رسم رو باال بگت   برای خت 

 

من واقعا عذر میخوام.امروز خییل دیر کردم بهتون قول یم 

 دم که... 

 

با اون چشمهایی که ازشون خون  صدای فریاد بلندش همراه

ی نبود که بشه تحمل کرد.  ن  میچکید چت 
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یا همچنان رس پا موند.ویل من روشام.حق نداره این مدیل 

 رس من داد بکشه. 

 

کت و یه شبه انقدر مطرح  ؟فکر کردی من این رسر ن _همی 

 کردم؟

اگه قرار بود هر کیس این مدیل بیاد و بره فکر کردی دیگه 

 و این مملکت میشناخت؟کیس برند رادش و ت

به چه حقی انقدر کوتایه یم کتن وقتی میشه در عرض یک 

ونت کرد؟  ثانیه بت 

 

 نفسم رفت از تصور از دست دادن این کار. 

وع کرد به لرزیدن و چشمهام رو مکم بستم.   دستهام رسر

من با تمام وجودم به این درآمد احتیاج داشتم ویل این مرد 

 که نیم دونست. 

 

توی همدیگه گره کردم و فاصله ی بینمون رو اخمهام رو 

 بیشتی کردم. 
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تمام جونم رو جمع کردم و با قاطع ترین لحنم حرفش رو 

 قطع کردم. 

 

فکر کنم تو این مدت،برند رادش انقدری مدیون طرح های 

من بوده که به خاطر یه بار دیر اومدن من،منو از دست 

 نده. 

 به هیچ عنوان من شاید دارم زیر دست شما کار یم کنم ویل

ن با  بهتون حق نمیدم با این لحن و اینجوری از باال به پایی 

 من حرف بزنید. 

 

ن خییل خارج  رسخ شدن صورت و مشت شدن دستهاش چت 

 از تصوری نبود
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ویل فاصله ای رو که با قدم های بلندش یه اون رو کم و 

 کمتی یم کرد داشت عذابم یم داد. 
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ند ساله،با هیکل درشتی که ترسناک این مرد تقریبا ش و چ

تر از هر کس دیگه ایش یم کرد داشت من و قبض روح یم 

 کرد. 

ویل حاال که تا اینجاش و گفتم محال بود حرفم و پس 

م.   بگت 

ن االن من و میفرستاد حساب داری.   اگه حتی همی 

 نزدیک و نزدیک تر شد و لحنش ترسناک تر

ن   داری با گ حرف مت 
. _انگاری نیم دوین  ین

ن حقوقی رو   جایی و پیدا کتن که همچی 
فکر یم کتن میتوین

 ماهانه به یه طراح بدن؟

 

چرا جنس نگاهش این شکیل بود؟انقدر رسشار از غرور و پر 

 .  از فخر فروشر

چرا فکر یم کرد به پشتوانه ی ثروت زیادش و چهرش 

 فرمانروایی رو برای خودش درست کنه؟
ن  میتونه یه همچی 

ف من در میون بود. از اینجا به بع  د دیگه بحث رسر

 حتی اگر به قیمت اخراج شدن من تموم بشه. 
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_نمیدونم.شاید هیچ جای دیگه به یه طراح انقدر حقوق 

ندن ویل صد در صد میتونم جایی رو به پشتوانه ی 

ام قائلن.   استعدادم پیدا کنم که برام احتی

 من ازتون عذر خوایه کردم ویل شما... 

 

 م و باال نیوردی_بس کن تا اون رو 

 

این صدای بلند و این مدل فریاد کشیدن دیگه واقعا دور از 

 انتظارم بود. 

وع کرد به ریشه زدن و آروم آروم دور گلوم رو  بغض رسر

 احاطه کرد. 

د و بیشتی  ن با هر ثانیه نگاه سنگینش بیشتی توی گلوم ریشه مت 

 خفه یم کرد. 
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ن یه  دهن بند کلمات رو خواستم دهن باز کنم ویل بغض عی 

 تو حلقم چال کرد. 
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به جاش اون مردی که هیچ جوره نیم شد جنس نگاهش رو 

ش دوباره جا گت  شد.  ن  فهمید عقب رفت و پشت مت 

 

فقط برو خداتو شکر کن.اگر هر کس دیگه ای جای تو بود 

جلوی همه از یقش گرفته بودم و پرتش کرده بودم 

ون.حاال هم...   بت 

 

در با تعجب رسم برگشت و با مشت  با باز شدن ناگهاین 

رحییم که با زحمت قدم هاش رو بر یم داشت چشم تو 

 چشم شدم. 

سکوت یه دفعه ایه رادش نشن یم داد تمام دق و دیل هاش 

 فقط قراره رس یک نفر خایل شه. 

مش رحیم انگار زیادی تو یه عالم دیگه بود که همینطور 

وی رادش ساکت و رس به زیر لیوان قهوه و کیک رو جل

 گذاشت و آروم گفت

ن دیگه ای الزم ندارین اقا؟  چت 
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ن امروزی که این مرد از دنده ی چپ بلند  انگار درست همی 

شده بود باید همه یم شدن فندک زیر آتیش خشمش و 

 حالش رو بدتر یم کردن. 

ویل به هیچ وجه توقع نداشتم این مرد خشن و مغرور 

 حرمت موی سفید این مرد رو نگه نداره. 

با صدای فریاد بلندش مش رحیم انگار تازه به خودش اومد 

 که رنگش پرید و چند قدم عقب رفت

ن میای  _اینجا مگه طویلس که در نزده رستو میندازی پایی 

 تو؟

 

مردی که زبونش بند اومد و با  قلبم مچاله شد از دیدن پت 

 وحشت چند قدم عقب تر رفت. 

ه بود که با ویل نه..انگاری رادش هنوز خوب خایل نشد

 دستش محکم زیر سیتن مش رحیم زد و بلند تر تشر زد. 

 

ون تا یادنگرفتی در بزین نیا تو.   _برو بت 
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ن توام با صدای بلندش  صدای برخورد سیتن فلزی به زمی 

 وحشتناک بود. 

ه فقط نگاش یم  ه خت  جوری که با صورت وحشت زده خت 

 کردم. 

ن و بعد از اینکه سیتن  رو از روی مش رحیم خم شد زمی 

ن برداشت مثل برق از تو اتاق فرار کرد.   زمی 

ای کاش میتونستم نفرت وجودم رو نسبت به این مرد 

 نشون بدم. 

ویل قسم میخورم بعد از تموم شدن قضیه ی روشنا حتی یه 

 لحظه هم صتی نکنم. 

 

بعد از بسته شدن در عصتی روی صورتش دست کشید و 

 دوباره روی صندلیش نشست. 

به صورت سفید شده و بهت زده ی من تلفن بدون توجه 

رو برداشت و بعد از چند لحظه دوباره صدای گرفته و خش 

 دارش بلند شد. 

 _اشکان بیا اتاقم کارت دارم. 
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بدون اینکه منتظر هیچ حرقن بمونه رسی    ع تلفن رو قطع 

ه شد.   کرد و به چشمهای من خت 

صد اینبار لحنش آروم تر شده بود ویل نگاهش حتی یک در 

 هم مالیم تر نه! 

.پس اگر تو ذهنته که بری جای دیگه  کت متن _تو طراح رسر

 کار کتن باید بگم کافیه فقط لب تر کنم. 

کتی حتی به عنوان آبدارچی هم استخدامت  دیگه هیچ رسر

 نیم کنه.پس دیگه هیچوقت با اون لحن با من حرف نزن. 

 

 شت  شده بودم؟شاید.کارم احمقانه بود؟صد در صد. 

 چجوره نمیتونستم این خوی رسکشم رو مهار کنم. ویل هی

ام میذارم که به  جناب رادش من همون قدری به آدما احتی

من بذارن.پس شما هم با من مثل کارگرتون حرف نزدین تا 

مثل سابق پر فروش ترین طرح های سالتون رو تحویل 

ین.   بگت 

 

 نارضایتی از رس و شکلش میبارید. 
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به ی کوتایه   که به در زده شد و پشت بندش ویل با چند ضن

حضور اشکان فرهمند نگاهش رو گرفت و لحن یی تفاوتش 

 رو جایگزین کرد. 

 میتوین بری رس کارت. 

 

ه و موذی فرهمند  رسم رو تکون دادم و یی توجه به نگاه خت 

 از اتاق خارج شدم. 

اگر از شهاب رادش متنفر بودم، رفیقش رو حاضن بودم با 

 دست های خودم خفه کنم. 
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ون رفتم.   رسی    ع تر از کنار فرهمند رد شدم و از اتاق بت 

دلم میخواست هر چه رسی    ع تر از این طبقه ی نحس برم و 

 خودم رو با طرح هام رسگرم کنم. 

ن میکوبیدم سمت آسانسور  با پاهایی که با حرص روی زمی 

راه افتادم ویل با یادآوری صحنه ای که توی اتاق دیدیم رس 

دم و با درد چشمهام رو محکم روی هم فشار جام ایستا

 دادم. 
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حتی نیم شد دوباره اون صحنه ی لعنتی رو توی ذهن مرور 

 کرد. 

ن خونه کج  م رو به سمت آشتی نفس عمیق کشیدم و مست 

 کردم. 

 آروم رفتم جلوتر که با دیدن مش رحیم رس جام ایستادم. 

ه نگاه یم   ه خت  روی صندیل نشسته بود و به یه نقطه خت 

 کرد 

ده شد از دیدن دست های چروکیده ای که محکم  قلبم فشر

 لبه ی سیتن رو فشار یم داد. 

 لبم رو تر کردم و آروم صداش زدم

 مش رحیم؟

 

مثل برق گرفته ها شونش باال پرید و رسی    ع نگاهش رو 

 برگردوند و بهم نگاه کرد. 

ن  رسی    ع از جاش بلند شد و مضطرب سیتن رو روی مت 

 گذاشت. 

 چایی بیارم براتون؟بله خانم ؟
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دلم فرو ریخت از دیدن چشمهایی که رسشار از بغض بود و 

 نگایه که سیع یم کرد عادی باشه. 

 رفتم جلوتر و جون کندم تا هم پاش بغض نکنم. 

 نه مش رحیم.خواستم...خواستم بگم... 

 یه وقت... 

دن ه از رفتار آدمایی که بویی از آدمیت نتی  یه وقت دلت نگت 

 

 ویل چشمهاش از اشک برق زد.  لبهاش خندید 

وع کرد  ن و رسر هول شد و الیک با دستمال افتاد به جون مت 

ن کردن.   تمت 

ی نیست.من اقای رادش و خییل وقته  ن نه خانم چت 

میشناسم پشه خوبیه فقط..فقط اعصابش که خورد میشه 

ل کارهاش دست خودش نیست.   یکم کنتی

 

رو به یه رسم رو به دو طرف تکون دادم و به زور لبهام 

 لبخند نصفه و نیمه کش دادم. 
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چطور یه مرد میتونست انقدر پست باشه یه مرد مسن رو 

 این مدیل تحقت  کنه؟

ن این طبقه رو تحمل کرد نه  دیگه نه یم شد محیط سنگی 

 چشمهای مش رحیم رو. 

رسی    ع اینبار رفتم سمت آسانسور و دکمه ی طبقه ی 

 خودمون رو زدم. 

نش نفس عمیق کشیدم و با با بسته شدن در و باز شد

 اعصاب آروم تر سمت اتاقم راه افتادم. 

بالفاصله بعد از باز کردن در اتاق مهسا مثل برق از جاش 

 بلند شد و سمتم اومد. 

 وای چی شد اخراجت کرد؟زود تعریف کن ببینم.واو به واو

 

م  ن رسم رو با خنده به دو طرف تکون دادم و پشت مت 

 نشستم. 

 

#part68 
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س ا خراجم نکرد.البته یه جوری گارد گرفتم که حرفش نه نتی

 و نزد. 

 

چهرش شبیه عالمت سوال شد و اومد نزدیک تر و روی 

م خم شد.  ن  مت 

 __یعتن چی گارد گرفتی اونوقت؟

 

لبخند پر از شیطنتی زدم و با یادآوری صورت پر از خشم و 

 تعجب رادش گفتم: 

 یعتن هر چی تو دلم بود و بهش گفتم. 

انقدر همه از این مرد ترسیدن و عقب  حالم بهم خورد 

 کشیدن. 

یه بارم من یی اخراج و به تنم مالیدم و حرفم و زدم ویل 

 عوضش اون از موضعش کوتاه اومد. 

 خب...سوال بعدی؟

 

ش.  ن  رفته رفته صورتش باز شد و برگشت پشت مت 
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ن دم و دستگایه آسون  _چیه توقع داری مدیر یه همچی 

ه به پرسونلش؟  بگت 

ن چه  همینجوری یه مشت دختی دارن از رس و کولش باال مت 

 برسه اگر بخواد کوتاه بیاد. 

 

با حس انزجار صورتم رو جمع کردم و برگه ها ی طراحیمو 

 از کیفم درآوردم. 

ن آدیم انقدر جذاب هست  مهسا واقعا به نظرت یه همچی 

 که بخوای بری طرفش؟

 

 چشمهاش گرد شد و بعد از چند لحظه چشمهاش  برق زد. 

د که با تعجب و بهت  ن جوری توصیف یم کرد و لبخند مت 

 فقط تونستم بهش نگاه کنم. 

ن بیای نمیتوین انکار کتن روشا.  ن باال بری پایی   _ببی 

 قدش..هیکلش؛اصال صورتش تیپش. 

 ..  جذابیت یه کدومش رو انکار کن اگر میتوین
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 دیگه این بحث داشت زیاد از حد مسخره یم شد. 

ودترش رسم رو به تایید تکون برای تموم شدن هر چه ز 

 دادم. 

م ویل  م بمت  _آره مهسا خییل مرد جذابیه ویل من حاضن

 باهاش چشم تو چشم نشم. 

ن بیخیال شو بذار طرحمو بزنم.باشه؟  برا همی 

 

این دختی آدم پر از شیطنتی بود.یه هم زبون ویل فقط برای 

ن زمان کار.  احت بی   استی

 بچزونه.  وگرنه عجیب بلد بود زخم زبون بزنه و 

 

_خب فکر کنم این آقا شایان شما خییل جذاب ترن که 

 رادش به چشمت نمیاد.نه؟

 

ده شد و اخمهام در هم  قلم توی دستم ناخودآگاه فشر

 شد.ویل انگاری این بحث هنوز ادامه داشت
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سه که  _یا مثال شاید آقا شایان ثروتش به پای رادش نمت 

 انقدر چشمات ست  شده نه؟

 

 توی دستم از زور حرص داشت خورد یم شد. قلم 

ن رو عادی جلوه داد.   ویل لبخند روی لبم همه چت 

 البته گمون کنم. 

__نه شایان پولدار نیست.جذابیت ظاهریم...خوبه مرد به 

 چایی یه پت  
دل بشینیه.ویل انقدری مرد هست که زیر سیتن

ش نکنه.   مرد نزنه و تحقت 

رسه انقدر مغرور و یا مثال اگر به جایگاه رادش هم ب

 خودخواه نشه. 

؟  حاال تو چی

دوست پشت انقدر کاقن نیست تا انقدر محو جذابیت و 

؟  هیکل رادش نباشر
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من آدم بدجنیس نبودم.فقط نمیتونستم یه جا بشینم و 

 حرف بشنوم. 

 چه از مهسا،چه از امثال رادش. 

ن صورت رسخ شده و چشمهای عصباین برای تموم  همی 

 کاقن بود. سدن این مکالمه  

هندزفریم رو رسی    ع توی گوشم گذاشتم و مشغول طرح 

 نصفه و نیمم شدم. 

کت گذاشتم حتی یه لحظه ی  از وقتی پام و توی این رسر

 آرومم نداشتم. 

جاهای دیگه ایم برای کار بودند ویل نه این حقوق رو 

 نداشت و نه این محیط امن رو. 

ن و اون را دش کاقن پس همه ی اینا برای تحمل این جو سنگی 

 بود. 

 

فعال یه هندزفری برای جدا کردن من از اون محیط کاقن 

 بود. 
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ن دیگه ای لباس مجلیس نصفه  بدون فکر کردن به هیچ چت 

کارم رو کامل یم کردم و به هیچ فکر مزاحیم اجازه ی بال و 

ن نیم دادم.   پر گرفیی

 

نیم دونم چند ساعت بود که مشغول بودم و حتی رسم رو 

 م. بلند نکرده بود

ویل با قطع شدن آهنگ و صدای زنگ گوشیم مداد رو کنار 

 گذاشتم و به بدنم کش و قوس دادم. 

ی بود که توجهم رو جلب کرد.  ن ن چت   ساعت گوشیم اولی 

ن مهسا دوختم که با  چشمهام گرد شد و نگاهم رو به مت 

 نبودش رو به روشدم. 

 با دیدن اسم شایان تماس رو وصل کردم

 سالم.خویی شایان؟

 

 ی پر از نشاطش بهم انرژی دادصدا

 

 _سالم خوشگل خانوم.منکه خوبه خوبم. 
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م میشم.  ون بهتی  قراره امشبم با خانومم برم بت 

 آماده شو دارم میام دنبالت برات سوپرایز دارم. 

 

نیم دونم چرا هر وقت با شور و شوق حرف یم زد دلم یم 

 گرفت. 

ح یه جور غم خفه کننده ی بدون دلیل.شایدم دلیلش واض

 بود من نمیخواستم بهش بال و پر بدم. 

 _شایان...بذار..بذار از بابام اجازه بگ

 

 _خیالت راحت خودم زنگ زدم اجازتو گرفتم. 

 

پیشونیم رو کالفه دست کشیدم و از جام بلند شدم و 

همزمان که وسایلم رو جمع یم کردم سیع کردم لحن کالفم 

 رو پنهان کنم

ون _شایان میشه یه روز دیگه؟باور   ن کن هم رس و شکلم مت 

 نیست هم اینقدر روز سختی داشتم که... 
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_نه اصال کوتاه نمیام روشا.بدو زود باش که تا دو دقیقه 

 دیگه دمه درم فعال

 

#part70 

 ___شایان اذیت نکن جدی یم... 

 

با صدای قطع شدن تماس کالفه صورتم رو دست کشیدم 

 و گوشیم رو توی کیفم پرت کردم. 

ن اون امروز خییل ب رام پر تنش بود ویل از طرقن نادیده گرفیی

 صدای پر از شور و انرژی شایان هم سخت بود. 

کت آروم آروم داشتند یم رفتند و رفته رفته  تمام کادر رسر

کت خلوت تر یم شد.   رسر

کیف لوازم آرایشم رو برداشتم و رسی    ع خودم رو به رسویس 

 رسوندم. 

رو پررنگ تر همیشه تا جون داشتم سیع کردم این رابطه 

 کنم. 

 همونجوری که هر نامزدی باید باشه رفتار کنم. 
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ین حالت ممکن ام یه  ویل...ویل نمیدونم چرا همیشه در بهتی

 جای کار میلنگید. 

تو اوج شادی یه غم عجیب و مزاحم دست از رسم بر نیم 

 داشت. 

 مثل االن... 

ی  ن رسم رو به دو طرف تکون دادم و سیع کردم به هیچ چت 

 م فکر نکنم. جز نامزد

خط چشمم رو از توی کیف برداشتم و با دقت باالی 

 چشمم رو با خط نازگ آرایش کردم. 

صورت رنگ پریدم رو پشت یه رژ مالیم قایم کردم و با یه 

 ذره کرم پودر رس و تهش رو هم آوردم. 

ون زدم و قبل از اینکه کل چراغای  رسی    ع از دستشویی بت 

کت رو هم خاموش کنند وسایلم  ون رسر رو جمع کردم و بت 

 زدم. 

ون گذاشتم نگاهم سمت  کت بت  به محض اینکه پام و از رسر

مردی کشیده شد که به موتورش تکیه داده بود و با دیدن 

 من با خوشحایل دست تکون داد. 
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 روی لب هام نشوندم و به هر چی شیطونه 
ی

لبخند پر رنگ

 لعنت فرستادم که مسبب هر چی حال و روز یی دلیله. 

 فتادم سمت شایان و لبخندم رو حفظ کردم. راه ا

 _به به چه خانوم کوچولوی خوشگیل. 

 نامزدت یی جنبس کار دستت یم ده؟
ی

 نمیگ

 

یی اختیار لبخندم عریض تر شد و با دقت به حال خوشش 

 نگاه کردم.چه قدر خوشحال بود. 

 نا خودآگاه منم ازش انرژی گرفتم و با خنده گفتم

ن _اوال سالم.دوما خانوم کو  .دیوونه دقیقا همی 
چولو خودیی

؟چی  امشب که من حوصله ندارم باید سوپرایز داشته باشر

 شده؟

 

ین بود.   قهقه ی بلندش و خنده ی مردونش برام شت 

 عشقم.بعدشم یی خود خودم امشب 
_کوچولو که هستی

رس حالت میارم سوار شو که بابات فقط تا یازده بهم وقت 

 داده. 
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#part71 

مهلت بده کاله کاسکتش رو برداشت و بدون اینکه بهم 

 رسی    ع روی رسم گذاشت و نتظیمش کرد. 

رسم رو عقب کشیدم ویل همچنان ادامه یم داد و کالفه 

 گفتم

وای نه گرممه شایان نمیخوام کاله.چی کار میکتن میگم 

 نمیخوام

 

ن شد   اول  خندید و بعد از اینکه از سفت بودش مطمی 

 ه سوار شم. خودش سوار شد و بعد کمکم کرد ک

 با لحن پر از خندش همزمان ادامه یم داد

 

؟برم؟  _انقدر غر نزن روشا.نشستی

 

 چشم هام رو تو حدقه چرخوندم و آروم گفتم برو. 
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به محض راه افتادنش یی اختیار کمرش رو محکم از پشت 

 چسبیدم و رسم رو به شونش تکیه دادم. 

 میشه گفت شایان تنها حال خوبه این روزام بود. 

ت بدون منتش و عشق پاکش خوشبختی رو برام ترسیم محب

 یم کرد. 

 روی 
ی

یه جوون بیست و هفت ساله ی مستقل که از بچگ

 پای خودش وایساده و خرج کل خونوادش رو خودش داده. 

اف کردنش سخت نیست ویل لحظه هایی که با  خییل اعتی

ی میشه رو دوست دارم.   شایان ستی

دم و به اطراف نگاه کردم با وایسادن موتور رسم رو بلند کر 

که با دیدن  رستوران شیگ که کنارش نگه داشته بود با 

 تعجب کاله رو از روی رسم برداشتم. 

دیوونه شدی شایان اینجا چرا اومدیم؟پوالتو چرا حیف و 

 میل میکتن اخه؟

 

ن  _پیاده شو نگران جیب منم نباش خوشگل خانوم.برو پایی 

 دیگه روشا
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ن اومدم که شایان هم بهم نزدیک شد با دودیل از موتور پ ایی 

 و دستم رو با خودش کشید. 

همچنان با کیل حال بد سیع کردم عقب بکشونمش و نذارم 

 جلوتر بره

_شایان بابا من مانتو مغنعه دارما...لباسام لباسه کاره 

؟  جایی
ن  اونوقت باید بیایم یه همچی 

 چی شده امروز اصال حرف گوش نمیدی؟

 

 از حال خوبش تغیت  نیم کرد.  صورت خوشحال و پر 

دستم رو محکم کشید و با خودش برد توی رستوران و تو  

 گوشم گفت

سکا جذاب  ن لباس های کاری هم از همه ی این متی _با همی 

تری عزیزدلم.پس بیا که بیشتی از این نمیتونم خودم و نگه 

 دارم. 

 

حس خویی که با حرفش به وجودم تزریق کرد قیمت 

 نداشت. 
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 یه لبخند از ته دل و یه همرایه یی چون و چرا ثمرش شد 

 

#part72 

ن رو انتخاب کردیم و نشستیم.   باالخره یه مت 

دلم میخواست با خیال راحت بشینم و هر چی که دلم 

م ویل وقتی به این فکر یم  میخواد سفارش بدم و لذت بتی

ن یه شب چه قدر به شایان فشار میاد همه  کردم که با همی 

ن زهرم یم ش  د. چت 

ه و آفتاب  ن با نارضایتی کامل نشستم و به صورت ستی

ه شدم.   سوختش خت 

آروم آروم با دیدن رس و وضع آراسته و شیکش لبخند 

 جایگزین حال خرابم شد. 

ی بود نه ساعت و عطر گرون  نه از لباس های مارک ختی

 قیمت. 

ن  ویل عوضش یه مرد بود که مثل کوه تکیه گاه بود و همی 

 تش آدم رو مست یم کرد. بوی عطر ارزون قیم

 _شایان؟ای کاش کوتاه میومدی امشبو. 
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 نه میل درست حسایی دارم نه... 

 

 دستم رو گرفت و با لبخند مردونش آروم گفت

_قربون مالحظه کاریات برم.ویل انقدری تو زندگیم جون 

 جایی بیارم.پس 
ن کندم که بتونم یه شب عشقمو یه همچی 

 دیگه حالم نگت  باشه خوشگل خانم؟

 

 لبخند زدم و سیع کردم پس بزنم هر چی حال بده. 

خب تعریف کن جناب.چی بود که میگفتی دیگه نمیتوین 

 خودت و نگه داری؟

 

 لبخندش دو چندان شد و با شوق خودش رو جلو کشید. 

_امروز باالخره استخدام شدم روشا.اصال نمیدوین چه قدر 

 خوشحالم. 

 

و هم پاش ذوق خوشحایل آروم آروم تو وجودم چرخ خورد  

 کردم
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؟کجا؟چه قدره حقوقش؟
ی

 _راست میگ

 

لبخندش عریض تر شد.تو پوست خودش نمیگنجید و 

 چشمهاش چراغوین شده بود

وع.میدوین یعتن چی  _فعال گفته مایه پنج تومن برای رسر

.وای اصال دارم  روشا؟بعد از کارمم میتونم برم مسافر کیسر

م از خوشحایل.   میمت 

د ماه دیگه بساط عروسیمونم آمادس اینجور پیش بره تا چن

 روشا.وای خدا شکرت

 

 تعجبم رو نمیتونستم مخقن کنم.همینطور حال بدم رو. 

 چه گنایه داشت که انقدر باید کار یم کرد؟

؟
ی

ه شایان میفهیم چی میگ  _چه ختی

ن که یه جا استخدام شدی عالیه.دیگه مسافرکیسر و از  همی 

ون کن خسته میشه عزیز من.   فکرت بت 

 

 الش انقدر خوب بود که نگراین نگاهم رو نمیفهمید. ح
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#part73 

م شبانه روز صد جا کار کنم ویل هر چی  روشا من حاضن

یم.   زودتر عروش بگت 

ش رو  با همدیگه بریم خرید دست رو هر چی گذاشتی بهتی

 برات بخرم. 

بعدشم خسته نمیشم.اصال کیفش به اینه خسته و کوفته 

در کتن خانوم کوچولوی همیشه بیام خونه تا تو خستگیمو 

 نگران. 

 

 رسخ شدن گونه هام دست خودم نبود. 

یز از شعفش  با ذوق دستم رو محکم فشار داد و با لحن لتی

 ادامه داد

_بخند دیگه روشا معرکس.تازه اصل کاریش مونده نگفتم 

 بهت کجا استخدام شدم. 
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اصال مهلت نداد تا حدس بزنم.تا دهن باز کردم خودش 

 ریبا داد زدزودتر تق

ن امروز صبح قبولم کرد گفت از  کت رادش روشا.همی  _رسر

؟  فردا بیام رس کار.میدوین یعتن چی

 

 دهنم باز موند و بدنم مثل چوب خشک شد. 

کت رادش شایان.پس..پس چرا همون صبح  ی..یعتن چی رسر

 نیومدی پیشم؟

 

 _خواستم سوپرایزت کنم دیگه. 

 

 و محکم کشیداینبار تقریبا قهقهه زد و نوک دماغم ر 

نه دیگه نمیتونم تحمل کنم.االن  ن وایی اینجوری خشکت مت 

 ذوق کردی این شکیل شدی؟

عیب نداره هر روز هر روز که بغل هم بودیم بیشتی ذوق 

 .  میکتن
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نمیدونستم خوشحال باشم یا تعجب کنم.ویل..ویل اگر 

خود رادش شایان و استخدام کرده بود این خود خوِد شانس 

 . و خوشبختی بود 

 دیگه نتونستم خوشحالیم رو پنهان کنم. 

 هم پاش خندیدم و مثل خودش ذوق کردم

_این معرکس شایان.اصال باورم نمیشه چطوری تونستی 

 .  نظر رادش و به خودت جلب کتن

 اون به این راحتیا کیس و استخدام نیم کنه. 

 واقعا معرکس. 

 فقط... 

 

 و خشن رادش ذوقم کور شد و 
ی

 با یادآوری برخورد سنگ

 لبخندم جمع شد. 

اگر میفهمید شایان نامزد منه مهال بود بذاره تو یه طبقه 

کنار هم کار کنیم و با کوچیک ترین برخوردی میخواست 

ن فضای کاری بزنه.   بهمون انگ یی عفتی و نادیده گرفیی
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 لبخند شایان هم به آین خشک شد و نگاهش جدی شد

؟  فقط چی

 

 لبم رو تر کردم و آروم گفتم

نگیم نامزدیم شایان.به گوش رادش برسه صبح تا  _به کیس

 شبمون رو جهنم یم کنه. 

 

اخم های درهمش نشون دهنده ی این بود که فکرش هزار 

 جا رفته و آروم آروم داره بهشون پر و بال میده. 

 چرا اونوقت؟

 

_عزیز من رادش و هنوز نمیشناش از هیجی هم کیل حرف و 

ون.   حدیث میکشه بت 

ن و تو باهم صنیم داریم اونوقت دیگه حتی کافیه بفهمه م

نمیتونیم به هم سالم و علیک کنیم که مبادا جناب رئیس 

ن  بگه داریم تو فضای کاری وقت هدر میدیم و هزار تا چت 

 دیگه.. 
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پر از تردید به اخم های گره شدش نگاه کردم و خودم رو به 

 یی خیایل زدم

تی میگیم ___بازم هر جور خودت صالح میدوین اگر خواس

 بهش

 

گره ی اخم هاش آروم باز شد ویل همچنان با تردید رس 

 تکون داد. 

هایی که سنبل عاشقی بود رو 
ن شاید هیچوقت با این مرد چت 

 تجربه نکردم. 

نمیدونم مثل یه جور تپش خاص یا یه جور عالقه ی زیاد از 

 حد. 

 ویل هر چی که هست عجیب، بودنش آرامش بود. 

 

#part74 

 *روشا

 ر روی شونش زدم و رسم رو به گوشش نزدیک کردمچند با
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 همینجا نگه دار

 

شایان آروم رسش رو تکون داد و رسعت موتور رو آروم 

 آروم کم کرد و نگه داشت. 

رسی    ع از روی موتور پیاده شدم و کاله کاسکت روی رسم رو 

 بهش دادم. 

 همینطور که مغنعم رو مرتب یم کردم گفتم

اول من برم یکم که گذشت خب دیگه سفارش نکنما.بذار 

 بعدش تو بیا. 

ن جا  موتورتم همینجا پارک کن بعد ساعت کاری همی 

 منتظرتم باشه؟

 

 صورت پر از اخمش نارضایتی محض رو فریاد یم زد. 

 ویل خداشاهده که چه قدر این پنهون کاری ها الزم بود. 

 زدم و پشت بهش 
ی

رسش رو آروم تکون داد که لبخند کمرنگ

 راه افتادم

 شا! رو 
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با صدای بلندش که اسمم رو صدا زد رسی    ع برگشتم و 

سوایل نگاهش کردم که از همون فاصله ی دور بلند داد 

 کشید

_فقط ببینم یگ از این همکارا یا هر خر دیگه ای اومده 

سمتت دیگه هیجی حالیم نیستا؟یه جوری خودم و نشون 

 میدم تا طرف حساب کار دستش بیاد حله؟

 

از مرد قد بلند و درشت اندایم که درست خندم گرفته بود. 

مثل یه پشبچه ی هشت ساله رفتار یم کرد و دوست 

 داشت مالکیت اسباب بازیش رو برای همه جار بزنه. 

همینطور که سیع یم کردم خندم رو پنهون کنم دست تکون 

دادم و قبل از اینکه پر رو تر از این که هست بشه سمت 

کت دوییدم.   رسر

به اندازه ی کاقن دور بود که از همدیگه جدا یه کوچه فاصله 

 شیم. 

رسی    ع سوار آسانسور شدم و به محض وایسادنش تو 

 طبقمون،با دیدن ساعت نفس عمیق کشیدم. 
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با هر کیس که از کنارم رد یم شد یا سالم یم کردم یا به تکون 

 دادن رسم اکتفا یم کردم. 

واد قبل از اینکه دوباره رس و کله ی رادش پیدا شه و بخ

ی بگه رسی    ع خودم رو به اتاق رسوندم و در رو باز کردم.  ن  چت 

ن نشسته بود و با  طبق معمول مهسا زودتر از من پشت مت 

 کامپیوتر جلو روش مشغول بود. 

سالم.چه عجب یکم به اون صورتت رنگ مالیدی دیگه 

 .  داشت باورم یم شد اصال اهل آرایش نیستی

 

این دختی خییل  نیم دونم حسن محسوب یم شد یا نه.ویل

زود فراموش یم کرد و حتی بعد از یه دعوای اساش 

 هم،فرداش باز طبییع رفتار یم کرد. 

عالوه بر اون خییل حرفهاش منظور دار هم نبود و یم شد 

شون گذشت  به راحتی از خت 

 

م  ن ن منم با لبخند جوابش رو دادم و پشت مت  برای همی 

 نشستم

س. _سالم.اگه صبحا رس موقع پاشم آرای  شم یم کنم نتی
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 چه ختی رادش نیومده هنوز؟

 

همینطور که یی خیال به روبه روش نگاه یم کرد و آدامس 

 توی دهنش رو به بدترین حالت ممکن میجویید جواب داد

بابا دیگه انقدرم یی کار نیست دم به دقیقه بیاد به هر طبقه 

 رس بزنه. 

یان یا ی ه عده فعال این روزا یا یه عده مشغول سفارش مشتی

 مثل من و تو مشغول آماده کردن طرح های شوی تابستون. 

 هیچکس اعصاب نداره. 

 

م نگاه مهسا هم  ن با بلند شدن صدای زنگ تلفن روی مت 

 برگشت سمتم. 

 بله؟

خانم احمدی طرح های تابستونه ای رو که تا به االن آماده 

 کردن تا پنج دقیقه ی دیگه بیارین. 

 ___حتما االن میارم! 
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قطع شدن تماس تلفن رو رس جاش گذاشتم که  با صدای

 طبق معمول مهسا به حرف اومد

 

#part75 

 گ بود چی یم گفت؟

 

خندم یم گرفت از این حجم از سادگیش یه وقت صفر بود 

 یه موقع صد. 

از جام بلند شدم و همینطور که طرح هام رو جمع یم کردم 

 با خمده گفتم

 ر نداره؟به نظرت رادش یکم زیاد از حد با من کا

بعضن اوقات حس یم کنم از کل کل کردن با من خوشش 

 میاد. 

 

طبق پیش بیتن که نسبت به واکنش مهسا داشتم اخمهاش 

ن خورد  تو همدیگه گره خورد و صورتش چی 

 آخر رس نفهمیدیم تو از این آدم خوشت میاد یا نمیاد. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 معلوم هست با خودت چند چندی؟بیچاره اون نامزدت. 

 

پیش بیتن خودم اگر چند لحظه ی دیگه  خب باز هم طبق

یم موندم اصال نمیتونستم خودم رو نگه دارم و دوباره یه 

 جدل دیگه درست یم کردم. 

ویل واقعا با اینهمه گرفتاری و فکر مشعویل حتی ذره ای 

 فرصتی برای این بچه بازی ها نبود. 

 

ون رفتم و در رو روی چهره ی رسخ شده ی  رسی    ع از اتاق بت 

 ستم که با شایان چشم تو چشم شدم. مهسا ب

 که روی لبهاش نشست رو به خویی تشخیص 
ی

لبخند کمرنگ

ی رو براش توضیح  ن دادم ویل با صدای اشکان که داشت چت 

 یم داد رسی    ع نگاهش رو گرفت و با جدیت رس تکون داد. 

 فکر نیم کردم رادش بیارتش توی طبقه ی ما. 

زدیک شده و ویل خدا میدونست چه قدر از اینکه بهم ن

 میتونم هر روز ببینمش خوشحالم. 
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قبل از اینکه بیش تر از این حواسش رو پرت کنم راه افتادم 

سمت آسانسور و دکمه ی طبقه ی ریاست رو فشار دادم 

که قبل از بسته شدن یه دست مردونه مانعش شد و دوباره 

 در باز شد. 

ه و با نمگ که ن کنار   با تعجب به اشکان و فرهمند و دختی ستی

 دستش بود نگاه کردم. 

 

با یکم دقت یادم اومد این دختی کیه.هر چه قدر  اشکان 

موذی و پر از مکر بود این دختی بانمک،مهربون و خونگرم 

 بود.عجیب بود که این دو نفر چجوری با هم ازدواج کردن. 

ن و بعدش هم  قبل از بسته شدن مجدد در اول نازنی 

 فرهمند سوار شدن. 

ن طبق معمول تو همدیگه گره خورده بود و اخم های اشکا

 با یه حس نامفهوم رس تا مام رو اسکن یم کرد. 

ن برخالف انتظارم با دیدن من چشمهاش برق زد و  ویل نازنی 

 دستش رو سمتم دراز کرد. 

سالم روشا جان حالت خوبه؟کم پیدایی خییل وقت بود 

 ندیده بودمت. 
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میمیت لبخند گریم به صورت مهربونش زدم و مثل ص

 خودش جواب دادم

سالم عزیزم این روزا مشغول طرح های تابستونم کم پیش 

میاد بیام طبقه ی باال.مگر اینکه آقای رادش کارم داشته 

 باشه. 

 

 همیشه نگاه های پر از مفهومشون اذیتم یم کرد. 

ن االن که به همدیگه زیر زیرگ نگاه یم کردند و  مثل همی 

 یی دلیل یم درخ
ن شید و پر از شیطنت یم چشمهای نازنی 

 شد

خب اگر اینجور باشه پس بیشتی میبینمت عزیزم چون 

شهاب خییل میخواد ازت تو پروژه هاش استفاده کنه.انقدر 

 . فت یم کتن  که طرح هات خوبه مطمئنم کیل پیشر

 

حرفش رسارس مهربوین و لطف بود ویل نمیدونم چرا جنس 

 نگاه هاشون آدم رو مشکوک یم کرد. 
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غ بهش زدم و تشکر کردم که با حرف اشکان لبخند تصنو 

 صورتم جمع شد و اخم کردم. 

البته من اگر جای شما بودم  انقدر با جناب رادش بحث و 

 کلکل نیم کردم. 

خودتونم خوب میدونید که تا یه جایی تحمل یم کنند و 

شون تا یه جایی قد میده  صتی

 

ن هم نتونست فرهمند رو  صدای هشدار گونه ی نازنی 

 بکشه یا حتی لحنش رو مالیم تر کنه. عقب 

در آسانسور باز شد و تو طبقه ی آخر ایستاد ویل من 

ه بودم.   همچنان به صورت اشکان خت 

 لبم رو تر کردم و گفتم

من کار اشتبایه نیم کنم.ویل به خودشونم گفتم من از 

 اخراج شدن نیم ترسم. 

در ضمن آقای فرهمند.من یم دونم شما و خودتون از 

ن ویل محض دوستا ن خییل صمییم آقای رادش هستی 

اطالعتون اگر یک درصد هم قرار باشه من به کیس جواب 

 . ن  پس بدم یا حرف بشنوم اون شما نیستی 
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ون  ن لبخند کوتایه زدم و رسی    ع تر از آسانسور بت  رو به نازنی 

 زدم که با حرف اشکان رس جام میخکوب شدم

تانه بهت ویل من اصال از اخراج حرف نزدم.دارم دوس

ه بدوین اوج خشم شهاب اخراج کردنت  هشدار یم دم و بهتی

 نیست. 

حاال تو هم بدون سیاست افسار زبونت رو نگه ندار تا ببیتن 

 چی میشه حال و روزت

 

#part76 

کت کار دیگه ای  این دیگه چه مدلش بود؟مگه رئیس یه رسر

 جز اخراج کردن از دستش بر میومد؟

دم که اشکان و زنش از کنارم همینطور ساکت رس جام ایستا

 رد شدند و سمت اتاق خودشون قدم برداشتند. 

 چشمهام رو بستم و نفس عمیق کشیدم. 

افکارم رو پس زدم و با گام های بلند سمت اتاق رادش رفتم 

 و در زدم. 
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 بیا تو

 

ناخودآگاه اخم هام تو همدیگه گره خوردند.این مرد جز 

 ؟غرور کاذبش داشته ی دیگه ای هم داشت

البته از دید امثال مهسا شاید داشته هاش زیاد از حدم بود 

ویل...گ میتونست تصویر صورت درمونده ی مش رحیم 

 رو از خاطرم پاک کنه؟

 

ن کشیدم و داخل رفتم.  ه ی در رو پایی   دستگت 

ن بود و با اخم های گره کرده داشت  طبق معمول رسش پایی 

ی رو یادداشت یم کرد.  ن  چت 

وچیگ با دستش به مبل روبه روش اشاره بدون نیم نگاه ک

 کرد و خشک و جدی دستور داد

ن   بگت  بشی 

 

دلم میخواست پر از لجاجت رس جام بایستم ویل خب 

 هیچجوره دلم نمیخواست دستش بهونه بدم. 
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 روی مبل نشستم و طرح هام رو توی بغلم نگه داشتم. 

ه شده بودم که باالخره نگاهش رو  ساکت به گوشه ای خت 

 کرد و صداش بلند شد.   بلند 

ن بعد از ساعت کاری  خانم   دعوت هستی 
_مهموین

 احمدی؟

 

شوکه شده نگاهم رو گرفتم و متعجب به چشم های قت  

 رنگ و خونشدش نگاه کردم. 

 بله؟چی فرمودین؟

 

ه به  ه خت  پوزخند اعصاب خردکتن رو صورتش نشوند و خت 

 چشم ها و لبم نگاه کرد. 

 نجا محیط کاریه. _فکر کنم یادتون رفته ای

کت من نیست.   این مدل رنگ و لعاب مناسب رسر

 

زبونم بند اومده بود و حتی یک کلمه هم نمیتونستم حرف 

 بزنم. 
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 با من بود؟

ت خنده ی کوتایه کردم و متعجب و با چشمهای گرد  با حت 

 شده به نگاه پر از حرفش نگاه کردم. 

یسر اگر خودم به چشم خودم آرایش و ظاهر اطرافیان و من

 خودش رو نیم دیدم االن اینجوری در معرض انفجار نبودم. 

چی تو کلش بود که به متن که تنها آرایشم یه خط چشم 

ن حرقن یم زد؟  باریک و یه رژ لب کمرنگ بود همچی 

ن رو جلوی  الزم بود تک تک کادر کاری طبقه ی پایی 

؟  چشمش بیارم تا یادش بیاد آرایش یعتن چی

 

م.این مرد خییل وقت بود رفتارش خودم رو جمع و جور کرد

 با من عجیب شده بود. 

ش نکشونه و این  بهونه ای نبود که به خاطرش من و به دفتی

 مدیل داغم نکنه. 

ی که فقط مهم بود چرایی این قضیه بود . 
ن  تنها چت 

ن حرفهام جیغ  زبونم رو تر کردم و سیع کردم فقط ما بی 

 بود.  نکشم از دست این مرد که معلوم نبود چه مرگش
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_من خودم بیشتی از هر کیس به فکر ظاهرم هستم که 

مناسب محل کارم باشه.انقدری هم اعتقادات دارم که 

 خودم رو با رنگ و لعاب اضاقن مرکز توجه نکنم. 

 

ه  ه خت  ن یم پرید و خت  از زور خشم سینم تند تند باال پایی 

ن  بهش نگاه یم کردم که به صندلیش تکیه داده بود و سنگی 

 ل نگاهش میخ چشمهام شده بود. و ثقی

ای کاش نگاهش رو یم گرفت.ای کاش انقدر معذبم نیم 

 کرد. 

ن انداختم که صدای بمش بلند شد و خشن مثل  رسم رو پایی 

 همیشه حکم کرد. 

 طرحاتو بیار ببینم

 

 نفس عمیق کشیدم و از جام بلند شدم. 

ش رسوندم و دونه به دونه ی طرح هام  ن خودم رو به کنار مت 

ن چیدم. رو ج  لوش روی مت 

 با اخم های گره کرده به تک تکشون نگاه یم کرد. 
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 _توضیح بده

 

ن فکر نکنم.   نفس عمیق کشیدم و سیع کردم به هیچ چت 

وع کر م به توضیح  نگاهم رو فقط به طرح هام دوختم و رسر

 دادم. 

این طرح سفارش خانم سهییل هستش با همون رنگ و 

 پارچه ی دلخواهشون. 

ن که مدل لباس مجلیس نه همونجور که خود شون خواسیی

بلند باشه و نه خییل کوتاه یه مدل ترکیتی رو براشون طرح 

زدم که از قسمت پشت تا مچ پاشون بلند باشه و از قسمت 

 جلو تا باال تر از زانو. 

این سه طرح هم طرح های پیشنهادی برای شو خودمونه 

 که فعال فقط کلیتش آمادس و رنگ و نوع پارچه... 

 م عطرت چیه؟_اس
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حرفم تو حلقومم خاک شد و متعجب رسم رو برگردوندم که 

ه شدم.   شوکه زده به فاصله ی کمم با رادش خت 

ن خم شده بودم و حاال  ن صحبت روی مت  یی اختیار حی 

 فاصله ی صورتم باهاش کمتی از دو وجب بود. 

مثل برق گرفته ها رسی    ع عقب کشیدم و اخم هام رو توی 

 فل کردم. همدیگه ق

 اصال شنیدین چی گفتم؟

 

یی تفاوت به متن که داشتم هر لحظه بیشتی گر یم گرفتم له 

ه شده بود.   چشمهام خت 

 _چرا انقدر گارد داری؟چه مرگته؟

 

حرفهاش رنگ و بوی خویی نداشت.جنس نگاهش بدتر از 

 حرفهاش. 

 پر از نفهیم اخم کردم و متعجب بهش نگاه کردم. 

قدر همیشه در حال فراری و میخوای منتظرم.بگو چته که ان

 .  دور شر
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افکارم رو جمع کردم.هزار تا فکر تو رسم جیغ یم کشید و به 

اوین که صداش از همه بلند تر بود نمیخواستم بال و پر 

 بدم. 

 

ن جمع کردم و سیع کردم به  طرح هام رو از روی مت 

ه نشم.   چشمهاش خت 

و بهش بها  محال بود اوین باشه که تو ذهنم جون یم گرفت

 نیم دادم. 

ی فرار نیم کنم.فقط دارم کارم و انجام یم دم.  ن  من از چت 

؟ ن  فقط نیم دونم شما دنبال چی هستی 

 

ن لباش  ن برداشت و خونشد بی  سیگارش رو از روی مت 

 گذاشت و زیرش آتیش گرفت. 

کام عمیقی ازش گرفت و دوباره تو کالبد خودش فرو رفت و 

 اخمهاش رو درهم کرد
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ی پاره _همه ی  طرح هایی که کشیدی جز سفارش مشتی

 .  میکتن از اول میکیسر

 تا فردا هر سه تاش باید آماده باشه.االنم مرخض. 

 

 مشتم رو محکم بستم و فشار دادم. 

گایه اوقات شک یم کردم که از مشکلم ختی دهره و این 

 مدیل میتازونه. 

هر چی که بود عجیب تفری    ح و خباثت رو تو چشماش یم 

 دیدم. 

ون حرف طرح هام رو محکم تو بغلم فشار دادم و از اتاق بد

ون رفتم.   بت 

کت دیگه ن حقوق ویل با باید بگردم دنبال یه رسر .جایی با همی 

 مدیر عامیل که بشه تحملش کرد. 

 

#part78 

 *شهاب
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با خارج شدنش از اتاق نگاهم رو باال آوردم و به جای 

ه شدم.   خالیش خت 

 یم کرد. خشم آروم آروم تو وجودم رشد 

ش رو تو جا  کام عمیقی از سیگارم گرفتم و با حرص خاکستی

 سیگاریم خایل کردم. 

به در، عصتی نگاهم رو باال آوردم و به در  با صدای چند ضن

ه شدم.   خت 

تمام وجودم از خشم نبض یم زد و قطعا این آدم میتوتست 

 جز بدشانس ترین کارمندام باشه. 

و صدای بلند پاشنه ی بعد از چند لحظه در اتاقم باز شد 

 کفش تو اتاق پیچید. 

،زودتر  ن ین مهسا نیازی طراح طبقه ی پایی  عطر غلیظ و شت 

 از خودش وارد اتاق شد. 

یی توجه به صدای نازکش لیوان کنار دستم رو پر از آب 

کردم و رسی    ع یه قرص از توی جعبه ی قرصام برداشتم و 

 خوردم

م و آوردم ببخشید جناب رئیس مزاحمتون شدم ویل طرحا

 ببینید میپسندین
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 داشتم جون یم کندم تا خشمم رو رس این دختی خایل نکنم. 

ن بد رنگ و یه  رسم رو بلند کردم که نگاهم میخ یه جفت لتن

 صورت غرق در آبرنگ شد. 

صورتم از انزجار جمع شد و یی انصاقن خودم،زودتر از 

 اونیکه فکرش رو یم کردم جلو چشمم رو نمایی شد. 

یی دلیل خندید و صورت غرق در کرم و رسخاب با عشوه 

 سفیدابش کریه تر شد. 

نفس عمیق کشیدم و بدون حرف دستم رو دراز کردم و 

 طرح هاش رو ازش گرفتم

_جناب رادش امروز یکم خسته این.اتفاقی افتاده؟چرا 

کت فقط با حضور شماس  ن این رسر مراقب خودتون نیستی 

 که انقدر رسشناسه. 

 

ه از باال تا پایین ش رو اسکن کردم و بدون حرف بهش خت 

 شدم. 

نمیدونم چی تو وجود خودش دید که با سکوتم جرئت 

 گرفت و نزدیک تر شد. 
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 میخواین برم براتون قهوه بیارم؟

 

 با عشوه موهاش رو پشت گوشش گذاشت و تکمیل کرد

_قهوه های من نظت  نداره امتحانش کنید دیگه قهوه های 

 ید تحمل کنید. هیچ کس دیگه ای رو نمیتون

 

 دبم میخواست ببینم تا کجا جرئت پیش روی داره. 

ویل با صدای نازک و خنده ی مسخرش گور خودش رو 

 کند. 

_من همیشه آمادم تا رس حالتون بیارم.جوری که دیگه به 

 . ن ن فکر کنی  ن دیگه ای نتونی   هیچ چت 

 

حرکت کردن لبهاش رو میدیدم ویل از یه جایی به بعد دیگه 

 نیدم. صداش رو نش

 دیگه بسه هر چی ساکت موندم. 

 سیگارم رو درجا خاموش کردم و از جام بلند شدم. 
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رسی    ع چشمهاش گرد و خندش پر کشید که تند تند سمتش 

قدم برداشتم و گام هایی که به عقب بر یم داشت رو خنتی 

 کردم. 

در عرض چند ثانیه رنگش سفید شد و خودش رو عقب 

ش بهونه داشتم برای با کشید ویل به اندازه ی موهای رس 

 خاک یکسان کردنش. 

جیغ خفه ای کشید که موهاش رو چنگ زدم و رسش رو باال 

 آوردم. 

 صدای بلندم دیگه تحت فرمان من نبود. 

 بلند داد کشیدم و موهاش رو تو مشتم فشار دادم. 

ن  _فقط بگو چی تو کله ی پوکت میگذره که جرئت یه همچی 

 عشوه خرکیایی رو برای من داری؟

 

به آین صورتش شد رنگ گچ و دستهاش رو مشت دستم 

 نشست. 

 دیگه کیس که روبه روم بود این دختی کریه و احمق نبود. 
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روشا بود و زبون رسکشش که تو روی من وایمیساد.چرا 

انقدر متفاوت بود؟چرا یه بار مثل اینا سیع نکرد بهم نزدیک 

 شه و جاش فقط فرار کرد؟

 ند داد زدم: موهاش رو محکمتی کشیدم و بل

 حالم از این دمه دست بودنتون بهم میخوره. 

کت من جای هرزه بازی نیست.تن لشتو جمع میکتن  رسر

کت نبینم.   حساب داری دیگه ام ریخت نحستو تو این رسر

 

ن  موهاش رو محکم ول کردم که زانوهاش خم شد و با زمی 

 یگ شد. 
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صدای انگار تازه نفس گت  آورد که به محض عقب رفتنم 

 جیغ و اشکش بلند شد. 

اگه تا یه دقیقه ی دیگه اینجا یم موند معلوم نبود چه بالیی 

 رسش بیارم. 

 دوباره برگشتم سمتش و اینبار هوار کشیدم. 
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ون یا خودم پرتت کنم ؟ ی بت   _مت 

 

دستش رو محکم روی دوتا گوشش فشار داد و رسی    ع از 

 جاش بلند شد. 

وری با دو از اتاق فرار روم رو برگردوندم و دیگه ندیدم چج

 کرد. 

دمای بدنم بابا بود و خشم تو سلول به سلول بدنم هوار یم 

 کشید. 

ن یم رفت.   قفسه ی سینم تند تند باال پایی 

ن چنگ زدم و با قدرت به سمت  یی اختیار به لیوان روی مت 

 دیوار رو به روم پرتاب کردم. 

دلم میخواست کل اتاق رو با خاک یکسان کنم و فقط یک 

 لحظه اون نگاه جسور آیی رنگ از توی ذهنم خط بخوره. 

 

نن تا  ن از من عقب میکشه؟از متن که یه مشت دختی له له مت 

 حتی نگاهشون کنم؟
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روی صورتم دست کشیدم و کالفه یه سیگار دیگه آتیش 

زدم که در اتاق محکم باز شد و پشت بندش صدای نگران 

 اشکان بلند شد. 

 

ه   چش بود؟_چی شده شهاب؟این دختی

 

ن پشت بند اشکان تو اتاق پیچید و من  صدای نگران نازنی 

 کالفه زیر سیگارم فندک گرفتم و ازش کام گرفتم. 

 صدای چی بود شهاب؟حالت خوبه؟

 

 

 کالفه برگشتم سمت نازی یی اختیار فریاد کشیدم: 

ه ی احمق.یه بتن بشر پیدا نشده  _از من فرار میکنه دختی

ه تو   جرئت کنه تو صورت من نگاه کن اونوقت این دختی

نه جواب میده.  ن  صورت من زل مت 
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ن  اشکان گیج و منگ جلو اومد که صدای آروم نازنی 

 متوقفش کرد

 فکر کنم روشا رو میگه. 

 

عصتی به موهام چنگ زدم و کالفه طول و عرض اتاق رو 

 چند بار رفتم و اومدم. 

ن اومد سمتم و با لحن مالیم سیع کرد آرومم کنه  نازنی 

.به خدا دختی بیچاره حق _شها ن ب جان بیا یه دقیقه بشی 

 داره

 

به نقطه ی جوش رسیدم.دیگه نیم دیدم روبه روم زنه 

 رفیقمه که بیشتی از هر کس دیگه ای برام خواهری کرده. 

 تو صورتش داد کشیدم

؟ ن  چی چیو حق داره نازنی 

 

دستش رو گرفت باال که اشکان جلو اومد و به زور سمت 

 کرد. صندلیم هدایتم  
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نفس عمیق کشیدم ویل اون دو تا چشم آیی رنگ گورشون 

 رو گم نیم کردن. 

 . ن  دست اشکان رو محکم پس زدم و برگشتم سمت نازنی 

ه که اخراج کردم.با روشا تو یه  ن تو برو جای این دختی نازنی 

 اتاق کار یم کردن. 

 

ن با اون صورت همیشه مهربونش لبخند زد و تند تند  نازنی 

 گفت

 فقط آروم باش_باشه شهاب
ی

 .هر چی تو بگ

 

موهام رو کالفه چنگ زدم که نازی با اشاره ی اشکان از اتاق 

ون رفت.   بت 

 

#part80 

کالفه رو صورتم دست کشیدم.خشمم با هیچ دم و بازدیم 

ل نیم شد.   کنتی
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ه اخه؟اینهمه  شهاب من نمیفهمم چرا گت  دادی به این دختی

 .. ..لب تر کتن  دختی

 

ن و توی موهام دست عصتی مشتم رو کوبی دم روی مت 

 کشیدم. 

طول و عرض اتاق رو قدم رو رفتم و یی اهمیت به صورت 

 متعجب اشکان زیر لب آروم گفتم

 _کالفم میکنه.. 

 

بالفاصله صدای بلد و عصتی اشکان دنباله ی حرفم رو 

 گرفت

اخه چرا؟مگه روز اولیه که شناختمت شهاب؟چیه این 

ه انقدر توجهت و جلب کرده؟  دختی

 از روزی که استخدامش کردیم تو رفتارت فرق کرده. 

 . ین ن .بیشتی از بقیه باهاش حرف مت   مدام یه نگاش میکتن

 اگه نمیشناختمت...میگفتم ازش خوشت اومده. 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 بالفاصله برگشتم سمتش و یی اختیار بلند داد کشیدم

 ببند دهنت و اراجیف نگو اشکان. 

 

ه شده.نمیدونستم چه  مرگمه فقط همینطور ساکت بهم خت 

کیل خشم تو وجودم نعره یم کشید و دلم میخواست یه 

 جوری خالیش کنم. 

م نشستم و موهام رو پر از حرص به عقب  ن رفتم پشت مت 

 فرستادم

 رفتارش عجیب غریبه. 

حرف زدنش نگاه کردنش.ویل وقتی تو روم در میاد دلم 

 میخواد خفش کنم. 

 

کت و طر  ؟نگو به خاطر رسر ح پس چرا اخراجش نیم کتن

 هاش چون.. 

 

 بلند داد زدم و دستهام رو مشت کردم
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_چون زاده نشده کیس بتونه تو روی من نگاه کنه؛چه برسه 

ن یگ یم کنم هر کیس که  بخواد باهام یگ به دو کنه.با زمی 

ه.   بخواد حرف من و نشنیده بگت 

ه هم تا وقتی من بخوام اینجا میمونه تا حساب کار  این دختی

 و دستش بدم. 

 

م رو عصتی بستم ویل یه جفت چشم خوش رنگ چشمها

مزاحم باعث شد رسی    ع چشمم رو باز کنم و نفس عمیق 

 بکشم. 

 شهاب...میگم میخوای زنگ بزنم یگ این روزا بیاد پیشت؟

خییل این چند وقت خودت و درگت  کار کردی.یکم حال و 

 هوات عوض میشه.. 

 

ه شدم و نفس عمیق  به چشم های پر از شیطنتش خت 

 م. کشید

نمیدونم زبونم که اینجوری هوار میکشید و از گستاچن اون 

اف نیم کرد؟  دختی یم گفت چرا هیجی از چشمهاش اعتی
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از اون گونه هایی که گه گایه رسخ یم شد و چشمهایی که یه 

ی از جنس حیا ن  درخشش کمیاب رو به رخ میکشید.چت 

ی میتونست اون دو تا چشم لعنتی و  ن بد فکری نبود..اگر چت 

ن صورت ظریف رو از پشت پلکهام دور کنه یه لحظه هم او 

 صتی نیم کردم

 

 البته نازی اگه بفهمه کلمو کنده

 

ن برداشتم.دیگه برای امروز  سوییچ و موبایلم رو از روی مت 

 بس بود. 

ون برم نگایه به چشمهای منتظرش  قبل از اینکه از اتاق بت 

 انداختم و کوتاه گفتم

ن امشب  همی 
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 *روشا
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همینطور مات و مبهوت به صورت رسخ شدش نگاه یم 

 کردم و هیچ حرقن نمیتونستم بزنم. 

بلند بلند هق هق یم کرد و تقریبا کل بچه های طبقه رو 

 پشت اتاقمون جمع کرده بود. 

به پهنای صورتش اشک یم ریخت و گه گایه صورتش رو با 

 آستینش پاک یم کرد. 

 قش بودم یهو... مهسا اخه یهو چی شد؟من قبل تو تو اتا

 

با جیغ بلندش حرفم تو گلوم خاک شد و مبهوت به 

 صورتش نگاه کردم

ن تو معلوم نیست چی کار کردی که عصبانیتشو رس من  همی 

 خایل کرد. 

ی نگفتم بهش که..یهو بهم حمله  ن کرد افتاد به جون من چت 

 موهام. 

ن گفت اخراجم.حاال من چه خایک تو رسم  اخرم پرتم کرد زمی 

 بریزم؟
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با حرص و عصبانیت تک تک وسایلش رو جمع یم کرد و 

 من خشک شده به قسمت اول حرفش فکر یم کردم. 

هر چه قدر فکر یم کردم تا ربط این اتفاق رو با خودم پیدا 

 کنم به جایی نیم رسیدم

 

ن گفته.میخوای من برم   بوده یه چت 
حاال...حاال شاید عصباین

اون و شوهرش با به صولت بگم باهاش حرف بزنه؟باالخره 

ن شاید...   رادش دوسیی

 

 _تو که هنوز اینجایی 

 

ن جفتمون برگشتیم سمتش.   با صدای عصتی نازنی 

ه شده بود و  ن با اخم های درهم به صورت مهسا خت  نازنی 

 دست به کمر محکم رس جاش ایستاده بود. 

ه.   اصال نمیفهمیدم اینجا چه ختی

 خ..خانم صولت..اخه چی شد یهو؟
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یگ بهم انداخت و دوباره نگاه پر از خشمش رو نیم نگاه کوچ

 به مهسا دوخت. 

 این دختی آدم این مدل رفتار کردن نبود.حرفهاش که اصال... 

 

_من نمیدونم کدوم آدیم میتونه رفتار جناب رادش رو ببینه 

 و باز هم حساب کار دستش نیاد. 

کت همه فقط باید گوش به فرمان ایشون باشن  تو این رسر

 ه که چه قدر سابقه ی کار دارن. فرقیم نمیکن

شما هم تا دو دقیقه ی دیگه وسایلت رو جمع میکتن چون 

 قراره من به اینجا منتقل شم. 

 

ن نگاه کردم که بعد از  ابروهام باال پرید و متعجب به نازنی 

ون رفت.   حرفش از اتاق بت 

ی  صدای هق هق مهسا بلند تر شده بود و با رسعت بیشتی

پرت یم کرد و طرح هاش رو جمع یم وسایلش رو تو کیفش 

 کرد. 
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خییل طول نکشید که باالخره مهسا نگاهش رو بهم دوخت 

و با چونه ی لرزون زیر لب خداحافیطن کرد و مثل برق از 

 اتاق خارج شد. 

با پاهای های لرزون چند قدم دنبالش رفتم که مثل برق یی 

ن رفت و دور شد.   اهمیت به آسانسور از راه پله پایی 

تعدادی از بچه ها تو راهرو جمع شده بودند و با هنوز 

 تعجب به همدیگه نگاه یم کردند. 

حس یم کردم دیر یا زود نفر بعدی منم و این یعتن اوج 

 .  بدبختی

با تکون خوردن دستی جلوی چشمم شونه هام باال پرید و 

 توجهم جلب شد. 

 شایان با فاصله کنارم ایستاده بود و زیر لب گفت

 ؟چیه روشا خویی 
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اینکه االن کنارم بود و هر لحظه ممکن بود رس و کله ی 

 صولت پیدا شه اصال مهم نبود. 
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س به چشمهای مهربونش نگاه کردم.   با استی

شایان حس میکنم دیر یا زود رادش منم اخراج 

 میکنه.نمیدونم چشه ویل؛با من لجه مطمئنم. 

 

 اخمهاش درهم شد و بهم نزدیک تر شد. 

رو اخراج کرده چه ربیط به تو داره؟اینکه این دخ  تی

اینکه زیاد از حد جدی و بداخالقه رو قبول دارم ویل،با 

شناختی که من ازش پیدا کردم مطمئنم به خاطر منافع 

وی خوب و از دست نمیده.  کتشم شده نت   رسر

ه هم خودت بهتی میدوین یه کریم داشته دیگه  این دختی

 حتما

 

ه با لحن پر از شیطنتش تمام افک ارم پرید و با خنده بهش خت 

 شدم

چی شد؟میذاشتی یه روز از وقت کاریت میگذشت بعد 

 .  همرو زیر نظر یم گرفتی

 تو اون و اصال کجا دیدی؟
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 لبخند عریضن زد و ابروهاش رو داد باال

ان که  عزیزم من به کیس جز عشقم توجه نیم کنم این دختی

 من و ول نیم کنم. 

ه داشت میخورد من و بعد   از اینکه تو رفتی باال.  دختی

 

اخمهام در هم شد و تازه یادم افتاد اصال قرار نبود وسط 

کت با شایان باشم.   رسر

 صورتم رو برگردوندم و قبل از اینکه برگردم تو اتاقم گفتم

_خییل بیخود کرد که داشت بهت آمار یم داد.برو شایان به 

اندازه ی کاقن فکرم مشغول هست االن رادشم رس و کلش 

ن تکمیله برو. پ  یدا شه من و تو رو ببینه همه چت 

 

خنده ی بلندی کرد و زودتر از من خودش رو به اتاقش 

 رسوند. 

 مخم داشت سوت یم کشید. 
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هنوز حرص رفتار رادش تو وجودم بود که مهسا با گریه و 

 صورت رسخ شده اومد تو اتاق و وسایلش رو جمع کرد. 

م نشستم و سیع کردم افکارم رو  ن  پس بزنم. پشت مت 

ویل با صدای پیام گوشیم دوباره نگاهم سمت گوشیم 

 برگشت و پیام رو باز کردم

_به روی خودم نیاوردم ویل کیل کیف کردم. نمردیم و این 

روشا خانوم ما هم یکم حسودیش شد.یعتن از این به بعد 

 یکم بیشتی حواسش به نامزدش هست؟

 

که   قشنگ میتونستم صورت خندون و پر از شیطنتش رو 

د تصور کنم.  ن  داشت این حرف رو مت 

اف کنم که دلم لرزید و گلوم پر  ویل چجوری میتونستم اعتی

 از بغض شد با خوندن این پیام؟

 من مدام جون میکندم تا یه ذره هم برای شایان کم نذارم. 

حتی یه لحظه هم حس نکنه دلم باهاش نیست ویل...ویل 

کنم که حالش خوب   انگاری کیل راه بود تا بتونم جوری رفتار 

 باشه. 
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#part83 

 *روشا

مداد شمیع توی دستم رو بدون فکر تکون یم دادم و به 

ه   که نصفه و نیمه رنگش کرده بودم خت 
ی

آسمون آیی رنگ

 شدم. 

ون گذاشتم تا خود االن  کت بت  از لحظه ای که پام و از رسر

حتی یک لحظه هم صورت خوشحال و خندون شایان از 

ون نرفت.   ذهنم بت 

با کشیده شدن محکم موهام اخ بلندی گفتم و سیع کردم 

 رو از لحنم خط بزنم. 
ی

 کالفگ

ن نقاشیمونو  آیی روشنا موهام و کندی.حاال نمیشه همی 

 بکشیم؟

 

ویل مثل همیشه با شنیدن صدای نازک و بچگونش هر چی 

 و فکر مشغویل بود دود شد رفت هوا. 
ی

 کالفگ

 داشتم بیهوش یم شدم و فردا 
ی

صبح هم باید زود از خستگ

بلند یم شدم ویل مگه یم شد اون دستای لطیف و کوچولو 

 رو از موهام جدا کنه؟
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روشایی االن تموم میشه دیگه...بذار بذار دارم موهات و 

 خوشگل یم کنم. 

 

 لبخند زدم و دوباره به آسمون نصفه و نیمم نگاه کردم. 

هنوز نصفش سفید بود و تا کاملش نیم کردم محال بود 

 نا بذاره برم بخوابم. روش

از طرقن دلم میسوخت برای تنهاییش.مامان بابایی که 

اختالف سنیشون با کوچیک ترین عضو خانواده خییل زیاد 

 بود و فقط یم موند من. 

روی شکم دراز کشیده بودم و همینطور که سیع یم کردم 

ن و با دقت همه ی نقطه های سفید  چشمهام بسته نشه تمت 

 ردم. کاغذ رو آیی یم ک

روشنا رو کمرم نشسته بود و با دقت موهام رو یم بافت و 

گه گایه رسش رو کنار یم کشید و با دقت کاغذ روبه روم رو 

 نگاه یم کرد و مثل معلم های بداخالق ایراد یم گرفت. 

 ترو آیی نکن.اونجا باید چمن بکیسر کنارشم 
ن نه نه پایی 

 خونه. 
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شدن در  درمونده صورتم رو گرفتم که با صدای باز 

 نگاهمون برگشت. 

مامان با سیتن میوه های خرد شده اومد تو و با پاهاش در و 

 بست. 

ِا کمر آبجیت شکست روشنا.این بنده خدا تا این موقع رس 

 کاره وقتیم که خسته و کوفته وومد تو اذیتش کن آفرین. 

 

 دیگه لحنش زیاد از حد داشت جدی یم شد. 

شد و ساکت کنارم  روشنا که یی صدا از روی کمرم بلند 

چهارزانو نشست با اخم از جام بلند شدم و محکم لپش رو 

 بوس کردم. 

مامان جان چیکارش داری خودم خواستم باهم یکم نقاشر 

 کنیم. 

 

بر خالف انتظارم مامان که کنارمون نشست ابروهام رفت 

 باال و کنار تر نشستم. 

 زیادش نشون دهنده ی یه 
ی

ابروهای درهمش و کالفگ

 ن تازه بود. داستا
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روشنا همینجور با چشمهای کنجکاوش یه نگاه به من یم 

 کرد و یه نگاه به مامان. 

ن و بهش دادم و دوباره  لبخند عریض زدم و مداد شمیع ستی

 بوسش کردم

قوربونت برم یکمم تو بکش دیگه نقاشر جفتمونه.چمنا با 

 تو

 

 امروز حالت خوب نبود چی شده روشا؟

 

#part84 

های آیی رنگ خواهر کوچولوم گرفتم و به نگاهم رو چشم

 مامان چشم دوختم. 

 یه تیکه از سیب های قاچ شده برداشتم و آروم گفتم: 

ی نیست.یکم یی حوصله بودم.  ن  چت 

 

 با شایان بحثت شده؟
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چشمهام رو کالفه بستم و با حالت خسته و درمونده باز 

 کردم. 

 به گ میخوای 
ی

خب حرف بزن عزیزدلم به من نگ

.اذ
ی

 یتت یم کنه؟دعوا کردین؟بگ

 

کالفه موهای به هم ریختم رو پشت گوشم فرستادم و 

 نفس عمیق کشیدم

نه مامان...اصال به شایان میخوره اذیت کنه؟اون بند خدا 

 که همش داره اذیت میشه تا من خوشحال باشم. 

 

مامان عمیق به چشمهام نگاه کرد و رسش رو به دو طرف 

 تکون داد. 

 ا بود گفت نکنه این دوتا باهم نیم سازنمیدونم..بابات نگر 

 

 آچن یکم دیر نیست برای فکر کردن به این موضوع؟
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نمیدونم این لحن پر از کنایه و عصباین مال من 

؟  بود؟حرفهای یی اختیار پشت بندش چی

 مگه بابا نیم گفت دختی نباید خییل تو خونه بمونه؟

رده و یه روز اومد گفت پش دوستش ازش منو خواستگاری ک

تمام.اون موقع اومد بگه شما دوتا باهم اصال میسازین یا 

 نه؟

 

یز از بهت شد و صورتش سفید  صورت مامان آروم آروم لتی

 شد. 

ی اگه تو دلته  ن  روشا؟خب مادر چت 
ی

یا عیل چی میگ

یتن خوردش شدی  بگو.نمیخوایش این پشرو؟پس چرا شت 

؟  دختی

 

شایان انقدر .نمیدونم چه مرگم بود.ای کاش کالفه بودم

خوب نبود تا اینجوری عذاب وجدان نیم گرفتم.آره..درد 

 من فقط عذاب وجدان بود. 

مامان...شایان خییل من و دوست داره.تا به االن صد بار با 

 هر روشر که فکرش رو بکتن بهم ثابت کرده. 
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ام میذارم.گایه اوقات از اینکه  منم...منم خییل بهش احتی

ه ویل...ویل  میبینم چقدر مرده و پشتمه دلم قنج مت 

 هیچوقت فکر نیم کردم قراره این مدیل ازدواج کنم. 

 

 صورتش رو چنگ زد و خودش رو جلوتر کشید

 خواب نما شدی روشا؟چی میخوای مگه تو؟

پش سالم،کاری بدون رفیق بازی بدون اینکه اهل یه دود و 

ه.االن دردت چیه تو؟  دم ساده باشه نفسش برات مت 

 

قورت داوم و چشمهام رو بستم.خداشاهده آب دهنم رو 

.ویل گ میفهمه از حس همه ی اینهارو میدونستم ویل. 

عذاب وجدان من وقتی عشق و تو چشمهای اون مرد 

میبینم ویل خودم فقط بهش وابستم و مثل حایم دوسش 

 دارم؟

 مگه دست منه؟

من عذاب وجدان دارم مامان.خییل شایان برام عزیزه 

 ی که اون عاشقه منه من دوستش ندارم. ویل..ویل اونقدر 
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حس میکنم دارم بهش ظلم یم کنم.برام عزیزه بهش وابستم 

 ویل...حس میکنم تا ابد بهش یه عشق مدیونم. 

 

مامان یه نگاه عصتی به روشنا کرد و وقتی دید رسش به کار 

 خودشه از جاش بلند شد

 دیگه لحنش پر از عصبانیت بود

ها آرزوشونه یه تو فقط خوشر زده زیر دلت.ه مه ی دختی

ن مردی عاشقشون باشه اونوقت تو...   همچی 

س!همینکه حس خویی بهش داری و وابستیسر بسه.برین  نتی

زیر یه سقف عاشقش مییسر یه لحظه هم بدون شوهرت 

 دووم نمیاری. 

شیطون و لعنت کن عزیزم نذار زندگیت با این حرفهای 

ونه و الیک بهم بریزه.   دختی

دت باهاش زیاد شده سیع کن بیشتی حاال که رفت و آم

 .  بهش محبت کتن

مردم قبل ازدواج هیچ حیس بهم ندارن بعدش دیوونه ی 

 هم میشن. 

 دوسش داری.عشقم همینه دیگه
ی

 تو که باز میگ
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اصال منتظر نشد تا حرف یا جوایی بشنوه.حقیقتش اصال 

 جوایی هم نداشتم. 

ون رفت و روشنا فارغ از همه ی این حر  ف ها از اتاق بت 

 داشت روی چمنش گل یم کشید. 

 شاید حق با مامان بود. 

 حتما به مرور زمان حسم به شایان عمیق تر هم میشه. 

 اون واقعا مرد خویی بود. 

؟  روشایی بلدی خونه بکیسر

 

ن فکر نکنم.   افکارم رو پس زدم و سیع کردم دیگه به هیچ چت 

 همینکه دوستش دارم بسه.. 

 

#part85 

 *شهاب

ونم میچکید و آروم آروم تمام بدنم رو قطرات آب روی ش

 غسل یم داد. 
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آب داغ تمام عضالت بدنم رو لمس یم کرد و افکارم رو 

 منظم یم کرد. 

 کالفه رسم رو زیر دوش بردم و موهام رو به عقب فرستادم. 

عصتی و تند تند نفس عمیق یم کشیدم و امشب امیدوارم 

 یکم آروم شم. 

در برداشتم و یی  دوش آب رو بستم و حولم رو از پشت

 حوصله رو بدنم کشیدم و به گوشه ای پرتش کردم. 

ن تنم گره زدم و از  حوله ی دیگه ای رو برداشتم و دور پایی 

ون زدم.   اتاق بت 

 امشب دیگه این بازی مسخره و احمقانه رو تموم یم کنم. 

ون زدم و رسی    ع لباسم رو عوض کردم.   از حموم بت 

جوری اعصابم رو آروم یم یه قهوه ی داغ اینجور مواقع بد

 کرد. 

یه قهوه ی تلخ همراه با ویو آپارتمانم تو یگ از معروف ترین 

 برج های تهران. 

با بلند شدن صدای زنگ خونه ماگم رو روی اپن رها کردم و 

 سمت در قدم برداشتم و درو باز کردم
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 سالم من صدفم.اشکان منو.. 

 

م بیاد یی حوصله عقب کشیدم و با اشاره ی رس بهش گفت

 تو. 

لبخندش یه لحظه محو شد و دوباره با لبخند رس تا پام رو 

 نگاه کردم و با قدم های پر از غمزه اومد تو. 

 در رو پشت رسش بستم و با دقت به رس تا پاش نگاه کردم. 

ی جز  ن آخرین باری و که به فکر نیازهام باشم و به چت 

فتم فکر کرده باشم یادم نمیاد.   پیشر

ه که بند کردم به یه طراح رسکش و به شاید برای همین

 چشمهاش فکر یم کنم. 

دختی روبه روم با لبخندی که ثانیه ای از روی لبهاش 

برداشته نیم شد،بعد از اینکه کامل با اون نگاه حریصش کل 

 خونه رو بازرش کرد برگشت سمتم. 

 گ بود که نمیتونست اون درخشش رو تو چشمهاش ببینه. 

ش رو به چشمهایی که از این ف ن اصله هم زننده بودن رنگ لتن

 رخ یم کشید
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 شما شهایی درسته؟من کجا میتونم لباسم و 
ن به من گفیی

 عوض کنم جناب خوشتیپ؟اون اتاقه میشه برم؟

 

ه  فقط به تکون دادن رسم قناعت کردم و ساکت بهش خت 

 شدم. 

صدای قهقه ی مصنوعیش و اون چال گونه ای که با عمل 

ود داشت آروم آروم عصبیم یم رو صورتش کاشته شده ب

 کرد. 

 وای چه قدر خشن!ایرادی نداره آروم آروم درست میشه. 

 

ن نمینداخت؟ م رسش رو پایی   چرا با دیدن نگاه خت 

ن  ن های ستی ه همراه با لتن ن ه و ستی ن یه دختی قد کوتاه ریزه مت 

 رنگ. 

هارو با دو تا چشم دیگه مقایسه  ن فقط کاقن بود مغزم این لتن

 نم. کنه تا طغیان ک

هر چی خشمه رس این دختی خایل یم کردم و تا آروم نیم 

 شدم ولش نیم کردم. 
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#part86 

ون اومد  خییل طول نکشید که با قدم های آروم از اتاق بت 

 و سمت سالتن که نشسته بودم قدم برداشت. 

نگاهم از  روی تاپ رسخ رنگ تنش رو گوشه گوشه ی 

خ خورد و به بدنش که با وقاحت به نمایش گذاشته بود چر 

 شلوارک کوتاه و جذبش رسید. 

م لبخندش عمق گرفت و نزدیک تر شد.   با دیدن نگاه خت 

 چرا گونه هاش از خجالت رسخ نیم شد؟

 

موهای مشگ و شالقیش رو با ناز کنار زد و درست روبه 

 روم وایساد. 

نمیدونم چی کالفت کرده ویل دوای دردت پیش 

مت تو آسمونا که دل ت نخواد برگردی خودمه.جوری بتی

 . ن  زمی 

 

 آروم آروم بدنم با دیدن حرکاتش گر گرفت. 
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چطور میتونست انقدر فرق داشته باشه.میون یه مشت 

دختی ریز و درست مثل امثال همینیکه آروم آروم داشت 

ه؟  بهم نزدیک یم شد،کم محیل کنه و چشم بگت 

 

با حس سنگینیش نگاهم رو چرخوندم سمتش که دیدم با 

 هام نشسته. جرئت روی پا

 به نقطه ی جوش هر لحظه نزدیک تر یم شدم. 

 یی دلیل...بدون منطق

 

نه؟ ن  از من خوشت اومده این مدیل چشمهات برق مت 

 

خنده ی بلندش و پشت بندش دو تا دستهایی که دور گردنم 

 حلقه شد. 

یم پیدا میشه که از تو خوشش نیاد.اصال فکرش  مگه دختی

ن مردی و اش  کان بهم معرقن کنه. رو نیم کردم یه همچی 

 بهت قول میدم تو هم همینقدر از من خوشت بیاد عزیزم
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لبهاش تکون میخورد ویل من به جاش اخم های درهم یه 

 دختی لجباز رو میدیدم. 

یه دختی که حواسش فقط یی طرحاش بود و هر روز یی 

 اهمیت به من یم رفت و میومد. 

ه و زیاد از حد به چش ه خت  م هیچ ساده بود،نگاهش خت 

 مردی نبود و اون گونه های رسخ رنگ؛اتفاقی بود؟

 

ت تنم و آروم آروم از تنم در  دست صدف نشست رو تیشر

 آورد. 

فکم قفل شد و عصتی چشمهام رو بستم و افسار زبونم رو 

ی جز مغز و منطقم به دست گرفت ن  چت 

 دستت و بکش بلند شو. 

 

ویل انگاری افسار کارهای اونم دست مغزش نبود که 

تم رو از تنم در آورد. گ  ستاخانه کامل تیشر

 تو خییل جذایی شهاب.جذبت..خشونتت.. 

 محاله از دستت بدم! 
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 پس اون دختی چجوری بهم نگاه نیم کرد؟

 به جاش با رسکیسر و اخم نگاهم یم کرد و جواب یم داد؟

 حیا داشت؟پس این هرزه رو پاهای من چی کار یم کرد. 

 

ست موهاش رو دست هاش که روی عضالت شکمم نش

 محکم چنگ زدم و تن کثیفش رو عقب کشیدم. 

 رسم رو کنار گوشش بردم و آروم زمزمه کردم

 بهت میگم گورت و گم کن کثافت

 

 خنده ی بلندش و صدای کریهش تت  آخر بود. 

م و نمایان شدن خشیم که  یه فوت زیر آتیش زیر خاکستی

لش دست من نبود.   هیچوقت کنتی

ن روی خشنت رو میگم   جذابه عزیزمهمی 

 

با شنیدن حرفش از موهاش کشیدم و تن نجسش رو از 

 روی پاهام بلند کردم. 
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 صدای جیغ بلندش هم نتونست متوقفم کنه. 

 صدای بلندم و قدرت توی دستهام دیگه مهار شدین نبود

 

 _برای یه لمس تنت باید صد بار غسل کرد کثافت نانجیب. 

م از گورت و از خونه ی من گم میکتن یا از گیسا ت بگت 

ون؟  پنجره پرتت کنم بت 

 

 صورتش از درد جمع شده بود و تازه چشمم به تنش خورد. 

گ تاپش رو درآورد و نیمه برهنه جلوم نشست که 

 نفهمیدم؟

 

 کشیدم. موهاش رو ول کردم و عقب 

رسش رو با درد گرفت ویل بعد از چند ثانیه دوباره رو 

 پاهاش بلند شد و سمتم اومد. 

.چرا اینقدر خودتو تو پر از خ شیم باید خودتو تخلیه کتن

 اذیت.. 
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 .  باورم نیم شد..این حجم از وقاحت و این مدل گستاچن
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حالم بهم خورد از خودم که خواستم اون دوتا چشم 

 با این کفتار کمرنگ 
ی

نگ و معصوم رو با همخوابگ خورسر

 کنم. 

 

رسی    ع رفتم توی اتاق و لباساش رو چنگ زدم و برگشتم 

ن  سمتش.اینبار گلوش رو چسبیدم و خم شدم از روی زمی 

 تاپش رو برداشتم. 

چشمهاش گرد شد و با وحشت هم پای قدم هام اومد و 

 همراه شد. 

صورتم از خشم رسخ شده بود و دمای بدنم هر لحظه 

 باالتر یم رفت. 

ون پرت  رو به بت  در خونه رو باز کردم و با تمام قدرتم دختی

 کردم. 

د و پیایی نفس های عمیق یم صدف به گلوش چ
ن نگ مت 

 کشید و خر خر یم کرد. 
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ن نیم  اگر چند دقیقه ی دیگه جلوی دیدم میموند تضمی 

 دادم گردنش رو نشکنم. 

کردم و در و محکم لباس هاش و کیفش رو تو صورتش پرت 

 بستم. 

 ...  لعنتی

 نبود و یی اختیار سمت ماگ 
ل کردین خشم توی وجودم کنتی

و با تمام قدرتم سمت دیوار روبه روم روی اپن هجوم بردم 

 پرتابش کردم. 

 بلند داد کشیدم و موهام رو عصتی به عقب پرت کردم. 

 سیع کردم چشم هام رو ببندم و نفس عمیق بکشم. 

طول و عرض سالن رو چند بار یط کردم و نفس عمیق 

 کشیدم که تازه توجهم سمت موبایلم جلب شد. 

یدن اسم اشکان با حرص گردنم رو دست کشیدم و با د

 تماس رو وصل کردم

؟الو..   الو شهاب...شهاب خویی

 

 صدام از رور خشم و فریادم دورگه شده بود. 
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 باید یه جوری خودم رو آروم یم کردم

 بگو! 

 

شهاب؟چی شده اخه؟صدف زنگ زده به من میگه کتکش 

ون.آره؟؟  زدی از خونه پرتش کردی بت 

 

وری که صدای نفس های عصبیم رو به خویی میشنید.ج

 منتظر جوابم نشد و هراسون گفت

 دارم میام اونجا ببینم چه مرگته.. 

 

 ابرهام تو همدیگه گره خورد و صدام رو بلند کردم

 اعصاب ندارم اشکان بیای... 

 

ویل با قطع شدن تماس حرفم رو خوردم و گوشر رو روی 

 مبل پرت کردم. 

همه چی تو کثافت غرق شده و نمیدونم چطوری نفس 

 بکشم. 
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نه و االن فقط دلم ت ن مام تنم از خشم و عصبانیت نبض مت 

ن میخواد.   یک چت 

 بال و پر دادن به یه فکر مسموم. 

 دیوونه شدم؟االن مهم نیست. 

 مبل تکیه دادم و یی اختیار یه صحنه جلوی 
رسم رو به پشتی

 چشمهام نقش بست. 

 یه دختی با پوست سفیدش و چشمهای آیی رنگ. 

تم ر  ون میکشه و دست که جای اون هرزه تیشر و از تنم بت 

 هاش رو دور گردنم حلقه یم کنه. 

 اه لعنتی گنندش بزنن. 

 

بلند داد کشیدم و چشمهام رو کالفه باز کردم ویل اون 

صورت معصوم با اون گونه های رسخ شده گورشون رو گم 

 نیم کردن
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 رسم تت  یم کشید و پیشونیم از درد جمع شده بود. 
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مبل تکیه دادم و آروم سیگارم رو به لبم رسم رو به پشتی 

 نزدیک کردم و کام گرفتم. 

ن  اشکان کالفه و عصتی لیوان آب رو جلو روم روی مت 

 گذاشت و با ساشه ی قرص مشغول شد. 

دیوونه میکتن آدم و با کارات شهاب.به خدا بعد از اینهمه 

 سال رفاقت هنوز نشناختمت. 

 دستت و بیار جلو ببینم

 

جلو بردم که اشکان کپسول رسخ رنگ ژلوفن دستم رو آروم 

 رو تو دستم گذاشت. 

شهاب اخه گ تو این شکیل بودی؟گفتم خییل وقته بیخیال 

ی یکیو ختی کنم آروم شر  هورمونات شدی پاچه میگت 

نیش؟ ن ی مت   اونوقت میگت 

 

سیگارم رو توی جاسیگاری له کردم و رسی    ع قرص رو ته 

 زبونم گذاشتم و با آب قورتش دادم. 

 رسم رو با یه دست فشار دادم و لعنت به این درد. 
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 آروم زیر لب گفتم: 

برای همون به لمس ساده هم باید برم غسل کنم.نازی ختی 

ن قوماشر درارتبایط؟  داره با همچی 

 

خونشد به صورت جدی و عصبانیش نگاه کردم ک از 

 عصبانیت رسخ شده بود

ن پاش و تو زندگی  از وقتی نازنی 
م گذاشته _خودتم میدوین

طرف هیچ کیس نرفتم و هرکسیم که بهم نزدیک شده قلم 

یو دارم  ن دختی پاشو خورد کردم.پس اگه شماره ی همچی 

 یعتن فقط شمارشو دارم حله شهاب؟

 

 خنده ی کمرنگم انگار عصباین ترش کرد. 

صداش یکم رفت باال و رفت رساغ حرفایی که اصال دلم نیم 

 جوایی داشته باشم. خواست بهش فکر کنم چه برسه براش 

ه زیر بارم  _د خب پس چته؟بند کردی به اون دختی

ی.بابا جان خب قبول کن هیجی نمیشه به خدا.   نمت 
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اینهمه یه ایل اومد طرف تو و محل سگ بهشون ندادی 

حاال یگ پیدا شده به تو محل نمیده رسش به کار خودش 

 گرمه. 

 

ی بلندم دمای بدنم به آین رفت باال و صورت اشکان از صدا

 متعجب شد

_غلط کرده محل نذاره.کاری یم کنم به پام بیوفته برای یه 

 ذره توجه.انگاری نفهمیده رادش کیه

 

ن یم شد و حرارت بدنم باال رفته بود.   سینم از خشم باال پایی 

ه  آروم باش شهاب.من فقط میگم االن تو از این دختی

ی.ب هت خوشت اومده. تا یکم تجربش نکتن که آروم نمیگت 

قول میدم یه هفته که باهاش بری و بیای خسته مییسر 

ه رسش به کار خودشه  دوباره حالت روبه راه میشه.این دختی

 . ن  تو توجهت بهش جلب شده همی 

 

ن تک تک کلمه هایی که کنار هم چید فقط اون"یک  از بی 

 هفته که باهاش بری و بیای"تو ذهنم بولد شد. 
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د.فقط دلم یک هفته؟فعال هیچ زماین تو ذهنم نبو 

یم.   میخواست آروم بگت 

این مدت تو توهم یه رساب پر رنگ و لعاب دست و پا زدم 

اب یم شم.   و به محض نزدیک شدن مطمئنم ست 

 

انگاری این موضوع خییل برای اشکان جالب شده بود.وگرنه 

ی انقدر پافشاری کنه.  ن  یادم نمیومد رس چت 

رپوش خب پس از فردا یکم رو اون روی سگ خوشگلت یه د

ه ازت فرار نکنه.بهش بفهمون دوست داری  بذار که دختی

ی باشه؟  باهاش باشر نه اینکه بهش بتی

 

 چشمهام رو بستم و بدون هیچ حرقن شقیقم رو فشار دادم. 

ن همانا و دوباره یه دختی کوچولو با دو تا چشم  چشم بسیی

 آیی رنگ و شیطون. 

 .  و کوچولویی
 عجب رساب دوست داشتتن

 

#part89 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 ا*روش

 بلند تر بگو نشنیدم

 

دستم رو محکم تر به دور شکمش پیچیدم و رسم رو به 

 گوشش نزدیک تر کردم. 

 صدای باد و بوق ماشینا باعث شد بلند تر بگم: 

_میگم حاال یه چند جای دیگه هم برم برای استخدام چی 

میشه؟یهو دیدی از کارم خوششون اومد حوقمو همینقدری 

 که رادش میده دادن. 

 

 نوبت صدای شایان بود که ناواضح برسهحاال 

عزیزدلم اگر خییل داری اذیت مییسر من حرقن ندارم.ویل 

حاال رادش یکم بداخالقه قبول؛ویل نه دیگه در حدی که تو 

 .  بخوای فرار کتن

 

کالفه محکم رس جام نشستم و گونم رو به کمر شایان 

 چسبوندم. 
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 چی بهش میگفتم؟از یه حس بدون مدرک؟

ط با من لجه و حس یم کنم میخواد الیک بگم رادش فق

 اذیت کنه؟

 

کت هیجی نگفتیم و سیع کردم فقط به  دیگه تا خود رسر

 شالق باد رو گونه های یخ کردم فکر کنم. 

مثل این چند روز شایان موتورش رو یه کوچه دور تر از 

کت پارک کرد و پیاده شد.   رسر

مانتو و لباسم رو مرتب کردم و بعد از یه چشمک سمت 

کت تقریبا دوییدم.   رسر

با تمام وجود دلم میخواد از اینجا برم ویل وقتی از صبح تا 

عرص اینجام گ وقت میکنم برای استخدام چند جا دیگه 

 هم رس بزنم؟

چند بار نفس عمیق کشیدم و سیع کردم فعال به این جور 

ا فکر نکنم.  ن  چت 

چشمم رو بستم و با باز شدن در آسانسور و ایستادنش 

 قمون با آرامش باز کردم. توی طب

 در اتاقم رو باز کردم و تازه یادم افتاد که با گ باید کار کنم. 
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.دختی چه دل و جرئتی داری انقدر  سالم روشا صبحت بخت 

کت.صدای رئیس درمیادا.   لب مرز میای تو رسر

 

م  ن  به چشمهای شیطونش زدم و پشت مت 
ی

لبخند کمرنگ

 نشستم. 

.من  هر رسی به خودم قول سالم عزیزم صبح توام بخت 

 میدم یه رب  ع زودتر راه بیوفتم ویل خب بازم دیر میشه. 

 

 زیاد از حدش روی صورتم باعث تعجب بود. 
ی
گ  خت 

 ابروهام از تعجب باال پرید و آروم زیر لب صداش کردم

 خانم صولت..گوش دادین چی گ.. 

 

ه  ن وای روشا چه قدر چشمات خوشگله.اوایل فکر کردم لتن

 ویل از نزدیک ک
ی

ن رنگ ی همچی  ن
ه نگاه کردم دیدم نه هیچ لتن

نداره..بعدشم خانم صولت کیه من نازنینم حاال چون تویی 

 بهم بگو نازی
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درسته نمیشه باطن هیچکس و از ظاهرش فهمید ویل به 

نن.درست  ن نظرم گایه اوقات صورتا وجودشون رو فریاد مت 

 . ن  مثل نازنی 

ته برعکس این دختی مهربون بود و جنس دلش خوب بود.الب

 شوهرش

ممنونم عزیزم.تو ام خییل مهربوین که انرژی خوبت و برای 

 .  همه تقسیم میکتن

 

رفته رفته لبخندش عریض تر شد و آخر رس هم زد زیر 

 خنده

_وای خدا چه قدر حرفات خوبه ویل حیف تابلوئه که داری 

.راستش و بخوای من دلم میخواد  با یه غریبه حرف مزین

 باهم دوست شیم. 

قول میدم هر روز این انرژیمو باهات تقسیم کنم  منم

 باشه؟میدوین چرا؟

یه که وقتی تقسیم شه چندین  ن چون انرژی مثبت تنها چت 

 برابر میشه. 
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خندیدم و رسم رو به نشونه ی تایید تکون دادم.این دختی 

 کنه؟
ی
 چجوری تونسته با اشکان زندگ

سم  امیدوارم انقدر صمییم بشیم که بتونم بتی
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 جالتی بود.با اینکه از دوستای رادش حساب یم شد 
دختی

ویل وقتی مشغول به کار یم شد تمام تمرکزش رو به کار یم 

 گرفت. 

با دقت و جدیت مشغول طرح هاش شد و منم مشغول 

 شدم. 

ن گردنم  نمیدونم چند ساعت گذشته بود ویل با صدای نازنی 

 رو چسبیدم و رسم رو بلند کردم. 

. بدتر از من وای خسته شدم.ت
ی

و ام که اصال هیجی نمیگ

 غرق طرحات که مییسر هیچیم نمیشنوی نه؟

 

 خندیدم و گردنم رو ماساژ دادم. 
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راستش وقتی به عکس العمل آقای رادش بعد از دیدن 

م.   طرحام فکر یم کنم ترجیح میدم بیشتی جدی بگت 

 

 کش و قوش به بدنش داد و از جاش بلند شد. 

ای رادشم رس و کلش پیدا فعال که وقت ناهاره آق

ن بخوریم.   نشده.پاشو بریم یه چت 

 

 ابروهام باال پرید و با تعجب بهش نگاه کردم. 

احت و با شوهرش  فکر کردم حتما میخواد این زمان استی

 باشه ویل انگار.. 

 

؟مگه با آقای فرهمند...   _مطمئتن

 

با زنگ خوردن تلفن روبه روم مکث کردم و نگاهم رو از 

 رش گرفتم. چشمهای منتط

 بله؟
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با خانوم صولت طرح های هفته ی پیشتون رو برام بیارین 

 باید چکش کنم. 

 

خدا رحم کنه.امیدوارم دوباره یه داستان تازه پیش نیاد.یعتن 

این جناب رئیس رو طرح های بقیه ی طراح ها هم انقدر 

 حساسه؟

 بله حتما

 

تلفن رو که یی حرف قطع کرد پوف کالفه ای کشیدم و از 

 م بلند شدم. جا

طرح هام رو از توی کشو برداشتم و رو به صورت پر از 

ن گفتم:   سوال نازنی 

یم میخوان چک  ن طرحامونو بتی فعال جناب رئیس گفیی

سیم یا نه.  .بعدش ببینیم به ناهار مت  ن  کین

 

ون  خندید و اونم طرح هاش رو چنگ زد و باهام از اتاق بت 

 اومد. 
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ه داره من  سوار آسانسور شدیم که دیدم همینطور  ه خت  خت 

نه.  ن  و نگاه یم کنه و لبخند مت 

 چیه؟

 

 نتونست خندش رو نگه داره و بالخره حرف زد. 

روشا چرا حس میکنم همش داری از شهاب فرار 

؟چته دختی نمیخواد بخورتت که!   میکتن

 

با باز شدن در آسانسور اخم هام رو توهم گره کردم و رسم 

 رو به گوشش نزدیک کردم. 

یم کنم ویل..از این به بعد که دقت کتن میبیتن ازش فرار ن

 که با من لجه. 

 

رس جام وایسادم و برگشتم سمتش.به این دختی حسه خییل 

خویی داشتم و شاید بعد ها تو جمع های دوستانشون بتونه 

 با رادش حرف بزنه. 
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ن خودمم خسته شدم ویل اخم و عصبانیتش با  به خدا نازنی 

 را. من صدبرابر بقیس نمیدونم چ

 

ن کمرنگ شد و جاش رو به یه اخم  کم کم لبخند نازنی 

 کوچیک داد. 

 بعد از چند لحظه دستم رو کشید و آروم گفت: 

نیم.  ن  فعال بیا بریم بعدا راجع بهش حرف مت 

به به در اتاق زد و جلو تر از من رفت تو.   چند ضن

 سالم

 

 کشیدم و پشت بندش رفتم تو. نفس عمیق 

 

#part91 

ش د ن ن بود که با دیدن ما اول رادش پشت مت  ر حال نوشیی

ن و بعدش به من دوخت.   نگاهش رو به نازنی 

 سالم. 

ن و کوتاه سالم کرد.   رسش رو خییل خونشد انداخت پایی 
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ن  همینطور که مینوشت با دستش یه اشاره ی کوچیک به مت 

 کرد و به نوشتنش ادامه داد. 

 بشینید االن چک یم کنم. 

 

ن خییل خونشد و پر از  آرامش روی مبل نشست و نازنی 

 پاش رو انداخت رو پاش. 

ن به  هنوز رس جام ایستاده بودم که با اشاره ی ابروی نازنی 

 کنار خودش رفتم و کنارش جاگت  شدم. 

ه شدم.   به اخم های درهم رادش خت 

به ته ریش و موهای مشگ رنگ کوتاهش که یه ذره تو 

ش پیشونیش ریخته شده بود و با دقت به کاغذ روبه رو 

ه بود.   خت 

 باز هم یه کت و شلوار جدید و اینبار مشگ رنگ. 

اف سختی بود اما...این مرد از نظر جذابیت ظاهری  اعتی

ی کم نداشت.  ن  هیچ چت 

ن که به پهلوم خورد رسی    ع نگاهم رو گرفتم و  به نازنی  با ضن

 اخم هام رو غلیظ تو همدیگه گره زدم. 
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مغرور و انقدر چرا من باید ظاهر این مرد خودخواه و زیادی 

 کاووش کنم؟

اف یم کنم که ظاهر  اف بود پس اینم اعتی اگر بحث اعتی

ساده ویل پاک و رس تا پا پر از زحمت کیسر شایان رو هم با 

 هیجی عوض نیم کردم. 

 

حس یم کردنم گونه هام رسخ شده. فقط کاقن بود چند 

م رو شکار کنه و اونوقت  لحظه پیش رادش برگرده و نگاه خت 

 شد جمعش کرد این مردی که نزده با حرف ها و دیگه نیم

 غرور خرج کردن هاش یم رقصید. 

 

 خب خانم صولت ببینم طرح هاتون رو. 

 

ن از جاش بلند شد و طرح هاش رو سمت رادش  نازنی 

 گرفت. 

د و رس هر کدوم مکث  ن رادش دونه به دونه،با دقت ورق مت 

 یم کرد. 
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ن با ذوق برای هر طرح توضیح میداد و ب ه هر نازنی 

 کدومشون اشاره یم کرد. 

ی های آقای فرهمنده که  جناب رادش این مال یگ از مشتی

من براشون طرح زدم.این مدل طدح ها رو برای شو و 

 جشنوارمون میخواین؟

 

اخم های رادش هیچجوره باز نیم شد و فقط کوتاه رس 

 تکون یم داد.چرا انقدر خشن بود؟

یل مدام با اون مگه چی یم شد جدیتش رو حفظ یم کرد و

 صدای بلند و هیکل گندش مدام قبض روح نیم کرد؟

نه این مدل طرح متناسب با جشنواره نیست جدا 

 بذارینش.خوبه همینجور ادامه بدین. 

در ضمن؛یه طرح دیگه از این مدل هم میخوام فقط یکم 

سونید دستم؟  ساده تر.تا آخر هفته مت 

 

 حتما.احتمالشم هست زودتر بدم خدمتتون. 
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دهنم باز مونده بود از این لحن زیادی نا آشنا.تو تمام این 

 مدت یک بار هم نشده بود با من این مدیل حرف بزنه.چرا؟

چه دشمتن با من داشت؟اگر از من بدش میومد اصال چرا 

 میذاشت کار کنم و اخراجم نیم کرد؟

ین.  یف بتی  شما میتونید تشر

 خانم احمدی طرح هاتون. 

 

ن با شک طرح ه ن جمع کرد و آروم نازنی  اش رو از روی مت 

 آروم عقب عقب رفت. 

 ب..با اجازتون... 

 

ون یه  یه نگاه کوتاه بهم انداخت و قبل از اینکه بره بت 

 چشمک زد و رسی    ع در و بست. 

 نفس عمیق کشیدم و از جام بلند شدم. 

ن چیدم و عقب کشیدم.   طرح هارو روی مت 

ن بار توی هفته  بود که من و میکش ش و این چندمی  وند دفتی

 طرح هام رو چک یم کرد؟
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 توضیح بده! 

 

#part92 

خییل جالبه.با زن نزدیک ترین رفیقش تو محیط کار انقدر 

 راحت نیست که مفرد خطابش کنه ویل به من... 

حس یم کردم دلش میخواد عصبانیم کنه.حاال دیگه دلیل و 

 عنوان این حس احمقانش مام نیست. 

 به طرح هام دوختم. لبم رو تر کردم و نگاهم رو 

_این هفته فعال دارم رو این سه تا طرح کار میکنم و 

 یکیشون هم سفارشه. 

 برای مدل جشنواره هم... 

 

 ناهار خوردی؟

 

 حرفم میون حلقومم گت  کرد و متعجب رسم رو برگردوند. 
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ش اول روی چشمهتم و آخر رس هم  نگاه خونشد و خت 

 روی لبهام چرخ خورد. 

 صاف رس جام ایستادم.  متعجب عقب کشیدم و 

 ببخشید؟

 

ن و  طرح هام رو بدون حرف جمع کرد و گذاشت اونطرف مت 

ه شد.   دوباره به چشم هام خت 

ن سفارش بدم مش رحیم بره بخره؛کارت دارم.  ن یه چت   بشی 

 

ه شده بودم.آروم آروم  بدون حرف و یخ زده فقط بهش خت 

 رد. به خودم اومد و اخمهام ناخودآگاه تو هم دیگه گره خو 

.امری هست بفرمایید گوش _نه خییل ممنون من میل ندارم

 یم کنم. 

 

ش از باال تا پایینم رو اسکن یم  چرا حرف نیم زد؟نگاه خت 

د.  ن  کرد و درکمال خونشدی و جدیت آروم حرف مت 

؟چرا؟  _ازم فرار یم کتن
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کردم به خودم مسلط باشم.ای و سیع نفس عمیق کشیدم 

د. اونجوری خییل راحت تر کاش انقدر جدی و خشن نبو 

دم.  ن  باهاش حرف مت 

 

 _من متوجه منظورتون نمیشم.برای چی باید فرار ک.. 

 

ش؟  _میتی

 

پیشونیش پر از اخم بود و چشمهاش پر از جدیت.صداش 

 امروز بیش از حد بم شده بود یا من واقعا ترسیده بودم؟

 

از جاش که رسی    ع بلند شد یکه خورده عقب کشیدم و هول 

 کردم. 

سم اخه.اگه با من کاری ندارین من برم.با ا  ..از چی باید بتی

 اجازتون
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عقب گرد کردم و با قدم های رسی    ع سمت در رفتم که با 

شنیدن صدای قاطعش شونه هام باال پرید و رس جام 

 خشک شدم. 

 ! ن  گفتم بگت  بشی 

 

ه بشم.   صداش بلند نبود ویل باعث شد برگردم و بهش خت 

ن مبل نشستم و بهش نگاه لبم رو گزیدم و کالفه ر  وی اولی 

 کردم. 

 

#part93 

ن بود؟  چرا انقدر نگاهش سنگی 

ه  دستهاش رو توی جیبش گذاشته بود و عمیق بهم خت 

 شده بود. 

همینطور آروم آروم نزدیک تر شد و آخر رس با کیم فاصله 

 رو به روم ایستاد. 

میخوام یه مدت باهات صمییم شم.دختی عجیب غریتی 

 .  هستی
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ردم با شنیدن کلمه هایی که کنار هم چیده بود حس یم ک

 مغزم یخ بست. 

 وسط یه خال پر از بهت بدون هیچ فرماین خشکش زد. 

 چی داشت یم گفت؟

ابروهام از زور تعجب و بهت باال پرید و متعجب و پر از 

 لب زدم؟
ی

 گنگ

 بله؟این حرفا یعتن چی آقای رادش؟

 

وایه ازش چرا اون دوتا گوی مشگ رنگ که غرور و خودخ

یز بود نگاهش رو ازم دور نیم کرد؟  لتی

 

_کجاشو نفهمیدی بگو واضح تر بگم.یه چند وقت میخوام 

فتت فکر کنم عالیه نه؟  بهت نزدیک شم.برای پیشر

 

هر چی بیشتی یم گفت بیشتی نمیفهمیدم.داشت ازم 

 درخواست دوستی یم کرد یا رسم منت میذاشت؟
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 اور عقب کشیدم. بدون اراده از جام بلند شدم و ناب

؟نزدیک؟اخه چه رفتاری از من دیدین  ن چ..چی دارین میگی 

ن حرقن زدین؟  که همچی 

 

فعال مغزم یخ بسته بود.یعتن تمام این مدت جنس نگاهش 

ن دیگه ای بود و من اونو لجاجت تعبت  کردم؟  به من چت 

فتم.بدجور شوکه شده بودم و احتیاج به هضم  فعال باید مت 

 داشتم. 

 

ند شدم و سمت در راه افتادم که مچ دستم قفل از جام بل

 شد و با قدرت به عقب کشیده شدم. 

کمرم به دیوار پشت رسم کوبیده شد و آروم آروم چرخ 

 دهنده های مغزم به کار افتاد. 

 این داشت چه غلیط یم کرد؟

ه شد.   فاصلش رو کمتی کرد و با اخم های گره خورده بهم خت 

؟  _بهت اجازه دادم که بلند شر
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ن داشت شفاف یم شد.خشم و عصبانیت جاش رو  همه چت 

 بهت داد و آروم آروم حرارت بدنم رفت باال. 

ن تا آبرو ریزی  برین عقب آقای مهندس.دستتون و بکشی 

 نکردم. 

 

نمیدونم چرا ویل فکر یم کردم با این حرف عقب بکشه و 

فعال بیخیال شه ویل از طرقن به هیچ عنوان توقعش رو 

دستم رو بیشتی فشار بده و کنار رسم روی نداشتم که مچ 

 دیوار قفل کنه. 

ن داشت رنگ و بوی کثافت به خودش یم  دیگه همه چت 

 گرفت. 

 به چه جرئتی انقدر بهم نزدیک یم شد. 

 نه؟حواست هست من کیم 
ی

_جرئتشو داری به من بگ

 کوچولو؟

 

.بغض نشست توی گلوم  نفسم رفت از این حجم از گستاچن

 خودش و نشون بده. و محال بود بذارم 

 کالفه صدام رو بردم باال و تو صورتش محکم داد زدم: 
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؟فکر کردی منم مثل  _به چه حقی به من نزدیک مییسر

ای دور و برت منتظر یه اشارم؟  دختی

ن آدیم هستی محال بود اینجا کار  اگر میدونستم یه همچی 

 کنم.االنم تا جیغ نکشیدم برو عقب. 

 

ون البه الها یم شد تعجب چشمهاش پر از غرور بود ویل ا

 رو هم پیدا کرد. 

ن  ن چی تو من دیده بود که همچی  این کوه غرور نفرت انگت 

د.  ن  مت 
 حرقن

 

#part94 

 *شهاب

مردمک چشمهاش میلرزید و یم شد الیه ی نازک اشک 

روبه خویی تشخیص داد ویل داشت جون یم کند تا قوی تو 

 صورتم داد بزنه. 

ن انگشتهام فشر  دم و عمیق به  صورتش مچ ظریفش رو بی 

 نگاه کردم. 
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 گونه هاش رسخ شده بود و چشمهاش پر از ناباوری بود. 

داشت ناز یم کرد؟یا ادا خرج یم کرد برای متن که همه رو رو 

 انگشتم میچرخونم؟

 

فت میکتن و  _دارم بهت یه شانس میدم.تو با کمک من پیشر

ی باالتر؛منم...منم در عوض از یه رسی فکر مشغولیای  مت 

 احمقانه خالص میشم. 

 

ه به این  آب گلوش رو با کیل سختی قورت یم داد و من خت 

 موجود کوچولو و ظریف بودم. 

ی که در جواب تمام  چرا انقدر عجیب بود؟مگه بود دختی

 جلب توجهاتش بهش نگاه کنم و در عوض ذوق کنه؟

ی که گونه های رسخ سمبل  پس چه مرگش بود این دختی

یب غریبش که از پشت پلک هام خجالتش با چشمهای عج

 کنار نیم رفت. 

صداش دیگه داشت آروم آروم میلرزید ویل همچنان بهم 

ه شده بود.   خت 
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_نمیدونم دور و برتون چند نفر انقدر غش و ضعف کردن 

ن حرقن به من  که باعث شده اینجوری با غرور یه همچی 

 بزنید. 

مم حاضن نیستم بیشتی از اون مکال مه ی ویل باید بگم بمت 

 کاری با شما کلمه ای بیشتی حرف بزنم. 

ن االن میتونم برم حساب داری و  اگرم براتون زور داره همی 

کت دیگه  بگردم دنبال یه رسر

 

دیگه داشت عصبانیم یم کرد.دمای بدنم بیشتی و بیشتی یم 

شد و خداکنه نرسم به اون درجه ای که از تک تک 

 حرفهاش پشیمونش کنم. 

و با صورت رسخ شده از خشم به  مچ دستش رو ول کردم

ه شدم که دوباره زبون باز کرد.   چشم های یاغیش خت 

ن  _اگه جایگاه اجتماعیتون باالتره بازم حق زدن یه همچی 

 حرفیو ندارین. 

ایی که برای یه 
کتم تا دلتون بخواد پر از دختی تو این رسر

نن ویل من نه.در ضمن،من  ن ن پیشنهادی له له مت  همچی 

 نام... 
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ق که با قدرت باز شد رسم برگشت سمت در و نگاهم در اتا

ون اشکان و نازی شد.   قفل نگاه حت 

با دیدن فاصله ی نزدیکمون اشکان رنگش پرید و رو بهم لب 

 زد

 شهاب...چی شده؟

 

ن یم رفت.دستهام مشت شده  نفسم از زور خشم باال پایی 

 بود و پر قدرت فشار یم دادم. 

رسخ شده ی من و روشا که سکوت و صورت عصباین و  

 دید نگاهش رنگ ترس گرفت و آروم آروم کنار رفت. 

چشمهام رو عصتی بستم که رسی    ع خودش رو کنار کشید و 

 با رسعت از کنار اون دوتا رد شد و خارج شد. 

 

#part95 

ی گفتی بهش؟ ن  شهاب چی شد یهو؟چت 
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 با بسته شدن در و وارد شدنشون منفجر شدم. 

 دم و فریاد کشیدم. مشت عصبیم رو به دیوار کوبی

اشکان ترسیده جلو اومد و سیع کرد آرومم کنه ویل جلوی 

 دیدم فقط یه دختی رسکش و گستاخ بود که به من گفت نه! 

ن باال پرید و دستش رو  با صدای فریاد بلندم شونه های نازنی 

 جلوی دهنش گذاشت. 

 

ه ی ابله.هنوز  پوستش و میکنم.به من جواب رد میده دختی

کیم.دماری از روزگارش دربیارم که خودش بیاد نفهمیده من  

 به پام بیوفته و بگه غلط کردم. 

 

ن وحشت زده با دستهای لرزون برام آب ریخت و داد  نازنی 

دستم که عصتی چنگش زدم و محکم سمت دیوار پرتابش 

 کردم. 

_مادرزاده نشده کیس جرئت کنه تو چشمهای من نگاه 

نگاه میکنه میگه کنه.اونوقت این جوجه فنچ تو روی من 

های دور و برت منتظر یه اشارم.   فکر کردی من مثله دختی
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 اشکان مستاسل روبه روم وایساده بود و عصتی 

 گفت: 

 _شهاب اخه اینهمه دختی چرا گت  دادی به این؟

ولش کن فکر کردی حاال پا یم داد چی یم شد؟دو روز 

ون.  د از زندگیت پرتش یم کردی بت  ن  باهاش بودی دلت و مت 

 

 این حرفها عصتی ترم یم کرد. 

ن نزدیک تر شد و آروم با لحن  ن با قدم های نامطمی  نازنی 

 نرم و آروم گفت: 

رو کم و بیش شناختم.اصال اهل این  شهاب من این دختی

ن معلومه گارد  کارها نیست.خب همه که یه جور نیسیی

ه.این و ولش کن یه چند روز رفته رو مخت حساس  میگت 

 شدی. 

. توجه نکتن فر   اموش میکتن

 

د و دستهام از خشم میلرزید.  ن  رسم از درد نبض مت 

 روی موهام دست کشیدم و کالفه برگشتم سمت اشکان. 
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ه.   _یگ و میفرستی بره دنبال اطالعات این دختی

 خانوادش،خونش،اطرافیانش. 

 تا دو سه روز دیگه کیل اطالعات میخوام فهمیدی اشکان؟

 

؟  _شهاب،نمیخوای بیخیال شر

 

 و صورتش هوار کشیدم: بلند ت

م بیخیالش نیم شم.نمیذارم جنب بخوره  نه!تا آروم نگت 

 حساب کار و دستش میدم. 

 آدم میفرستی زندگیش و برام بیاره یا نه؟

 

صورت جفتشون درهم و کالفه بود ویل آخر رس اشکان رس 

 تکون داد و زیر لب زمزمه کرد: 

 باشه! 
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 *روشا

ن یه دست نامری  گلو  م رو فشار یم داد و آروم بغض عی 

 آروم راه نفسم رو یم بست. 

ون زدم و بدون اینکه نیم نگاه کوچیگ به اطرافم  از اتاق بت 

بندازم سوار آسانسور شدم و دکمه ی طبقه ی خودمون رو 

 فشار دادم. 

دستم رو به گلوم رسوندم و سیع کردم اون دست نامری  رو 

 یم پس بزنم ویل در عوض هر لحظه بیشتی احسا
ی

س خفگ

 کردم. 

در آسانسور که باز شد رسی    ع خودم رو به رسویس توی 

 طبقه انداختم و در و پشت رسم قفل کردم. 

به محض قفل شدن در دست نامری  آزاد شد و هر چی سد 

 مقاومت بود شکست. 

 هق هقم آزاد شد و بغضم مثل یک بمب منفجر شد. 

 حس حقارت رو با تک تک اجزای وجودم حس یم کردم. 

د خودخواه و مغروری که با تکیه به ثروت و جایگاهش مر 

 تونست با کلمات و نگاه از باال به پایینش لهم کنه. 
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ن حرفیو  چجوری رفتار کردم که به خودش اجازه بده همچی 

 بهم بزنه؟

انقدر من و یی ارزش دید که خودم و برای رفع هوسش در 

 اختیارش بذارم؟

نم حرمت قائلم و من؟؟؟اونم متن که برای وجب به وجب ت

 اجازه ندادم احدی ازم سواستفاده کنه؟

اشکهام کل صورتم رو غسل یم داد و صورتم از زور گریه 

 رسخ شده بود. 

 شت  آب رو باز کردم و مشتم رو زیرش گرفتم. 

 چند باره و چندباره به صورتم پاشیدم و نفس نفس زدم. 

 شت  آب رو بستم و به گونه های رسخ شدم نگاه کردم. 

دبار پشت هم نفس عمیق کشیدم و روی چشمهام چن

 دست کشیدم. 

ن مرد مغرور  بسه دیگه...من روشام.محاله جلوی یه همچی 

 و خودخوایه اینجوری ضعف نشون بدم. 

 قفل در رو باز کردم و سمت اتاقم پا تند کردم. 
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ن پیداش نشه چون  امیدوارم حاال حاال ها رس و کله ی نازنی 

 زدن و حرف شنیدن ندارم.  هیچجوره االن حوصله ی حرف

ی  لپ تاپ روبه روم رو باز کردم و سفارش اینهفته ی مشتی

 ها رو باز کردم. 

کت دیگه ن امروز باید بگردم دنبال یه رسر  . همی 

ن قبولم یم کنند.   مطمئنم اگر سابقه و نمونه کار هام رو ببیین

با باز شدن در به شانس بدم لعنت فرستادم و رسم رو 

 برنگردوندم. 

ن اینهمه طراح رادش باید این دختی و بفرسته اتاق چرا  بی 

ی تو رسش بود؟ ن  من؟چت 

 

 _روشا جان؟

 

 چشمهام رو کالفه رو هم فشار دادم و با مکث باز کردم. 

 این دختی که مقرص نبود. 

ه شدم.   رسم رو برگردوندم و ساکت به چشمهاش خت 
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ش نشسته بود و کالفه باوشه ی ناخون اشت  ن پشت مت 

 رفت. دستش ور یم 
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...من..  ن ما یعتن تقریبا شنیدیم که شهاب چیا ببی 

 گفت...واقعا..واقعا نمیدونم چی بگم االن. 

 

کالفه پیشونیم رو دست کشیدم و دوباره سفارشام رو باال 

ی که باید میذاشتمشون و یم  ن کردم.حیف اینهمه مشتی پایی 

 رفتم. 

؟مگ ،تو چرا انقدر داری خودت و اذیت میکتن ن ه تو نازنی 

 مقرصی؟ولش کن. 

 

انگار با این حرفم تازه آروم گرفت و نفسش رو با آرامش 

ون فرستاد.   بت 

وای قوربونت برم نیم دوین چقدر نگران بودم گفتم االن 

 دیگه جواب سالمم نمیدی! 
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 زدم و رسم رو برگردوندم ویل انگار هنوز هم 
ی

لبخند کمرنگ

 نگراین هاش ادامه داشت. 

 

شهاب و این مدیل ندیده بودم.تا به حال  به خدا من تا حاال 

ی نرفته.همش رسش گرم  هیچوقت سمت هیچ دختی

کتش بوده و تا یم شده برای بهتی کردن کیفیت کارهاش  رسر

 تالش کرده. 

اصال سابقه نداشته به یه نفر انقدر گت  بده من اصال 

 نمیفهمم. 

 

 نه انگاری این بحث آزاردهنده حاال حاالها ادامه داشت. 

ن    جان،فراموشش کن.خودم جوابش رو دادم. نازنی 

 

ویل نه،انگاری این دختی پر انرژی تو یه دنیای دیگه ای بود 

 که تمومش نیم کرد. 
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 نه اخه تو شهاب و نیم شناش.وگرنه خودتم جا میخوردی. 

 روشا میدونم حسایی شهاب خراب کرده ویل من 
ن ویل...ببی 

م قسم بخورم آدم هوس بازی نیست.   حاضن

 اش حرف زدم بازم بهش میگم درستش کنه. من باه

؟  نمیخوای حاال یکم بهش فکر کتن

 

ت به چشمهای  چشمهام از تعجب گرد شد و با حت 

 منتظرش نگاه کردم. 

 

نم  ن اونجوری نگاه نکن به خدا تو بخوای باهاش کیل حرف مت 

دیگه باهات حرف نزنه ویل اخه واقعا حیفه.شهاب مردیه 

 باشن. که خیلیا دوست دارن باهاش 

 

پوزخند پر حرض زدم و رسم رو به نشونه ی تاسف تکون 

 دادم. 
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ا انقدر احمقن که یه جوری  _من نیم فهمم چرا این دختی

ن ادیم انقدر غرور و اعتماد به نفس  رفتار کردن که یه همچی 

 کاذب داشته باشه. 

در ضمن،به جناب رادشم خواستم بگم نشد ویل به تو میگم 

 ن نامزد دارم. لطفا به گوشش برسون؛م

ا که  دیگه هم مزاحم من نشه بره رساغ همون دختی

 خودشونو براش یم کشن. 

 

#part98 

ه شد.   صورتش پر از تعجب شد و با دهن باز بهم خت 

 چشمهاش رو گرد کرد و تقریبا داد زد

؟نامزد؟چرا به من نگفتی پس؟  _چی

 

دستم رو به نشونه ی هیس جلو بینیم گرفتم و هول کرده 

 گفتم: 

یزن تو اتاق.یعتن چی چرا چ ن االن کل طبقه مت  ته نازنی  ه ختی

 به من نگفتی خب حرفش پیش نیومد. 
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کت کار میکنه اگه به گوشش برسه  ن رسر نامزدمم تو همی 

 دیگه نمیذاره من اینجا کار کنم. 

 

بیشتی از قبل تعجب کرد و کامال طرح هاش رو گذاشت کنار 

 و گفت: 

، اینجا؟درست توضیح 
ی

بده ببینم چی چی داری میگ

.کیه؟
ی

 میگ

 

 پوف کالفه ای کشیدم و برگشتم سمتش. 

ن  شایان..شایان مظفری.تازه استخدام شده ویل تو همی 

 طبقس بفهمه خییل ناراحت میشه و معلوم نیست... 

 

 .
ی

ن پشه که تازه اومده..فهمیدم کیو میگ  _عه همی 

 وای اصال فکرشم نیم کردم.وای شهاب بفهمه که.. 

 

پر از ناراحتی و عصبانیتم حرفش رو  با دیدن چشمهای

 قورت داد و رسش رو تکون داد. 
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ن منتفیه اینجوری.   باشه باشه.دیگه پس کال همه چت 

نم.فقط تو تروخدا ناراحت نباش.  ن  منم با شهاب حرف مت 

 

 سیع کردم عصبانیتم رو قورت بدم و رس نازی خایل نکنم. 

 رسم رو تکون دادم و خودم رو مشغول طرح هام کردم. 

ی  تا آخر زمان کاری جون کندم و این ثانیه های لعنتی ستی

 نیم شد. 

ن یه سیع یم کرد با حرفهاش رس حالم بیاره وقتی تک  نازنی 

 کلمه ای جوابش رو یم دادم بیخیال یم شد. 

ی شدن زمان و تموم شدن وقت کاری از دفتی  به محض ستی

ون زدم.   بت 

م ویل با خییل سخت بود تا از شایان حال بدم رو مخقن کن

ب و زوری بود راضیش کردم خودم برگردم خونه و  هر ضن

 یکم تنها باشم. 

کتی رو  ن شایان تاکیس گرفتم و آدرس رسر ویل به محض رفیی

 . که دیروز ازش وقت مصاحبه گرفته بودم رو دادم
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ساعت کاریشون طوالین تر از ما بود و ازشون خواهش کرده 

 برسونم.  بودم تا دیر تر بهم وقت بدن تا خودم رو 

کت نفس عمیق کشیدم و  به محض توقف تاکیس جلوی رسر

 پیاده شدم. 

 

#part99 

سم به ساختمون چند طبقه ای بود که روبه  نگاه پر از استی

 روش ایستاده بودم. 

یه ساختمون قدییم ویل درعوض با یه کادر حرفه ای و 

 قوی. 

 هر چی تعلل و تردید تو وجودم بود چال کردم و راه افتادم. 

نسور که توی طبقه ی مورد نظرم ایسناد گوشه ی آسا

 مغنعم رو صاف کردم و با اعتماد به نفس قدم برداشتم. 

ن منیسر ایستادم و به محض تموم شدن مکالمش با  جلوی مت 

 تلفن صدام رو صاف کردم. 

سالم.من وقت مصاحبه با مهندس آذین رو گرفته 

یف دارن؟  بودم.تشر
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ه فقط نیم نگاه کوچیگ منیسر بدون اینکه رسش رو بلند کن

ش رو چک کردن.  وع کرد دفتی  بهم کرد و رسر

 _خانم احمدی؟بله بفرمایید تو اتاق

 

چشمهام رو از چهره ی الیک طلبکارش گرفتم و سمت اتاقی 

 که با دست نشون داد راه افتادم. 

ی از اتاق های زیاد و سکوت و نظم نبود.   ختی

بود و حدااقل  یه طبقه ی شلوغ با اتاق هایی که درشون باز 

 ده نفر تو هر کدومشون بودند. 

به زدم.   افکارم رو پس زدم و به در اتاق ضن

 

 _بفرمایید تو

 

ن کشیدم و وارد اتاق شدم.  ه ی در دو پایی   دستگت 

ن و تقریبا بزرگ و یه مرد میانسال خوش پوش و  یه اتاق تمت 

 . ن  جدی پشت مت 
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 کیفم رو تو بغلم جمع کردم و بهش نزدیک شدم. 

من احمدی هستم با منشیتون تماس گرفته بودم برای سالم. 

 مصاحبه. 

 

یه نگاه دقیق از رس تا پام کرد و با دستش به صندیل رو به 

 روش اشاره کرد

 _بله بفرمایید بشینید. 

 

ش روی صندیل  لبم رو تر کردم و یی توجه به نگاه زیادی خت 

 نشستم. 

 

 چی میل دارین بگم بیارن براتون؟

 

 از لطفتون _نه ممنون.متشکر 

 

ش رو برداشت و بعد از  ن یی توجه به حرف من تلفن روی مت 

ه شده بود گفت:   چند لحظه همینطور که به چشمهام خت 
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 خانم دوتا قهوه بیارین اتاق من. 

 

ن انداختم که  ن دستهام فشار دادم و رسم رو پایی  کیفم رو بی 

 با صدای جدیش دوباره بهش چشم دوختم. 

کت رادش مشغول به کار _خب رسکار خانم،فرمودین  تو رسر

 بودین درسته؟

 

 رسم رو تکون دادم و جدی حرفش رو تایید کردم. 

بله من مدیی هستش که اونجا مشغول به کار هستم و به 

کتتون رو بفهمم و مورد  ایط کار توی رسر محض اینکه رسر

 قبول شما هم باشم میتونم براتون گوایه سابقه هم بیارم. 

 

ن  با دقت بهم نگاه یم کرد  و آروم آروم صورت جدیش از بی 

 رفت و لبخند جاش رو به اون داد. 

 _که اینطور..طرح هاتون رو با خودتون آوردین؟

 

 بله اجازه بدین. 
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ون  رسی    ع چند برگ کاغذی رو که تو کیفم جا داده بودم بت 

 آوردم و به سمتش گرفتم. 

ن  ن اگر خواستی 
ی هسیی _اینا تقریبا مطابق با سلیقه ی مشتی

کتتون هم به شکل  میتونم براتون با توجه به معیار های رسر

 آزماییسر طرح بزنم. 

 

دقیق و مو به مو دونه دونه ی طرح هارو نگاه کرد و زیر لب 

 زمزمه کرد

کت رادش میخواین کناره  ن چرا از رسر ..میشه بگی  ن _اینا عالی 

؟ ن ی کنی   گت 

 

 گوشه ی مغنعم رو صاف کردم و نگاهم رو دزدیدم

.خییل مرتبط با _بیشتی دالیلم کا ن ن و شخصی  ری نیسیی

کت نیست.   رسر

 

 رسش رو تکون داد و طرح هام رو برگردوند. 
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_خب خانم احمدی باید بگم هم سابقه ی کارتون خوبه و 

 هم طرح هاتون. 

من پیشنهاد میکنم شما به صورت آزماییسر یک هفته 

ن و اگر مشکیل نبود قرارداد ببندیم.   مشغول شی 

 

 تم و با خنده تایید کردم. ذوق زده طرح هام رو گرف

 _بله حتما.فقط میشه در رابطه با حقوق هم یه توضیح.. 

 

بله..بله!طراح های ما حقوقشون نزدیک به دو میلیون 

هستش ویل شما باتوجه به سابقه و مهارتتون من دو و نیم 

 میلیون رو به صورت ماهانه پیشنهاد میکنم. 

 

 تمام خوشر و ذوقم پر کشید. 

ن این حقوق پیشنهادی شما دقیقا نصف _ویل جناب آذی

 حقوق فعیل منه. 

ممکنه بعد از اون دوره ی آزماییسر به ارقام باالتر تواعق 

 کرد. 
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آذین ابروهاش باال پرید و عینک چشمش رو عقب تر 

 فرستاد و به صندلیش تکیه داد. 

ی  ن ن ویل چت  _حقیقتش ممکنه افزایش حقوق داشته باشی 

 نش نیست. نزدیک به دو برابر؛خت  امکا

#part100 

 اوج فاجعه بود. 

قابل  هم ساعت کاری طوالین تر و هم حقوق نصف غت 

 تحمل بود. 

 

ن انداختم و با حال بد از جام بلند شدم.   رسم رو پایی 

ن جناب آذین.ویل   که دراختیارم گذاشتی 
_ممنون برای زماین

ان حقوق برام خییل مهمه نمیتونم قبول کنم.با  ن من واقعا مت 

 اجازتون. 

 

عقب گرد کردم و آروم برگشتم سمت در ویل با صدای 

 آرومش برگشتم. 
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م.   _صتی کن دختی

 

ن دوتا کارت سمتم بهش  با تعلل برگشتم که آذین با گرفیی

 نزدیک شدم. 

کت برادرزادمه  _بیا این دوتا کارت همراهت باشه.یکیش رسر

 اون یگ هم یگ از دوستام. 

کت رس بزن برای کت  اگر خواستی به این دوتا رسر رقابت با رسر

 رادش هم که شده ممکنه حقوق باالتری پیشنهاد بدن. 

 

ذوق زده فاصله ی مونده رو یط کردم و با خوشحایل به 

 دوتا کارت نگاه کردم. 

 _واقعا ازتون ممنونم جناب مهندس.خییل لطف کردین. 

 

ن نه  م.مطمئنم طرح هاتو که ببیین _خواهش یم کنم دختی

 .موفق باشر نمیگن

 

 م رو ابرها قدم میذارم. حس یم کرد
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و راه افتادم.  ون زدم و سمت متی کت بت   از رسر

 به دوتا کارت توی دستم نگاه کردم. 

کت سپهری!   رسر

 چرا به فکر خودم نرسید؟

اگر حس رقابت مدیر عامل رو تحریک کنم حتما میتونم با 

 همون حقوق سابق کار پیدا کنم. 

 

 تموم شدن اون ثانیه هایی که هر کدوم
ش با زجر این یعتن

ی میشه.  کت ستی  تو اون رسر

حیف االن دیگه ساعت کاری حتما تموم شده ویل زودتر از 

م.   اونیکه بشه باید وقت مصاحبه بگت 
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خسته چشمهام رو فشار دادم و کلیدم رو تو قفل در 

 گذاشتم و در خونه رو باز کردم. 

با حس کردن سکوت عجیب خونه خستگیم رو فراموش 

 کارهام رسعت دادم. کردم و به  
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درسته دیر تر از همیشه اومده بودم ویل محال بود برسم 

 خونه و روشنا از رس و کولم باال نره. 

کلید و کیفم رو همونجا جلوی در گذاشتم و جلوتر رفتم 

ویل با صدای گریه های آرویم قلبم یخ بست و یک لحظه 

 ایستاد. 

د به رسم یی اختیار برگشت سمت منبع صدا که چشمم خور 

 مامان مچاله شده رو مبل که آروم آروم گریه یم کرد. 

 یا خدا..چ..چی شده مامان؟

 

با شنیدن صدای لرزونم رسی    ع رسش رو سمتم برگردوند و 

 اشک های روی گونش رو تند تند پاک کرد. 

سکوتش مغزم رو به کار انداخت و باالخره سمتش پا تند 

 کردم و کنارش نشستم. 

 

 ان حرف بزن. د اخه سکته کردم مام
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یی صدا همینطور اشک یم ریخت و تند تند هم رد اشک رو 

 از روی گونش پاک یم کرد. 

کوبش قلبم رو درست کنار گوشم حس یم کردم که باالخره 

بان قلب من هم  زبون باز کرد ویل به محض حرف زدنش ضن

 بیشتی شد. 

 

م که تو درد میکیسر و من  ه برات..بمت  _بچم...مادرت بمت 

 دستم برنمیاد.  کاری از 

 

 به آین تمام صداها قطع شد و دمای بدنم باال رفت. 

اگر چند کلمه ای رو که به زبون آورد کنار هم میذاشتم فقط 

 یه فاجعه رو فریاد یم زد. 

وحشت زده و خشک شده زیر لب زمزمه کردم"روشنا" و 

مثل برق از جام بلند شدم که رسی    ع دست های مامانم 

 م کشید. بازوم رو چسبید و عقب

 

ه تو  _نه نرو االن خوبه.باالخره خوابش برد بچم.مادرت بمت 

 رو این شکیل نبینه. 
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بانم طبییع نشده بود.هنوز بند بند بدنم از ترس  هنوز ضن

ن درست  جیغ میکشید و ای کاش به اجای اشک ریخیی

 توضیح یم داد. 

_ح..حالش بد شد دوباره؟چرا به من زنگ نزدی؟االن 

 ف بزن مامان! چطوره؟گریه نکن حر 

 

با صدای بلندم باالخره کوتاه اومد و دستم رو کشید تا 

 دوباره بشینم. 

میگم االن خوبه روشا تازه خوابش برده بری اتاقش بیدار 

 میشه. 

 تو چه کاری مگه از دستت برمیاد که انجام بدی اخه. 

وع کرد به جیغ زدن و گریه کردن.   بچم دوباره رسر

م برای اون قلب کوچولوش   کم و اذیت یم کنه. بمت   که دختی

روشا ُمردم.مردم تا رسوندیمش بیمارستان و دردش آروم 

 شد؛مردم! 
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نیم شد گفت خیالم راحت شد ویل با شنیدن اینکه االن 

حالش خوبه رس جام نشستم و کالفه رو صورتم دست 

 کشیدم. 

لعنت به اینهمه مشکل ریز و درشت که مهلت نیم دادند تا 

ن ترش جایگزین یم هضمشون کتن  .یگ رد یم شد و سنگی 

 شد. 

 

عصتی مغنعم رو از رسم درآوردم و صورتم رو با دستهام 

 پوشوندم. 

ش چی گفت؟  _دکتی

 

 مامان نفس عمیق کشید و صداش رو صاف کرد

_گفت سن روشنا خییل کمه ویل ممکنه درآینده الزم شه 

 عملش کنیم. 

بشم که مدام روشا دلم برای اون بچه کبابه.خییل تنهاس قل

 اذیت میکنه.اگر کار به عمل بکشه من دق میکنم. 
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ن احمقانه ای که  بغض دوباره رس و کلش پیدا شد.همون چت 

 فقط بلد بود آدم رو خفه کنه. 

 عه مامان نزن این حرفا.اوال که مگه ما مردیم که تنها باشه. 

ه مدرسه کیل دوست پیدا یم کنه.   یکم که بزرگتی شه مت 

ش به خدا.اگه دکتی هم بگه عمل الزمه حتما برا عملم بستی 

بچه با این سن و داشته دیگه.   تجربه ی عمل کردن یه دختی

 

چه قدر خوب بدون اینکه صدای هق هقم بلند شه حرف 

 زدم. 

 

 باشه. 
ی
ن سادگ  _نمیدونم..خداکنه به همی 

 روشا مامان،برو پیش بابات نذاشت من بمونم پیشش. 

یزه تو خودش تو حالش اصال خوب نیست.اون مرده  یه مت 

 برو باهاش حرف بزن. 

 

 کیس بود این میون بشینه تا منم براش حرف بزنم؟
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کت  کت بگم از شایان از درآمد ماهیانه ای که تو رسر از رسر

 دیگه ای پیداش نکردم؟

 

کشون نگاه کردم که  از جام بلند شدم و به اتاق مشتی

 چراغش روشن بود. 

و قبل از اینکه در بزنم  رسم رو تکون دادم و رفتم سمت اتاق

 بغضم رو چال کردم و درعوضش لبخند زدم. 

 یه لبخند هم طعم زهر و از جنس تظاهر. 

 در زدم و آروم الی در رو باز کردم. 

بابا نیم نگایه به در انداخت و رسی    ع رسش رو برگردوند و 

 گوشه های چشمش رو پاک کرد. 

 چه قدر سخته برای پدر تکیه گاه بودن. 

 خودت محتاج یه درد و دل ساده ای. اونم وقتی 

سالم باباجون.روشا مرده اینجا تنها نشستی پشتتو کردی به 

 در؟

 

 صدای گرفته و دلخورش رسی    ع بلند شد
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.خوبم یکم میخوام تنها  _خدانکنه زبونت و گاز بگت  دختی

 باشم. 

 

اتفاقا مسکن خوبیو انتخاب کرده بود.ویل این مسکن برای 

 بابا مهدی من نبود. 

 که میدونستم دلش یه آغوش میخواد تا یکم حرف بزنه.   من

 

#part103 

یی توجه به اخمش در و بستم و درست کنارش رو تت 

 نشستم. 

 تنهایی و بذارین هر وقت من خونه نبودم. 

س ما خدارو داریم اونکه  چیه بابا جان؟نگران شدی؟بابا نتی

 تنهامون نمیذاره. 

 

 شد. رسش رو با دستش پوشوند و قلبم مچاله 

 از تکون خوردن یی صدای شونه هاش. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

از چشمهایی که رسخ رسخ بودند ول دلش نمیخواست من 

 تر بودنش رو ببینم. 

صدای آروم و گرفتش دلم رو لرزوند،به بغضم جون داد و 

 خفم کرد. 

 دق یم کنم بابا. 
ی
مندگ مندم.دارم از رسر  _بیشتی از نگراین رسر

منده ی اون طفل معصومم که یه بار یه اس باب بازی رسر

 درست حسایی دستش ندادم. 

منده ی داروهاشم که همیشه کمن و دیر به دیر میتونم  رسر

 بخرم. 

ن نتونستم برات  منده ی تو ام بابا که هنوز دوتا تیکه جهت  رسر

مندم که به جایی 
بخرم تا زودتر بری رس خونه زندگیت...رسر

 رسیدم که این حرفهارو باید به تو بگم. 

 

 ئل با بغض و اشکم برنده نبودم. تموم شد.هیچوقت تو دو 

ن سیل روون شد و اینبار مثل دهن بند جلوی  اشک هام عی 

 هر چی حرف نگفتس رو هم گرفت. 

 صورتم رو پوشوندم و هم پاش اشک ریختم. 
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 ویل اینبار نوبت من بود پدری کنم مگه نه؟

 

 بابا،میدونستی من به داشتنت افتخار یم کنم؟

 

ه شد.  رسش رو بلند کرد و با چشمهای  اشگ بهم خت 

 

منده باشه بابا به تو فقط باید افتخار  _دشمنت رسر

کرد.اینکه همیشه زحمت کشیدی و یه بارم نذاشتی پول 

 حروم بیاد تو زندگیمون. 

ن مسئلرم حل  من و روشنا عاشقتیم با همدیگه هم لی 

 میکنیم. 

من اگر تو رو نداشتم هیچوقت نمیتونستم انقدر درس 

کتی بتونم استخدام بخونم و کار یاد بگ ن رسر م که تو همچی  ت 

 شم. 

ن  پس بدون من و روشنا عاشقتیم بابا هیچوقت دیگه همچی 

 حرفایی و نزن. 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

درست فکر یم کردم.وقتی با ذوق بغلم کرد و تا صبح برام 

 حرف زد. 

امشب شد یه دلیل دیگه کنار صدتا دلیل دیگم تا یادم 

کت رادش و از دس  ت بدم. بمونه حق ندارم ناز کنم و رسر

فکر کنم وقتی به گوشش برسه که شایان تو زندگیم هست 

همه ی مشکالت حل شه و فقط بمونه بداخالقیا و 

 خشونت همیشگیش. 

 که به خاطر روشنا هم شده تحمل یم کنم. 

 

#part104 

 *شهاب

خط به خط نوشته ی روبه روم رو چندباره و چندباره مرور 

 کردم. 

 روشا احمدی بیست و دو ساله. 

ضع مایل گرفته تا تعداد اعضای خانواده و محل از و 

 سکونتش جلو روم بود. 
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آخرین کام رو هم از سیگارم گرفتم و تو زیرسیگاری جلو روم 

 خاموش کردم. 

ویل به هیچ وجه نگاهم رو از  یه خط نوشته ی نحس 

م.   نمیتونستم بگت 

 دوباره کالفه سیگار دیگه ای روشن کردم و دود کردم. 

بود و افکارم هزار جای مختلف دیگه چرخ یم نگاهم به کاغذ 

 خورد. 

نگاهم میخ کلمه ها بود ویل دستم یی اراده آروم آروم کاغذ 

 رو مچاله یم کرد. 

شهاب...شهاب میشه یکم حرف بزنیم؟اخه تو چطور 

 اینهمه عوض شدی اخه

 

، افکارم رو بهم ریخت.  ن  صدای آروم و پر از لرزش نازنی 

ز گ داشت بهم نگاه یم کرد که گ اومده بود تو اتاق و ا

 نفهمیدم؟

 حالم بهم میخورد وقتی از یه تغیت  حرف یم زدند. 
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از شهایی که برای اطرافیانم به نمایش گذاشته بودم و مدام 

د یم کردند که دیگه شهاب سابق نیستم.  ن  بهم گورسر

 فعال مهم نبود تبدیل به گ شدم. 

رو نابود کنه فعال باید یگ این آتییسر رو که میتونست همه 

 رو خاموش یم کرد. 

ی که توجهم رو جلب کرده بود حاال یه عنوان نامزد  دختی

 هم کنارش ردیف شده بود. 

اگر نازی اوین بود که قرار بود آرومم کنه پس بهتی بود زودتر 

وع کنه.   رسر

؟  _تو میدونستی

 

 صداش لرزید و با من و من حرف زد. 

ن دیروز فهمیدم.   _شهاب به خدا من همی 

ون عصباین بود نشست با من حرف  از  اتاقت که اومد بت 

 زد. 
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سیگارم نصف شده بود ویل همچنان دودش آرومم نیم 

 کرد. 

ی شدن هر لحظه بیشتی احساس خشم یم  بلکه با ستی

 کردم. 

ن یک  تعریف کن چیا یم گفت.مو به مو.بدون جا انداخیی

 کلمه. 

 

ن نزدیک تر شد و با اون آرامش ذاتیش سیع کرد آ رامش نازنی 

 بده ویل نمیدونست داره بدترش یم کنه. 

رو ولش کن االنم که فهمیدیم  _شهاب تروخدا این دختی

 اصال نامزد داره. 

ه توجهت و جلب کرد.من  اخه چی شد انقدر این دختی

 میگم... 

 

 صدام رفت باال و چشمهام رو کالفه بستم. 

 چیا گفت. 
ی

 گفتم مو به مو میگ
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 ترسید و شونه هاش باال پرید. 

 

 _به خدا دقیق یادم نیست منم شوکه شدم. 

اصال معلوم نیست این دو نفر چرا انقدر قایمگ رفتار کردن 

کت نفهمیده اینا با همدیگه نامزدن.من..   که هیچکس تو رسر

 

ه شدم.   رسم از درد تت  کشید و به آین برگشتم و بهش خت 

از دیدن صورت رسخ شده و مشت گره کردم حرفش رو 

 رد شد. خورد و چشمهاش گ

سوین چرا.. چ  ..چیه شهاب.داری من و میتی

 

کت؟ ؟تو رسر  یه بار دیگه بگو چی گفتی

 

رنگش پرید و نگاهش چرخید سمت کاغذ مچاله شده ی 

ن و دوباره بهم نگاه کرد.   روی مت 

رو برات نیاورده؟اصال قبل  مگه اشکان اطالعات این دختی

 اینکه من بگم خودت فهمیدی روشا نامزد د.. 
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ن کوبیده صدام یی  اختیار باال رفت و مشتم محکم روی مت 

 شد. 

کت من داره کار میکنه؟ ه هم تو رسر  _مگه نامزد این دختی

 

رنگ صورتش هر لحظه بیشتی سفید یم شد و کلماتش رو 

 گم یم کرد. 

 .  آ..آره دیگه مگه نمیدونستی

 

هر چی آرامش و خونشدی تو وجودم نگه داشته بودم دود 

 خشم جایگزینش شد. شد رفت هوا و فریاد و 

تو این کاغذ کوفتی هیچ حرقن از هویت اون مردک ننوشته 

 بود و پس نازی چی یم گفت؟

 

ین یا برم پرونده های تک تک پرسنل و  ن ن حرف مت  _نازنی 

ون تا پیداش کنم.کیه که من تا االن نفهمیدم.   بریزم بت 
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ش..شهاب تروخدا.چرا اخه رسر درست میکتن برادر من.حاال 

. فرضم فهم  یدی میخوای چیکارش کتن

کتی میدوین چه  سونیا شهاب.تو رئیس این رسر داری من و میتی

 بالیی رس مدیریت و.. 

 

 از جام بلند شدم و سمتش قدم برداشتم. 

د و  ن حس حماقت و بازی خوردن داشت روانم و آتیش مت 

ن و نیم شنیدم.   هیچکدوم از حرف های نازنی 

کرد و با   بهش نزدیک شدم که خودش رو تو مبل مچاله

ه شد.   وحشت بهم خت 

سیع کردم حرص و عصبانیتم رو رس زن نزدیک ترین دوستم 

 خایل نکنم البته اگر میذاشت. 

 

ن خوب گوش کن چون دیگه هیچوقت نمیگم.دیگه  نازنی 

 نمیخوام حتی یه کلمه جز اسم و فامییل اون پش بشنوم. 

کتم  فت رسر آره من عوض شدم.دیگه دغدغم پول و پیشر

 نیست. 
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ه و تا دوباره فکرم اال ن فقط یه دختی داره آرامشم و میگت 

ه کوتاه نمیام.   مثل سابق آروم نگت 

 پس فقط یه اسم و فامیل.زودباش

 

ن انداخت و شک و دودیل از چهرش میبارید.   رسش رو پایی 

صدای ضعیفش ترسش رو داد یم کشید ویل فقط یه اسم 

 تو رسم داد کشید

ی که تازه استخدامش ش..شایان مظفری.همون حساب دار 

 کردی.تو..تو طبقه ی ما. 

 

#part105 

ن بعد اون اسم تو خال شناور شد و با  حس یم کردم همه چت 

 بهت عقب کشیدم. 

 دیگه نه نازی رو میدیدم نه صدا زدن های مکررش رو. 

فقط صورت و وجود اون پشه جلو روم بود و خشیم که 

ل یم شد.   لحظه به لحظه غت  قابل کنتی
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 یه مرد 
ی
با ظاهر ساده.لباس ها،قیافه.از رس و شکلش سادگ

یم ریخت و حاال نامزد دخکری از آب دراومده بود که همه 

 ی افکارم رو بهم ریخته بود. 

ی که به من یم گفت نه و درعوض به گ فکر یم کرد؟  دختی

 موجود یی 
ن نگاهش رو از من یم گرفت و درعوض همچی 

 ارزشر رو جایگزین یم کرد. 

 بودن تو سلول به سلول بدنم تاب میخورد.  حس بازنده

ن  ی هم طعم حماقت که درست بیخ گوش خودم رفیی ن یه چت 

 و اومدن و من تو جیباشون رو پول پول کردم و نفهمیدم. 

؟ ه مییسر  _شهاب حاال بیخیال این دختی

به خدا گناه داره فکر کنم خییل گرفتاره تو دیگه مشکالتش و 

 بیشتی نکن. 

ن من میدونم حرصت گرف ته که بهت توجه نمیکنه برا همی 

 میخوای قدرتت و بهش نشون بدی. 

 ویل... 
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_تو دیگه میتوین بری.فراموش کن اگر صدام رفت باال و 

 اذیت شدی. 

 

ن شد و چهره ی پر از شیطنتش  صورتش آروم آروم بتی

 برگشت. 

ای خدا من اگه داداش مغرور خودم و نشناسم که باید 

م.باشه فراموش یم کنم ویل رو بمت   جون من تو هم این دختی

 فراموش کن. 

 

 رسم رو برگردوندم و سمت پنجره ی رس تا رسی اتاقم رفتم. 

ین برج های تهران بودم ویل...   من تو باالترین طبقه از بزرگتی

ویل تو آتیش میسوختم و دمای بدنم هر لحظه از خشم 

 باالتر یم رفت. 

 چی شد که یه کارمند ساده انقدر مهم شد. 

روزی که البه الی نگاه های پر از عشوه و پر منظور  شاید از 

 بقیه جای نگاه اون خایل بود. 
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ن جنس آدیم رو تا به  نمیدونم شاید وقتی حس کردم همچی 

 حال ندیدم. 

ه و به جاش  یه موجود از جنس لطافت که نگاهش هرز نتی

 حیا خرج کنه. 

ن اینهمه زن که هر روز دورشون  حیا...چه کلمه ی غریتی بی 

 تم. ریخ

حاال...هر دلییل که میخواد باشه.مگه مهمه وقتی تصویر 

اون لحظه ای که با جسارت تو صورتم جیغ کشید نه از 

ه؟ ون نمت   ذهنم بت 

االن فقط شهاب رادش مهمه که یه دختی توجهش رو جلب 

 کرده. 

االن فقط این بازی که از خییل وقت پیش برام راه افتاده 

 مهمه. 

 و نگاه آیی 
رنگش رو میخوام؟پس دیگه نه  من اون دختی

 دلیل مهمه و نه چراییش. 

حاال من میمونم و برنده شدن این بازی و حذف کردن مهره 

 ی ساده و کم ارزشر که سد راه منه. 
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 *روشا

من برم دیگه االن باز دیر میشه نمیخوام بهونه دست رادش 

 بدم.خدافظ

 

رو کشید و هنوز یک قدمم برنداشته بودم که شایان دستم 

 دوباره برم گردوند به عقب. 

 

کت که اصال نمیتونم  ای بابا پس من گ تو رو ببینم.تو رسر

 . نگاهت کنم نکنه جناب رئیس بفهمه اذیت کنه

بعدشم که رسی    ع خسته ای میخوای بری خونه دوباره فردا 

و نفهمیدن رئیس.بابا ما هم آدمیما روشا خانوم حواست 

 هست؟

 

 زدم 
ی

 و به صورت ناراحتش نگاه کردم. لبخند پر رنگ

کت  سم قبل از اینکه یه رسر حق داری عزیزم ویل به خدا میتی

 دیگه پیدا کنم رادش باهام لج کنه. 
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ون.چطوره؟  عوضش امشب بریم بت 

ن گفتم تو نامزدیم فکر کنم اونم به  در ضمن من به نازنی 

ن دیگه مثل سابق الزم نیست  گوش رئیس برسونه برا همی 

 پنهونش کنیم. 

 

 چشمهاش برق زد و صورت مردونش غرق لبخند شد. 

ای به این خوشگیل داشتی چی یم شد زودتر  خب تو که ختی

 خوشگل خانم؟
ی

 بگ

حاال من ختی خوب بدم؟اگر این جناب رییستون تا اخر 

همینجور با دست و دلبازی حقوق بده تا دوماه دیگه 

 میتونیم بساط عروش و جور کنیم. 

 نظرت چیه؟

 

دی جون نگرفته تو وجودم خشکید و حرف ذوق و شا 

 دیشب بابام تو گوشم فریاد زد. 

 چشمهام پکر شد و نگاهم رو دزدیدم. 
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شایان خودت میدوین که از خدامه زودتر بریم رس 

زندگیمون.ویل...ویل فعال روشنا تو اولویته..بابام گفت هنوز 

مندش کنم.  ایط جهزیه دادن و نداره.منم نمیخوام رسر  رسر

 

با دست های گرمش باال گرفت و با صورت چونم رو 

ه شد.   خندون بهم خت 

منده.معلومه روشنا تو  _دیوونه شدی روشا؟دشمنتون رسر

 
ی
ن مامان اینا زندگ اولویته ویل خب اگه بریم طبقه ی پایی 

کنیم هم اجاره رو بابام باهام کمتی حساب میکنه ،هم خونه 

 اسباب اثاثیه داره. 

ه هر روز تو که فکر دل من و نمیکتن ک ه داره آتیش میگت 

ترگل ورگل جلوی روی متن حتی نمیذاری یه ذره بهت 

 نزدیک شم. 

ای خدا بگم چیکارت کنه ویل صتی کن ازدواج که کردیم 

 تالقن تک تک این اذیتاتو رست در میارم. 

 

میدونستم دوست داره فکرم رو منحرف کنه ویل به آین 

 گونه هام رنگ گرفت و نگاهم رو دزدیدم. 
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ه یی تربیت بدو بریم که دیر شد وقتی رادش اخراجمون ع

 کرد میفهیم. 

 

کت و با شنیدن صدای  جلوتر از خودش دوییدم سمت رسر

 قهقه ی مردونش لبخند زدم. 

ش و به رادش برسونه دیگه  ن ختی حاال که دیگه قرار بود نازنی 

 احتیاج به پنهون کاری نبود. 

و سوار  صتی کردم شایان برسه و باهم دیگه رفتیم تو 

 آسانسور شدیم. 

با ایستادن آسانسور تو طبقه،سمت اتاقم پا تند کردم و از 

وزی که جلوی راه  شایان دور شدم ویل با صدای مهندس فت 

 شایان رو گرفته بود رس جام خشک شدم. 

 یعتن چی این حرف؟چی داشت یم گفت ؟

 

#part107 

ن صورت پر از تعجب  راه رفته رو برگشتم و نگاهم رو بی 

وزی گردوندم. ش  ایان و مهندس فت 
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 . ن ن طبقه ی پایی  ن شما منتقل شی 
 _مهندس رادش گفیی

وزی چشم دوختم.   نزدیک تر رفتم و پر از سوال به فت 

م و رو بهش گفتم:   نتونستم جلوی خودم رو بگت 

ن که بیشتی حالت بایگاین  ببخشید ویل طبقه ی پایی 

ن مشغول هست؟  داره.کیس اصال پایی 

 

وزی شونه با  ال انداخت و یی تفاوت گفت: فت 

_منکه نگفتم خانم احمدی دستور جناب مهندسه..با 

 اجازه! 

 

وزی بدون اینکه منتظر حرف یا سوال دیگه ای باشه  فت 

 رسی    ع روش رو برگردوند و دور شد. 

یش میشه ها..بعد اینهمه  ن _این جناب رئیس هم یه چت 

 مدت تازه یادش افتاده من کجا باید باشم؟

 

ه شدم. فکرم جای د  یگه بود و بدون حرف به گوشه ای خت 
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یی اختیار پیشونیم از اخم پر شد و شایان صداش رو آروم 

 کرد. 

تو چته روشا من و انداخته انباری تو چرا اینجوری میکتن 

 صورتتو؟

 

رسم رو باالآوردم و با حال بد به صورت خندونش نگاه 

 کردم.داشت نقش بازی یم کرد؟

؟یعتن حواسش نبود این م  دل تحقت  یعتن چی

نم.  ن م باهاش حرف مت   بذار من االن مت 

 

 اخم تصنعیش کنار لبخند خالصش دیدین بود. 

؟من اصال برام مهم نیست کجا کار کنم.بهم بگه  دیگه چی

م چون فکر و دغدغم  برو تو کوچه حساب کتاب کن بازم مت 

 جای دیگس فهمیدی کوچولو؟

 

 اخمم باز شد و ساکت بهش نگاه کردم. 
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تم میدوین کار کردنت و هیچوقت دوست نداشتم ویل خود

ن تو اگه  انتخابش رو به عهده ی خودت گذاشتم.برا همی 

ی میخوای شکایت کتن  ن اینجارو دوست نداری و رس هر چت 

 بحثش جداست ویل نون مارو آجر نکن خوشگل خانم. 

 

 خندید و همینطور که سمت اتاقش یم رفت گفت: 

 خرج زن و بچمو بدم یا نه؟تازه میخوام عروش کنم باید 

 

وع کرد به جمع کردن وسایلش ویل  رفت توی اتاقش و رسر

من همینطوری وسط سالن خشک شده بودم و به جای 

 خالیش نگاه یم کردم. 

 . ن  چه قدر آدما باهم فرق داشیی

ن  ن کیل مکنت و ثروت  حرصش رو با همچی  یگ با داشیی

 کارهایی خایل یم کرد و در عوض... 

 معمویل بود. این مرد فکر 
ی
 و ذکرش فقط تشکیل یه زندگ

 لبخند زدم و سیع کردم مثل خودش یی تفاوت باشم. 

 یی تفاوت که نه...الاقل بهش فکر نکنم. 
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منتظر شدم تا شایان وسایلش رو جمع کنه و وقتی با لپ 

ون،باهاش سمت  تاپ و یه کارتن پر از مدارک اومد بت 

به اتاقم اشاره آسانسور رفتم که رسی    ع مانع شد و با رسش 

 کرد

 چرا رادش 
ی

م دیگه خودم بعد میگ کجا داری میای تو؟مت 

انقدر اذیت میکنه خب برو رس کارت دیگه انقدر نگران 

 نباش.برو خانویم برو فقط قرار شب یادت نره ها منتظرم

 

 لبخند زدم و چشمم رو با آرامش بستم و باز کردم. 

سمت با بسته شدن در آسانسور نفس عمیق کشیدم و 

 اتاقم راه افتادم. 

 

#part108 

ن رس جاش نشسته بود و با دیدن من  طبق معمول نازنی 

 زد و با گریم سالم کرد. 
ی

 لبخند پر رنگ

 به به سالم خانوم حالت چطوره؟
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این دختی شاید از نزدیک ترین آدمها به رادش بود ویل یی 

ترین بود.   تقصت 

 لبخند گریم بهش زدم و رس جام نشستم. 

 یزم تو حالت خوبه؟سالم عز 

 

یی توجه به سوالم لبخندش آروم آروم کمرنگ شد و با 

 تعجب گفت: 

ی شده؟ ن .چت   چیه رسحال نیستی

 

 پوف کالفه ای کشیدم و خسته رو صورتم دست کشیدم. 

 ب..باز شهاب حرقن زده؟

 

 خسته بهش نگاه کردم و باالخره زبون باز کردم. 

،میگم میدوین چرا آقای رادش شایان ن و منتقل کرد  _نازنی 

؟اخه اونجا که اصال کیس کار نمیکنه بیشتی  ن طبقه ی پایی 

 بایگانیه. 
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 به وضوح جا خورد و چهرش پر از تعجب شد. 

؟ ن  واقعا؟ش..شهاب یعتن نامزدت و منتقل کرده پایی 

 

بدون حرف فقط رسم رو تکون دادم و منتظر عکس 

 العملش شدم. 

از انتظار خنده ی پر از بهتش و طفره رفتنش زیادی دور 

 نبود. 

خب..خب حتما فهمیده شما دوتا باهم نسبتی دارین 

خواسته تو محیط کاری حواستون پرت نشه.آره آره خودت 

کت حساسه.   که میدوین چه قدر رئیس رو کارهای رسر

 

 ساکت و بدون حرف فقط بهش نگاه کردم. 

تصنیع با لب تاپ روبه روش ور یم رفت ویل مشخص بود 

 که حواسش جای دیگس. 

 

 رسم رو تکون دادم و منم لب تاپ جلوم رو روشن کردم. 
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حق با شایان بود.انقدر دردرس و مشکل برامون ردیف شده 

 بود که دیگه جایی برای ناراحت شدن و شکایت کردن نبود. 

تا جایی که یم شد باید این کارهای از روی منظور رو تحمل 

 یم کردیم . 

 

ن بگم جون من راستش  ؟_میگم روشا..یه چت 
ی

 و میگ

 

رسم رو تکون دادم و همینطور که سفارشات رو پیدا یم 

 کردم کوتاه گفتم: آره

 

_میگم...تو..تو چه قدر این نامزدتو دوست داری...یعتن 

؟  منظورم اینه که عاشقی

 

 جا خوردم و انگشتام روی دکمه های کیبورد متوقف شد. 

 رسم رو برگردوندم و پر از سوال بهش نگاه کردم. 

؟معلومه که دوستش این چه س ن ش نازنی  والیه اخه میتی

دارم.هر روز که بیشتی میشناسمش بیشتی هم بهش وابسته 
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ایط اون انقدر  میشم.شایان واقعا خییل مرد خوبیه.گ تو رسر

خودش و میندازه تو زحمت و به فکر قبول کردن یه 

مسئولیته؟ویل بازم با جون و دل داره برای آیندش و من 

 تالش یم کنه. 

 

ن که خندید تازه فهمیدم چه قدر زیاد از حد چش مهای نازنی 

توصیفش کردم.ویل نه..انگاری اینارو داشتم برای خودم 

میگفتم تا یادآری بشه شایان چه قدر خوبه و چقدر باید به 

 خاطر خوبیاش دوستش داشته باشم. 

 

د بهم  ن  خندید و با چشمهایی که از مهربونیش برق مت 
ن نازنی 

ه شد.   خت 

یزم فهمیدم آقاتون چه قدر خوبن.ویل...ویل اخه باشه عز 

 رفتار یه زن و مرد عاشق فرق داره.اصال نمیشه قایمش کرد. 

به خدا چون باور کتن چه قدر دوست دارم و دوستیمو باور 

 کتن میگم یکم بیشتی عشق برای شوهرت خرج کن. 

بیشتی ناز کن بیشتی بخند..هر چند من فقط شمادوتارو تو 

ن و بگم بهت. محیط کاری دی  دم ویل بازم گفتم یه چندتا چت 
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 لبخند تلجن زدم و رسم رو تکون دادم. 

خب..خب من و شایان یکم سنتی باهم آشنا شدیم.اینجور 

نبود که من اول عاشقش شم و بعد به فکر ازدواج بیوفتم 

شاید برای اونه..به مرور زمان...به مرور زمان من مطمئنم 

ن خییل مرد خوب و حسمم بهش قوی تر میشه شایا

ایطه.   مهربونیه لیاقتش واقعا خییل باالتر از این رسر

 

 مهربون خندید و رسش رو تکون داد

اییط که  آره عزیزم معلومه.انشاهلل جفتتون به اون رسر

 . ن  دوست دارین برسی 

 

لبخند زدم و مشغول کارم شدم.باید یه فکر اساش به حال 

دید فکر نکنه رابطمون بکنم تا هر کیس که از دور مارو 

 رابطمون اونجور که باید نیست. 

وع کنم؟ ن امشب رسر  چطوره از همی 
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 *شهاب

تمام ساعت کاری حتی یک لحظه هم نذاشتم فکرم جای 

دیگه بچرخه و دوباره مثل سابق گرم مشغله های خودم 

 . شدم

ویل تمام وجودم مدام من رو ترغیب یم کرد که خودم رو به 

ن برس ونم و عکس العمل اون دختی رسکش و طبقه ی پایی 

 درمورد جابه جایی اون مردک ببینم. 

عصباین بودم.مدام سیگار دود یم کردم و کالفه هر از گایه 

دم.  ن  تو اتاق قدم مت 

این شهاب زیاد از حد غریبه بود.دلم میخواست رسم رو 

ون کنم تا انقدر از  بشکافم و این افکار مزاحم رو از ذهنم بت 

 م. خودم دور نش

اشید و  ذهنم مدام برای جابه جایی اون پشه دلیل میتی

د.  ن  منطقم پوزخند مت 

ن کار نیست.  کت من جای نامزد بازی و شوچن گرفیی  رسر
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دلییل نداره تو یه طبقه باشن و رسی    ع منطقی که سیع یم 

کرد داد بکشه و یادآوری کنه پس چرا دوستم و زنش رو 

 باهم استخدام کردم رو خفه کردم. 

کت موندم و انواع و تا آخر  وقت برخالف همیشه تو رسر

 اقسام فکر های مزاحم رو دفن کردم. 

با دیدن ساعت از جام بلند شدم و کیف و سوییچ ماشینم 

ون رفتم.  ن چنگ زدم و از اتاق بت   رو کالفه از روی مت 

این موقع دیگه هیچ کس تو دفتی نبود و همه یم رفتند ویل 

یم چرخید و به دنبال یه ردی یی اختیار نگاهم مدام تو طبقه 

 از دوتا چشم یاغن یم گشتم. 

 عصتی تر از همیشه بودم.یی منطق تر.کالفه تر. 

 

ون زدم و سمت ماشینم قدم برداشتم که امروز  کت بت  از رسر

ون از پارکینگ پارکش کرده بودم.   برخالف همیشه بت 

ویل با شنیدن صدای قهقه ی پر از ناز و کرشمه ای رس جام 

 شدم و رسی    ع رسم رو برگردوندم. میخکوب 

میخکوب دو نفر رو به روم شده بودم و انگار زیاد از حد 

 غرق خودشون بودند که متوجه حضورم نشدن. 
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ه ای بود که حاال با صورت کیم  ن ه به دختی ریزه مت  نگاهم خت 

رنگ و لعاب گرفته و لب های رسخ شده میخندید و بازوی 

 مرد کناریش رو چسبیده بود. 

عصبانیت مثل یه دومینو سلول به سلول وجودم  خشم و 

 رو گرفت و آروم آروم دمای بدنم رو برد باال. 

 بدون اختیار...بدون هیچ منطق و دلییل. 

ن تر.   خوشگل تر شده بود،خواستتن تر و وسوسه انگت 

هموین بود که تو روی من نگاه یم کرد و اخم روونه ی 

موجود کم ارزش خواستنم یم کرد و اینجا لبخند تحویل این 

 یم داد. 

 پاهای خودم تحت فرمانم نبود که بهشون نزدیک شد. 

تمام وجودم از خشم نبض زد و نگاهم یی اراده رنگ و بوی 

تحقت  به خودش گرفت و وجب به وجب تن اون پش رو 

 رصد کرد. 

یه لباس ساده و کفش و ساعت ساده تر.بدون هیچ برندی 

 شدنم پررنگ تر بشه. و بدون هیچ بوی عطری که با نزدیک 

ه و تو گوش  یعتن انقدر الیق بود که روشا بازوش رو بگت 

ن بخونه که نامزد داره؟  نازنی 
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صدای بلند و پر از حرصم جفتشون رو میخکوب کرد و با 

 وحشت نگاهشون رو سمتم گردوند. 

 

#part110 

کت من نامزد  ه اینجا؟جا و مکان ندارین که جلو رسر چه ختی

 بازی یم کنید؟

 

د تحقت  و شاید ده سال پیش چشیده بودم ویل اینجا دلم در 

 میخواست به این پش هم منتقلش کنم. 

یا شاید منتظر حقوق منید تا بتونید برای خودتون جا و 

 مکان بسازید نه؟

 

ت زده و پر از غم روشا کاقن بود  نیم نگاهم به چشمهای حت 

 تا دیگه به سمتش نگایه نندازم. 

ن االن قهقهه د؟ مگه همی  ن  نمت 

سید یم شد توله بتی و حمله  چه مرگیش بود وقتی به من مت 

 یم کرد؟
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نگاهم با کینه و خشم میخ چشمهای مردی بود که رنگ و 

د ویل به جاش  ن نگاهش خشم و عصبانیت رو فریاد مت 

ن دیگه ای رو بیان کرد  زبونش چت 

کت  ون رسر جناب رادش ساعت کاری تموم شده و ما هم بت 

ن ن  یم. داریم حرف مت 

ن نامزد بازی؟  کار غت  عرقن دیدین که اسمش رو گذاشتی 

 

یی تفاوت چشمم رو ازش گرفتم و از همون فاصله با دزدگت  

 ماشینم قفل و باز کردم. 

،نگاه کوتاه جفتشون سمت  ن با به صدا دراومدن قفل ماشی 

 ماشینم چرخید و لب های اون پش به لبخند تلجن باز شد. 

 

رزید و فقط میخواستم دور صدام همچنان از خشم میل

 بلکه از شهایی که زیاد از حد غریبه 
شم.نه فقط از اون دختی

 بود. 
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کت با همدیگه ببینمتون  به هر حال فقط یه بار دیگه تو رسر

و بفهمم فکرتون یی کار نیست خودتون وسایلتون و جمع 

 کنید برین. 

 

ن یم شد و  قفسه ی سینم از زور حرص تند تند باال پایی 

 گشتم  سوار ماشینم شدم. عصتی بر 

تا زماین که استارت بزنم و راه بیوفتم حتی نیم نگایه هم 

 سمتشون ننداختم و پام رو محکم روی پدال گاز فشار دادم. 

 

رسعتم هر لحظه بیشتی یم شد و حرص و خشمم یک 

 لحظه هم آروم نیم گرفت. 

با این حال بد و این خشم یی دلیل فقط یه مقصد به ذهنم 

که رسعتم رو بیشتی کردم و پام رو روی پدال گاز یم رسید  

 فشار دادم

 

#part111 

رسم از زور درد تت  یم کشید و تمام تنم از خشم گر گرفته 

 بود. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 
ی
ین رسعت ممکن تا اینجا رانندگ بعد از یک رب  ع که با بیشتی

ن رو نگه داشتم و پیاده شدم.   کرده بودم ماشی 

صبیم یی قفسه ی سینم به خاطر نفس کشیدن های ع

ن یم شد و صدای قهقهه های یه  اختیار رسی    ع باال و پایی 

 دختی مثل آژیر تو ذهنم جیغ یم کشید. 

راه افتادم سمت مجتمع ویالیی رو به روم و دست هام رو از 

 خشم مشت کردم. 

ِ از چله در رفته دویید  نگهبان به محض دیدنم مثل تت 

وع کرد به زبون ریختم.   سمتم و رسر

؟سالم جناب مهن ن  دس خوب هستی 

 آقا خوش اومدین چقدر خوب کردین اومدین. 

 کار و بار خوبه؟

 

کالفه از وراچی بیش از حدش چشمهام رو بستم و رسعت 

 قدم هام رو بیشتی کردم. 

رسی    ع دست کردم توی جیبم و تراول بنفش رنگ رو به 

 سمتش گرفتم. 
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ن باش رحمان  مراقب ماشی 

 

همون جا رس مثل برق تراول توی دستم رو چنگ زد و 

جاش خشک شد ویل صدای بلند و خوشحالش تا چند متی 

 جلوتر هم باهام همراه بود. 

چشم اقا دستتون دردنکنه.خدا سایتون و از رس ما کم نکنه 

 اقا ایشاهلل هر چی از خدا میخواین بهتون بده. 

 

پوزخند یی اختیارم تنها واکنیسر بود که میتونستم از خودم 

 نشون بدم. 

 خواستم بهش رسیدم و یادم نمیاد رد و یه عمر هر چی 

 نشوین ازش میون داشته هام دیده باشم. 

باالخره اون مست  بیش از حد طوالین همراه با صدای 

 رحمان تموم شد و در مجتمع رو باز کردم. 

نگاهم فقط به تک در ته راهرو بود و دلم میخواست هر 

ن میشه کنار بزنم.   مزاحیم رو که رس راهم ستی

چی من و به اینجا کشونده بود.اون صدای لعنت  نمیدونم

ون نیم رفت؟  شده ای که از ذهنم بت 
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یا اون چشمها؟نمیدونم...هر چی میخواد مسبب اینجا 

 بودنم باشه مهم نیست. 

فقط این مهمه که اینجا تنها جاییه که وقتی به این حد از 

 خشم یم رسم آرومم یم کنه. 

 

 شدم. در اتاق رو آروم باز کردم و داخل 

به محض باز شدن در ،نسیم خنگ که از پنجره فضای اتاق 

 رو پر یم کرد صورت گر گرفتم رو خنک کرد. 

 آروم در و بستم و نگاهم رو دور تا دور اتاق گردوندم. 

یه اتاق بزرگ با دیوار های آیی رنگ.یه رنگ مالیم و تقریبا 

 یه اتاق با تمام امکانات الزم. 

تی نگاهم رو از اطراف گرفتم با شنیدن صدای ظریف یه دخ

 و به پنجره ای دوختم که درش به سمت باغ باز یم شد. 

؟خییل خوش اومدین.  ن  سالم جناب رادش خوب هستی 

اتفاقا دیگه میخواستم بهتون زنگ بزنم.اصال دیگه به حرف 

 من گوش نمیدن غذاهاشون رو هم نصفه میخورن. 

 شما یکم باهاشون صحبت کنید. 
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ر کنار پنجره گرفتم و آروم آروم به صورت نگاهم رو از ویلچ

 خونشد و یی تفاوتش دوختم. 

ون بود و حتی لحظه ای رسش رو برنگردوند.   نگاهش به بت 

نزدیک تر رفتم و بدون اینکه به پرستار نگاه کنم از کنارش رد 

 شدم. 

 میتوین بری

 

سکوت تنها صدای اتاق بود ویل هنوز اون قهقهه ها تو 

 . گوشم چرخ یم خورد 

بعد از اینکه صدای چشم گفتنش بلند شد و بعدشم بسته 

شدن در اتاق،سمتش قدم برداشتم و نیم نگایه سمت 

 سیتن دست نخوردش انداختم. 

 

ون بود و با آرامش فقط پلک یم  نگاهش همچنان قفل بت 

 زد. 
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#part112 

ین جاست.   درست انتخاب کردم.اینجا بهتی

 پنجره دور کردم. ویلچرش رو کشیدم و بدون حرف از کنار 

ه شده بود و من با خونشدی  حاال اینبار اون بهم خت 

ویلچرش رو روبه روی مبل گذاشتم و درست مقابلش 

 نشستم. 

ه و مستقیم نگاهم یم کرد.   حاال کامال خت 

رنگ موهاش سفید تر شده بود.کم و بیش یم شد تار موی 

 رو پیدا کرد و سخت بود یی توجیه به صورت 
ی

سیاه رنگ

ه ای که هنوز که هنوزه جدیت و جووین سابقش خست

 جلوی چشمهام بود. 

 غذا نمیخوری؟شاید ست  شدی از دنیات جناب رادش. 

 یعتن جرئت این مدل مردن و داری؟

 

اون مهر و موم اختیاری که روی لب هاش زده بود طبق 

 معمول باز نیم شد. 
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از روزی که تو این خونه آوردمش و چشمش میخ کلمه ی 

اه سالمندان(شد دیگه لب باز نکرد و اجازه داد تا )آسایشگ

 عوضش فقط من حرف بزنم. 

یز از خشم بودم و گ بهتی از هم خون  مثل االن.االن که لتی

 آدم اونم از جنس پدر؟

_میخوای خودم جواب بدم؟نه...تو جنم اینجو  خالص 

 شدن رو نداری. 

.هنوز که هنوزه با چنگ و دندون این  تو نمیتوین دل بکتن

 و سفت چسبیدی. 
ی
 زندگ

ن اتاق بزرگ و مجلل  یه نگاه به دور و بدت بنداز؟یه همچی 

با کیل پرستار جوون که یه نازت رو میکشن و باهات حرف 

نن.دیگه چی بهتی هان؟ ن  مت 

 

اون احتیاچی به حرف زدن نداشت.من درخشش چشمهاش 

رو از بر بودم.نگاهش حالم رو بهتی یم کرد.بهتی بود بگم 

 حقارتش! 
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از جام بلند شدم و سیتن کنار تخت رو برداشتم و نزدیکتی 

 بهش نشستم. 

قاشق رو از برنج و خورشت پر کردم و به لبهاش نزدیک 

 کردم. 

.باید جون داشته باشر تا من بیام بهت  تو باید زنده بموین

 رس بزنم و باهات درد و دل کنم. 

 هوم؟پس باز کن دهنتو! 

 

و چشمهاش از نم لبهای ترک خوردش با مکث باز شد 

 اشک درخشید. 

د ویل محال بود صدای بلند فریادهای یی در 
ن اون حرف نمت 

د ویل من هنوز صداش یادم  ن پیش یادم بره.اون حرف نمت 

 بود. 

 قاشق رو توی دهنش گذاشتم ویل ذهنم رسکش شده بود. 

 از من تبعیت نیم کرد. 

د که از زور  ن مدام صفحه هایی از خاطرات رو برام ورق مت 

 و کینه رسم تت  میکشید و تنم گر یم گرفت.  خشم
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ن اون زنای  ی که بی  ن یز از حیا.چت  یه چشم پاک و لتی

 که پاشون تو خونمون باز بود حکم کیمیا داشت. 
ی

 رنگاوارنگ

 گونه های رسخ شده و...قهقهه ای که مال من نیست. 

 صدای جیغ و نه گفتنش برای منه. 

م.   _اومدم ازت کمک بگت 

م نگاهش لرزید و متعجب بهم چشم با صدای بم و جدی

 دوخت. 

 ! ن  _تو فراموش کردن رو خوب بلدی.نادیده گرفیی

 اومدم بهم یاد بدی چجوری یه فکر مزاحم و دور کنم. 

 یه تصویر مزاحم که هر روز کالفه تر و عصتی ترم میکنه. 

ویل تو بلدی...بهم یاد بده.زن خوشگل و پر از نازت رو،تنها 

ردی که منم این افکار لعنتی و پشت رو چجوری فراموش ک

 فراموش کنم؟

 

 قاشق بعدی رو پر کردم و دوباره به لبهاش نزدیک کردم. 

 میخوای افکارم رو برات توصیف کنم؟

ن تصور کن.   پس بشی 
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یه جنس لطیف و شکننده.خالص و بکر با گونه هایی که 

 مدام با رسخ شدنش حیاش رو به رخ میکشه. 

ه رنگ...نمیدونم.اسم رنگش دوتا چشم تیله ای به رنگ...ب

 رو نمیدونم ویل تو آیی تصور کن. 

 که مدام با خجالت زیر 
ی

ه و موهای مشگ رنگ یه آیی تت 

 مغنعش میچپونه. 
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 قاشق بعدی رو پر کردم و لرزش دستهام رو رسکوب کردم. 

ل  این مرد به خویی میدونه چجوری دارم خودم رو کنتی

 . میکنم تا خشمم رو آزاد نکنم

 نگاه ترسیده و غمبارش حال و احوالم رو تصدیق میکنه. 

دیگه چی بگم...اها!فقط یکم زیادی رسکشه.فقط بلده فرار 

کنه.یا نه،بلده بلند جیغ بکشه و تو چشم های من با 

ه بشه.   جسارت خت 

 فکرش رو بکن. 
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تو چشم های من که احدی جرئت نداره بیشتی از چند ثانیه 

ه شد و بلند   گفت نه.   نگاه کنه،خت 

مرد.   حاال تو یادم بده پت 

 با این تصویر مزاحم چیکار کنم چجوری چالش کنم؟

 

د.نگران بود ویل من با  ن صورتش کبود بود ویل حرف نمت 

 دیدن حال و روزش خشمم داشت فروکش یم کرد. 

 صتی کن اینم بگم که راه حل تو رو استفاده کردم. 

 

بش نزدیک چشمهاش از اشک پر شد ویل لیوان آب رو به ل

 کردم و محکم فشار دادم تا دهنش رو باز کنه. 

امتحان کردم جواب نداد.پای یه فاحشه رو تو خونم باز 

 کردم ویل جواب نداد.راه حله دیگه ای داری؟

 

چه ی احمقانه  به اختیار خودش حرف نیم زد ویل اون دفتی

 همیشه روی پاهاش بود. 
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ا لرزش دست لرزونش رفت سمت قلم و کاغذ احمقانش و ب

ی رو نوشت و کاغذ رو به سمتم گرفت.  ن  چت 

 )اگه گفته نه ولش کن شهاب.اگه انقدر پاکه اذیتش نکن(

 

نگاهم میخ کلمات بود و بعد از چند ثانیه صدای خندم بلند 

 شد.بلند تر و بلند تر. 

رسم تت  کشید و باز هم بلند تر.شقیقم رو فشار دادم و بلند 

 تر. 

چش ر  و چنگ زدم و با قدرت تو شیشه بلند تر و کالفه دفتی

 ی روبه روم پرت کردم. 

ی آره؟پند پدرانت برای من همینه  تو االن نگران اون دختی

مرد؟  پت 

 .  البته حقم داری.دیگه فهمیدی چی از من ساختی

ل.   یه دیو دو رس خشک و خشن با یه قدرت غت  قابل کنتی

 

 . از جام بلند شدم و سوییچم رو برداشتم
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ن رو با همچنان دستم می لرزید و دلم میخواست همه چت 

ن مشخص بود.   خاک یکسان کنم ویل عوضش دیگه یه چت 

 

خم شدم با مکث و آرامش پیشونیش رو بوسیدم و با 

 دستهام صورتش رو قاب گرفتم. 

سید.خییل هم زیاد و براش خوب بود.  مرد ازم میتی  این پت 

ش میدوین چیه؟تو ناخواسته کمکم کردی.اینکه تنها راه آرام

تصاحبه.شاید این تصویر مزاحم با دائیم شدنشه که بهم 

 آرامش میده. 

شب و روز و مداوم جلوی چشمهام باشه و من بشم 

 مالکش. 

 

 چونش لرزید و چشمهاش با درد بسته شد. 

 دلش برای روشا میسوخت؟حق داشت! 

 فعال کیل کار در پیش بود.  

 دیگه راه چاره پاک کردن تصور و احساسات نبود. 

 دیگه وقت بال و پر دادن و نشون دادن قدرت بود. االن 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 
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ن حیس رو تجربه کنم.   هیچ وقت فکر نیم کردم همچی 

ن و خرد شدن مرد روبه روم رو دیدم.   من شکسیی

 رسخ شدن صورتش از خشم و حتی بغض کردنش. 

یز از حال بد و نفرت بودم ویل االن وقت رس پا کدن  لتی

 ش من. شایان بود؛مرد زحمت ک

 

شایان جان...ولش کن این ادم روانیه تو که نمیخوای به 

 حرفهاش اهمیت بدی؟

 

ه شده  اصال صدام رو نیم شنید.به جای خایل رادش خت 

 بود و دستش رو محکم مشت کرده بود. 

 ... ن  شایان...عزیز من ببی 

ون روشا؟  میشه یه شب دیگه بریم بت 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 متعجب بهش نگاه کردم.لعنت بهت شهاب. 

علومه که نه!من نیم ذارم اون رواین شب مارو خراب نه..م

کنه.بعدشم من شوهرم و نمیذارم با این حال تنهایی بره 

ی بگردوین بعدشم بهم شام  خونشون باید اول من و بتی

 بدی . 

 

نمیدونم تا االن تو این رابطه چه قدر موفق بودم توی 

 خوشحال کردن شاید ویل..االن واقعا وقتش بود. 

ودش دوییدم سمت موتور و کاله کاسکت رو جلوتر از خ

 رسم کردم. 

با قدم های آروم و صورت پکر بهم نزدیک شد و کالفه 

 سوار موتور شد. 

 دلم میخواست جیغ بکشم. 

اون نگاه پر از تحقت  و اون حرفهای پر از غرورش داشت 

 دیوونم یم کرد. 

 این آدم چی از جون ما میخواست؟

 من میخواست.  شاید بهتی باشه بگم چی از جون
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با ایستادن موتور کنار یه رستوران کوچیک حواسم جمع 

 شد و به اطرافم نگاه کردم. 

بدون حرف پیاده شدم و دیگه به روش نیاوردم که قرار بود 

 بریم یکم بگردیم. 

 تا به حال هیچوقت شایان و این شکیل ندیده بودم. 

 انقدر ساکت،انقدر خجالت زده. 

اشته بود شدیم و به محض وارد کبایی که جلوش نگه د

نشستنمون شایان رو به مردی که ظاهرا باهاش اشنا بود 

 گفت: 

 سالم؛محمد چهار سیخ کوبیده بده بهمون با مخلفات

 

ن و جون کندم تا حال و هواش رو عوض  نشستیم پشت مت 

 کنم. 

ه دوتا سیخ من نمیتونم بخورما..تو باید بقیش  وای چه ختی

 رو بخوری. 

 

 زد 
ی

 و رسش رو تکون داد.  لبخند کمرنگ

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

کید.از خشم..از غصه..از ناراحتی شایان.   دلم داشت میتی
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 با تردید لبم رو تر کردم و صداش زدم. 

 شایان جان... 

به نظرت چند سال دیگه میتونم ماشیتن رو که رادش 

 داشت بخرم؟

 

 حرفم تو حلقومم گت  کرد و با بهت بهش نگاه کردم. 

؟فکر یم کتن رادش چند  ه یعتن  سالشه؟از من بزرگتی

 

 نفس عمیق کشیدم و روی صورتم دست کشیدم. 

 تو دوست داشتی جای رادش بودی؟

 

 با تعجب بهم نگاه کرد و بدون فکر کردن گفت
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 معلومه.. 

 

 لبخند زدم و دست به سیتن تکیه دادم. 

 ویل اگر جای رادش بودی من یگ که زنت نیم شدم. 

 

 از صورتش پرید 
ی

و با تعجب ابروهاش پرید باالخره کالفگ

 باال

 چرا اونوقت؟

 

با شیطنت نگاهش کردم و سیع کردم هر کلمه ای که میشه 

 پیدا کنم تا بلکه دوباره بخنده. 

 وای نگاتم نیم کردم دیگه.فکرش رو بکن! 

یه مرد مغرور و از خود راضن که به خودش اجازه میده هر 

 کاری بکنه. 

ت خودم خالصش که من یه تار موی شایان مهربو  ن و با غت 

 و به صد تا رادش نیم دم. 

؟  حاال بازم میخوای جای اون باشر
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 اگه میخوای که من نیستم دیگه عزیزم. 

 

 باالخره لبخندش آروم آروم جون گرفت و خندید. 

 اخمهاش از هم باز شد و چشمهاش از ذوق درخشید. 

 روشا تو رو داشته باشم دیگه هیجی از این دنیا نمیخوام. 

. ویل دلم  ین امکانات و داشته باشر  میخواد بهتی

م و تو ناز و نعمت غرقت کنم.   از رس تا پات و طال بگت 

 

میدونم عزیزم برای همینه که منم بهت افتخار یم کنم.هم 

سن و ساالی تو اصال خودشون و تو دردرس ازدواج 

 .  نمیندازن.ویل تو داری با تالش کار یم کتن و زحمت یم کیسر

 ر ازدواج کنیم چی میشه؟حاال ما یکم دیر ت

 

 اخم کرد و رسی    ع گارد گرفت

کت جای دیگه ای هم کار  نه روشا اینو نگو.من شده بعد رسر

 یم کنم که هر چی زودتر بریم رس زندگیمون. 
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به خدا دارم عذاب میکشم از اینهمه دوری.دلم میخواد 

 ازدواج کنیم روشا. 

س به خدا شتی نیست که بهت فکر نکنم.توی ذهنم توی لبا

 عروس تصورت نکنم و حتی به بچه  

ن با تو فکر نکنم.   داشیی

 

 قلبم فرو ریخت و ناخودآگاه خجالت کشیدم. 

 پس انگاری باید زمان کارمون و دوبرابر کنیم. 

 

 اخمش باز شد و شد همون شایان مهربون قبل. 

تو نه!پوالی تو مال خودته فعال هم گشنمه نمیخوام 

 مخالفتی بشنوم. 

 

 رگردوند و سمت دوستش گفتخوشحال روش و ب

 داداش پس این کبابای ما چی شد؟
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ن فکر نکنم.نه به مشکل  خندیدم و سیع کردم به هیچ چت 

روشنا و نه حتی به دلشوره ای که امانم رو بریده بود.امشب 

 فقط شایان. 
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 با دقت کلمات رو تایپ کردم و از روش خوندم. 

فتی امشب باید بریم حلقه )شایان دیروز که از زیرش در ر 

 ببینیم باشه؟(

 پیامم رو ارسال کردم و گوشیم رو کنار دستم گذاشتم. 

هنوز دستم سمت کیبورد لب تاپ نرفته بود که با صدای 

ن کردم و وقتی دیدم غرق  پیام گوشیم نیم نگایه به نازنی 

 کارشه قفل گوشیم رو باز کردم. 

بری دنبال  )باشه خانوم خوشگله.میگم میخوای تو زودتر 

روشنا و وقتی تایم کاری تموم شد بیاین دنبال من تا باهم 

 بریم.دلم براش لک زده گناه داره طفلیک همش خونس(
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 لبخند عریضن رو لبهام نشست و تند تند تایپ کردم. 

م  )کیل خوشحال میشه شایان دستت دردنکنه.پس من مت 

م تو هم زودتر کاراتو تموم کن که بریم(  مرخض بگت 

 ا لبخند گوشیم رو تو کیفم گذاشتم و از جام بلند شدم. ب

ن کوتاه رسش رو بلند کرد و به یه لبخند اکتفا کرد و  نازنی 

 دوباره مشغول کارش شد. 

ون زدم و رسی    ع خودم رو به  را کیل حس خوب از اتاق بت 

 آسانسور رسوندم. 

هنوز قبلم پر از نفرت بود.هنوز پشت پلک هام اون تصویر 

 غرور محو نشده بود ویل مجبور بودم تحمل کنم.  نگاه پر از 

به به در وارد  نفس عمیق کشیدم و بعد از زدن چند ضن

 شدم. 

برخالف همیشه به محض اینکه وارد اتاقش شدم نگاهم 

ه بهم تماشا  ه خت  میخ یه جفت چشم قت  رنگ شد که خت 

 یم کرد. 

اف یم کردم که یی اختیار خودم رو جمع  دروغ نبود اگر اعتی

 ردم و نگاهم رو دزدیدم. ک

 نگاهش ثقیل بود. 
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ن که هیچ حس خویی رو منتقل نیم کرد  یه نگاه سنگی 

 شایدم برعکس. 

تا میتونست حس ترس و اضطراب رو به سمت آدم پرتاب 

 یم کرد. 

ببخشید جناب رادش..امروز میخواستم یک ساعت زودتر 

 برم امکانش هست برام مرخض لحاظ کنید؟

 

ه ف ه خت   قط نگاه یم کرد. ساکت و خت 
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ناخودآگاه اخم هام توی همدیگه گره خورد و منتظر بهش 

 چشم دوختم ویل اون فقط نگاه یم کرد. 

 نگاه که نه..بیشتی داشت ذوبم یم کرد. 

ش؟  _از من میتی

 

 جا خوردم!انتظار هر حرقن رو داشتم اال این یگ. 
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ن ات اق ای کاش حافظم پاک یم شد از لحظه ای که تو همی 

 ازم همرایه خواست تا انقدر اذیت نشم. 

ای کاش بس یم کرد.انقدر مغرور بودن رو..این مدل نگاه 

 کردن رو. 

 انقدر...انقدر ترسناک بودن رو. 

یز از جذبه بود ویل بهش نزدیک تر شدم و محکم  نگاهش لتی

 کلمات رو کنار هم چیدم و با قدرت حرف زدم

ن فکری کر  سم؟چرا همچی 
 دین؟_از چی باید بتی

 

 اون پوزخند هایی که جنسشون غرور بود دیوونم یم کرد. 

رسش رو تکون داد و با لذت و تفری    ح برگا ای از کنار دستش 

وع کرد به یادداشت کردن.   برداشت و رسر

.من که هنوز  ش که انقدر فرار یم کتن تو بهم بگو..از چی میتی

 کاریت ندارم. 
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چشمهایی قلبم فرو ریخت.نگاهم خشک شد روی پوزخند و 

ارت برق یم زد و فقط ذهنم یک جمله رو باال و  که از رسر

ن یم کرد.   پایی 

هنوز کارم نداره؟مگه قراره کاریم داشته باشه این دیو دو 

 رس؟

 

ه شد.   برگه رو کنار گذاشت و دوباره بهم خت 

...پر از خباثت!   پر از تکتی

___میتوین امروز و زودتر بری احتیاچی به برگه و کاغذ بازی 

 م نیم بینم. ه

 

اگر فقط یک روز خودم رو آروم نگه یم داشتم و سیع یم 

کت بمونم این مرد  کردم خودم رو قانع کنم که تو این رسر

 رسی    ع خرابش یم کرد. 

 حرفهاش..کارهاش. 

ارت یم دادند و عجیب من و به فرار  همشون بوی تعفن رسر

 کردن ترغیب یم کردند. 
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دم و تقریبا فرار با تموم شدن حرفش زیر لب آروم تشکر کر 

 کردم. 

 دیگه دلم نمیخواد با این آدم چشم تو چشم شم. 

رسی    ع سوار آسانسور شدم و به اون دوتا کاریی که تو اتاقم 

 بود فکر کردم. 

 باید هر چه زودتر برای استخدام برم. 
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پول تاکیس رو حساب کردم و دست روشنا رو سفت 

 چسبیدم. 

عدشم بریم بستتن بخوریم روشایی میشه اول بریم پارک؟ب

 بعدشم... 

 

 حرفش رو قطع 
ی
کالفه چشمهام رو بستم و با درموندگ

 کردم. 
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قوربونت برم قرار نشد اذیت کنیا.چشم بستتن هم میخریم 

ویل قرار شد هر جا ما رفتیم تو هم بیای.فکر نکنم به پارک 

 دیگه برسیم خوشگل خانوم. 

 

فکر پارک رو از فکر و وعده ی بستتن انقدر کارساز بود که 

ون کنه و دوباره بخنده.   رسش بت 

گایه اوقات از فکر تنهایی این خواهر کوچولو قلبم به درد 

 میومد. 

م برای قلبش که اونم اذیتش یم کرد.   همش خونه بود و بمت 

 

 و کالفگیه کنار بذارم و تا میتونم 
ی

سیع کردم هر چی خستگ

 برای حال خوبش تالش کنم. 

 خویی 
باشر و اذیت نکتن قول میدم آخر  عوضش اگه دختی

مت پارک.امروزم تا جایی که بشه  هفته که رس کار نیستم بتی

 سیع یم کنم بهت خوش بگذره خوبه روشنا خانوم؟

 

با جیغ پر از ذوقش هر چی حال بد و فکر مزاحم بود از رسم 

ه شدم.   پر کشید و فقط با لذت به خنده ی خالصش خت 
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کت و نیم نگایه هم به ساعتم  راه افتادیم سمت رسر

 انداختم. 

ی از شایان نبود.   زمان کاری تموم شده بود ویل فعال ختی

با روشنا سوار آسانسور شدیم و تو طبقه ای که شایان 

 مشغول بود پیاده شدیم. 

ویل سکوت بیش از حد طبقه و تاریگ مطلقش به شدت 

 توی ذوق یم خورد و هیچ نشونه ای از شایان نبود. 

با تعجب و دقت به اطراف نگاه یم کرد که  روشنا همینطور 

ن خونه رس جفتمون  با شنیدن صدای ظرف و ظروف از آشتی

 برگشت. 

همینطور که گوشیم رو از توی کیفم بر یم داشتم سمت 

ن خونه رفتم و با دیدن مش رحیم کالفه نفسم رو فوت  آشتی

 کردم. 

عه سالم خانوم شما اینجا چیکار یم کنید؟االن مگه کارتون 

ی شده؟تمو  ن  م نشده چت 

 

شماره ی شایان رو گرفتم و بعد از اینکه تلفنم رو کنار 

 گوشم گذاشتم رو به مش رحیم کروم. 
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 سالم مش رحیم.آقای مظفری رو ندیدی؟گ رفتش؟

 

با شنیدن صدای اپراتور که جمله ی اعصاب خورد کن 

)دستگاه مورد نظر خاموش یم باشد (رو اعالم یم کرد 

گوشم فاصله دادم که با حرف مش رحیم گوشیم رو از کنار  

 توجهم جلب شد. 

 . ن ن با آقای فرهمند کار داشیی ن االن رفیی  چرا فکر کنم همی 

 فکر کنم االن طبقه ی باال باشن. 

 

 با کشیده شدن دستم تازه متوجه روشنا شدم. 

 حاال چجوری باهاش برم باال؟یعتن هنوز رادش هست؟

ن آتوی جدیدی کافیه که بگه  به چه حقی فقط یه همچی 

کت.   خواهرمو آوردم رسر

با تردید نگایه به روشنا و مش رحیم انداختم و باالخره با 

 دودیل حرف زدم. 

مش رحیم یه لحظه حواست به خواهر من هست برم و 

 بیام؟
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سم آقای رادش باشه عصباین شه.  مش باال میتی  نمیتونم بتی

 

مثل چشمهام به مش رحیم اعتماد داشتم وگرنه حتی برای 

دم.  چند   لحظه هم خواهرمو بهش نیم ستی

مش رحیم که نگاهش سمت روشنا چرخید لبخند عریضن 

 زد و سمت روشنا خم شد. 

معلومه بابا جان چرا نشه.به به چه خانوم کوچولوی 

 خوشگیل.اسمت چیه بابا جان؟

 

#part119 

روشنا با تردید بهم نگاه  کرد که با لبخند به نشوین تاید پلکم 

 رامش باز کردم. رو بستم و با آ

 دیگه صتی نکردم و رسی    ع سوار آسانسور شدم. 

ویل به محض باز شدن در با شایان چشم تو چشم که چند 

د.  ن  متی دورتر داشت با اشکان حرف مت 
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با دیدن من کوتاه رسش رو تکون داد و دوباره مشغول 

توضیح دادن شد ویل نگاه اشکان که به من افتاد عمیق و 

ه به ه خت   خت 
 م چشم دوخت. طوالین

ن انداختم و از  معذب از سنگیتن نگاهش رسم رو پایی 

آسانسور پیاده شدم که باالخره نگاهش رو گرفت و با اخم 

 فقط با تکون دادن رسش حرفهای شایان رو تایید کرد. 

قابل تحمل بود.  ن این طبقه غت   اصال جو سنگی 

خییل طول نکشید که حرفهاشون تموم شد و شایان با 

 نزدیک شد. لبخند بهم 

اشکان اینبار بدون اینکه بهم نگاه کنه با فاصله ی کم از ما 

ی بود.  ن ن چت   ایستاده بود و ظاهرا مشغول نوشیی

 

یی اهمیت به اون مرد منفور ،با دیدن صورت خندون شایان 

 لبخند زدم و بهش چشم دوختم. 

سالم آوردیش روشنا رو؟وای نمیدوین رادش چه قدر امروز 

م در اومد.باز خداروشکر روشنا رو با ازم کار کشید پدر 

ه.  یم یم گردونیم خستگیم در مت   خودمون میتی
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سیع کردم اصال به قسمتی که مربوط به رادشه فکر نکنم.از 

 همه مهم تر به دلیلش. 

 که چرا انقدر رادش داره به شایان واکنش نشون میده. 

با صدای بسته شدن محکم در اتاق رادش تازه متوجه نبود 

 شدم.  اشکان

 یی توجه به اون مرد منفور رو به شایان لبخند زدم. 

.آره پیش مش رحیمه.بیا بریم که یکم  سالم خسته نباشر

ه.  سم گریش بگت   نبودمون طوالین بشه میتی

 کارات تمومه دیگه؟

 

 آره عزیزم باالخره تموم شد.  

 

با همدیگه سمت آسانسور راه افتادیم که شایان دستش رو 

 به جلو هدایتم کرد.  پشت کمرم گذاشت و 

 اول کجا بریم میخوای... 

 آقای مظفری؟
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با صدای محکم اشکان جفتمون رس جامون خشک شدیم و 

 با تعجب برگشتیم. 

 جناب رئیس کارتون دارن. 

 

شایان بعد از چند لحظه مکث بعد از اینکه آروم زیر لب 

 گفت )االن میام(راه افتاد سمت اتاق. 

 

 با غرور و تکتی هجی یم شد حالم از کلمه ی رئییس که کیل

 بهم میخورد. 

از نگاه پر از حرف اشکان.از سنگیتن و نفرت و کینه ی 

 نگاهش. 

یعتن این روزها تموم یم شد؟یا باید به خاطر حقوق این 

کت لعنتی تحمل یم کردم؟  رسر

 

نمیدونم چقدر گذشت ویل با باز شدن در اتاق و دیدن 

 و تعجب بهش شایان ابروهام از تعجب باال پرید و ب
ی

ا گنگ

 نگاه کردم. 
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ن رفته بود و با یه  بالکل خنده و حال خوب صورتش از بی 

 صورت رسخ شده بهم نزدیک شد. 

 چی شده شایان؟چی گفت؟

 

 حرص و خشم رو از تک تک کلماتش حس یم کردم. 

 با زور حرف یم زد و با حال بد بهم نگاه یم کرد. 

کت.   گفت حسابا مشکل دارم باید بمونم رسر

 

 تعجب و یی اختیار بلند تر از لحن معمول گفتم:  با 

؟االن یه رب  ع هم از زمان کاری گذشته.بگو فردا میای  چی

 انجام... 

 

ن انروز باید  گفتم روشا ویل گفت حق ندارم برم.میگه همی 

 حسابا درست شه. 
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کالفه بودم.یی اندازه عصتی و هر ثانیه بیشتی از قبل حالم 

 بد یم شد. 

رادش بود؟حرصش رو داشت این مدیل خایل یم  چی تو رس 

 کرد؟

اون از اونکه شایان رو از طبقه ی ما ور کردو این هم از 

 االن. 

م باهاش حرف...   اینجوری نمیشه.مت 

 

هنوز چند قدم دور نشده بودم که شایان محکم بازوم رو 

 کشید. چسبید و من و عقب 

ه بهت زده به صورت عصباین و اخم های گره کردش نگا

د.  ن  کردم و به لبهاش چشم دوختم که تند تند حرف مت 

ی بهت گفتم خودم حرف زدم مگه من بچتم  کجا داری مت 

 . ی با رئیسم حرف بزین  که داری مت 

 برو خونه روشا امروز نمیتونیم بریم خرید یه روز دیگه. 
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حالش خوب نبود.وگرنه محال بود با این لحن و با این اخم 

 ف بزنه. های گره کرده با من حر 

ه شدم که رسی    ع اخم هاش  چند ثانیه بهش بدون حرف خت 

 و خجالت گرفت. 
ی

 باز شد و نگاه عصبیش رنگ کالفگ

نگفتم؟شایان مردی نیست که حتی تا این حد هم آدم رو 

 ناراحت کنه. 

_ببخشید عزیزم امروز یکم زیادی خسته شدم.ویل خب 

 . چیکار میشه کرد رئیسه دیگه باید با هر سازیش رقصید 

یم قول  تو برو خوشگلم روشنا رو یکم بگردون فردا حتما مت 

 میدم. 

 

 نگاهم رو گرفتم و قلبم از  یدن صورت خستش 
ی
با درموندگ

 مچاله شد. 

ی یم شد بیشتی به این مرد وابسته یم شدم  هر روزی که ستی

ایط؛واقعا سخت بود.   و دیدنش تو این رسر

 

ت یگ از رسم رو تکون دادم که لبخند خسته ای زد و سم

 اتاق ها به راه افتاد. 
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من برم دیگه اول باید با مهندس مدین حرف بزنم.رسیدی 

 خونه بهم زنگ بزن عزیزم نگرانم نذاریا..خداحافظ! 

 

لبخند تصنیع ویل آرامش بخیسر به روم زد و بعد از اینکه 

 لبخندش رو جواب دادم در زد و وارد اتاق شد. 

ر من هم پر به محض بسته شدن در لبخند مصنوغ ت

 کشید و جاش رو به حرص و خشم داد. 

شایان دلیل این کارها رو نیم دونست ویل من که میدونستم 

 یه جای کار میلنگه. 

من که میدونم رادش داره حرصش رو خایل یم کنه فقط 

 دلیلش رو نمیدونم. 

 میخواد غروری که به فکر خودش پایمال شده رو زنده کنه؟

 با تحقت  کردن من؟

ن حاال راهم رو کج کنم و برم توی دلم می خواست همی 

اتاقش ویل به محض اینکه اون دوتا چشم مشگ با اون 

ن  درخشش میخکوب کنندش یادم میومد پاهام به زمی 

 خشک یم شد. 

 اون مرد زیادی ترسناک بود. 
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هر رسی جون میکندم تا زیر غرورش له نشم ویل باز هم کم 

 میاوردم. 

 مثل االن...من کم آوردم. 

ا یادآوری روشنا آه از نهادم بلند شد و سمت آسانسور راه ب

 افتادم. 

دکمه ی طبقه ی بایگاین رو زدم و حاال با این بچه که رس تا 

 پا پر از ذوقه چیکار کنم؟

به محض ایستادن آسانسور تو طبقه صدای خنده های 

 بلند روشنا به گوشم رسید. 

ن خونه قدم برداشتم و اصال نف همیدم تند تند سمت آشتی

چجوری از مش رحیم تشکر کردم و دست روشنا رو سفت 

 چسبیدم و با خودم همراه کردم. 

ن دونه به دونه ی سیل سوال هاش اعصابم رو  تا برسیم پایی 

بیشتی بهم یم ریخت ویل سیع کردم که حرص و خشمم رو 

 رس این طفل معصوم خراب نکنم. 

؟  _پس عمو شایان کوشش روشایی

 ون؟نمیاد باهم بریم بت  

 باهم قهر کردین؟
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 چرا ناراحت شدی؟

 

تا دمه در همینطور یه نفس سوال کرد و با اون لحن 

 بچگونش دلم رو کباب کرد. 

کت که رسیدم نفس عمیق کشیدم و کنار پاش  دمه در رسر

ن نشستم.   روی زمی 

گوشه ی دامنش رو صاف کردم و سیع کردم ماسک 

گه خوشحایل و یی تفاویی رو خییل محکم روی صورتم ن

 دارم. 

 _عزیزدلم عمو کار داره نمیتونه باهامون بیاد. 

 قهرم نکردیم منم ناراحت نیستم خوشگل خانوم. 

 خویی باش ببینم االن باید چیکار بکنیم 
حاال تو هم دختی

 باشه؟

 

ه نگاه کرد  ه خت  با اون چشمهای درشت و مظلومش بهم خت 

 و آخر رس رسش رو تکون داد و آروم زیر لب چشم گفت. 
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 بلند شدم و روی صورتم دست کشیدم. 

دست روشنا رو گرفتم و یی هدف با خودم توی پیاده رو 

 کشوندم. 

حس یم کردم وسط یه صفحه ی بازی ام.با یه حریف که 

ده و فقط رگباری فقط  هیچ بویی از عدالت و انصاف نتی

 حرکت مقتدرانش رو به رخ یم کشه. 

نحیس که اون روز تو  همه ی اونا بر یم گرده به اون حرف

 اتاقش بهم زد. 

گفت میخواد بهم نزدیک شه و از اون روز تموم ثانیه هایی 

ی کردم با درد و اضطراب گذشت.   که ستی

با جیغ پر از ذوق و خوشحایل روشا تازه متوجه دور و 

 اطرافم شدم و فهمیدم که چقدر پیاده اومدیم. 

ن چه خوشگله.تروخدا بریم  _روشایی اونجارو ببی 

 ببینمشون.تروخدا!میشه بریم روشایی تروخدا. 

 

ید و با دست به اسباب بازی فروشر  ن میتی همینطور باال پایی 

 که اون ور خیابون بود اشاره یم کرد. 
ی
 بزرگ
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ی رو با ذوق از ماها بخواد.  ن  تا حاال ندیده بودم اینجوری چت 

ویل از طرقن هم این منطقه حتما قیمت های رس به فلک 

 ت که اصال نیم شد حتی بهش فکر کرد. کشیده ای داش

درمونده بهش نگاه کردم و اینبار من از ته قلبم خواهش 

 کردم. 

قوربونت برم من بیا االن بریم پارک یکم بازی کن قول میدم 

مت اسباب بازی فروشر کنار خونمون برات یه  فردا بتی

 عروسک خوشگل میخرم باشه؟

 

 بچه به این کوچولویی تو 
قع درک کردن چرا از یه دختی

 منطق های توی ذهنم رو داشتم؟

صورت مظلومش و صدایی که مشخص بود بغض کرده 

 دست و پام رو شل کرد. 

ای خوشگیل نداره  ن روشایی تروخدا کنار خونمون اصال چت 

ن چه خوشگلن.بریم فقط نگاه کنیم تروخدا دیگه  اونارو ببی 

 هم یه نمیگم بریم پارک یا باهام بازی کن قول میدم. 
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وم رو گرفتم و رسی    ع دستش رو گرفتم و با احتیاط از ر 

 خیابون رد شدم. 

د قسم میخورم که یه  ن اگه فقط یه کلمه ی دیگه حرف مت 

 گوشه میشستم و از ته دل گریه یم کردم. 

 چی به این بچه گذشته بود تو دنیای ما؟

روشنا که دید داریم سمت اسباب بازی فروشر قدم بر یم 

ن پرید. داریم بلند جیغ کشید   و باال پایی 

 _وای خداجونم مرش.ممنونم روشایی وای مرش

 

 کودکاگه رو 
ی
نفس عمیق کشیدم و سیع کردم این ذوق زدگ

 تو ذهنم ثبت کنم. 

ی ذوق کرده بودم گ بود؟ ن  آخرین باری که انقدر برای چت 

در اساب باری فروشر رو باز کردم که روشنا رسی    ع دستش 

 بدو بدو رفت تو. رو از توی دستم آزاد کرد و 

ه شده  تو گلوم بغض داشتم ویل با لذت به خنده هاش خت 

 بودم. 

 بود. 
ی
 این دختی کوچولو نفس من تو این زندگ
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ه ی  ن یه نفس با قلب زخیم که مدام اذیتش یم کرد و یه انگت 

کت.   مطلق برای تحمل کردن اون رئیس و اون رسر

کرد و روشنا با ذوق به تک تک عروسکا و وسایل ها نگاه یم  

د.  ن  با خوشحایل بهشون دست مت 

نگاهم رو ازش گرفتم و به دنیای صوریی رنگ اطرافم نگاه 

 کردم. 

یه دنیا پر از عروسک های پر زرق و برق که به قول روشنا 

 حتی شبیهشون هم کنار خونمون پیدا نیم شد. 

با صدای آروم و پر از احتیاط روشنا نگاهم رو از اطرافم 

 تم. گرفتم و بهش چشم دوخ

ی رو پشت رسش قایم کرده بود و با چشم هایی که  ن چت 

یز بود بهم نگاه یم کرد.   خواهش و تمنا ازشون لتی

وقتی نگاه آرومم رو به خودش دید با احتیاط عروسک 

خوشگل و کوچولویی رو از پشتش به جلو آورد و بهم نشون 

 داد. 

ن چه نرمه  ن چقدر خوشگله.موهاش و ببی  _روشایی ببی 

ن موهای تو ببافمش. میتونم هر   شب عی 

 چشماشم وقتی میخوابه بسته میشه. 
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روشایی میشه این و با خودم بیارم خونه قول میدم که هر 

ن گوش بکنم دیگه شیطوین نکنم.   چی تو و مامان بابا بگی 

 

نگاهم رو ازش گرفتم و به چشمهای مسئول فروشگاه 

 دوختم که با آرامش به روشنا چشم دوخته بود. 

نهمه اتفاق ریز و درشت با ظاهر هدی ساده و لعنت به ای

 قشنگ ویل باطن هایی که آدم رو از پا درمیاره. 

به شایاین فکر کنم که رادش داره حرصش رو رسش خایل 

 میکنه یا چشمهای مظلوم روشنا؟

آروم رو به فروشنده زیر لب سالم کرد و با تردید ادامه 

 دادم. 

ن قیمت اون عر  .ببخشی  ن وسگ که _سالم خسته نباشی 

 دست خواهرمه چقدره؟

 

#part122 

د  ن د و با روی باز باهام حرف مت  ن فروشنده با لبخند حرف مت 

ن قیمت گوشم سوت کشید و چشمهام  ویل به محض گفیی

 گرد شد. 
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مگه این عروسک چه قدر ارزشمنده که عیارش شده نصف 

 حقوق ماهیانه ی من؟

حقوقی که بدون شک یه راست برای عمل قلب روشنا 

 ه میشه؟ذخت  

ین کلمه هارو انتخاب  دیگه هیجی نگفتم و سیع کردم بهتی

 کنم. 

 ساده ترین ها ویل موثر که یه دختی کوچولو بتونه بفهمه. 

ن بار کنار پاهاش  یکیم عقب کشیدمش و برای دومی 

 نشستم. 

روشنا جونم قوربونت برم این عروسک و بذار رس جاش 

النم باهم قول یم دم یدونه خوشگل ترش رو برات بخرم.ا

یم پارک بعدشم بستتن میخوریم.چطوره؟  مت 

 

چشمهاش ترسید و عروسک رو محکم توی بغلش فشار 

 داد. 

ی پارک قول  _نه من اینو میخوام دیگه نمیگم من و بتی

ن عروسک فقط بازی میکنم   خویی میشم با همی 
میدم.دختی
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حرف مامانم گوش میدم.من خییل دوسش دارم روشایی 

 تروخدا بخریمش. 

 

چشمهام رو با درد بستم.االن یگ به من بگه من چجوری به 

این بچه حایل کنم که قیمت این عروسک هم قد نصف 

 حاصل دست رنج یک ماهه منه؟

اونم وقتی االن تازه اول ماه بود و معلوم نبود تا آخرش چه 

 قدر به این حقوق احتیاج پیدا بشه. 

ارو ب ن اید درک _روشنا جان تو دیگه بزرگ شدی یه رسی چت 

.من االن پول کاقن همراهم نیست بریم قول میدم هر  کتن

 وقت پول این عروسک و داشتم بر یم گردیم. 

 

ن بار بود که این مدیل با حرفهام اشک روشنا رو در  برای اولی 

 میاوردم. 

شوکه به چشمهای کوچولوش نگاه یم کردم که گلوله گلوله 

 ازشون اشک میبارید و صورتش رسخ شده بود. 

جه تمام افراد توی مغازه بهمون جلب شد و سنگیتن چند تو 

 جفت چشم داشت عصبیم یم کرد. 
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_تروخدا روشایی من این عروسک و میخوام.تروخدا هر چی 

ن گوش یم کنم.   بگی 

 

ن پول بعتن  یعتن هنوز انقدر کوچولو بود که نفهمه نداشیی

؟اینکه حتی اگر هم این پول دستم باشه خرج یه  چی

 یشه؟عروسک مسخره نم

نمیدونم شاید انقدری هم روم فشار بود که نمیتونستم 

 خودم رو جای یه دختی بچه ی کوچولو بذارم. 

ویل گ من و درک یم کرد؟نگاه ها و حتی پچ پچ هاشون 

یز کرد که اخم کردم و رس خواهر کوچولوم داد  م و لتی صتی

 کشیدم. 

عروسک رو از دستش کشیدم که محکمتی نگهم داشت و 

 هاش بلند تر شد.  صدای گریه

_داری دیگه عصبانیم میکتن روشنا بهت میگم بذارش رس 

 جاش بریم. 

 

ی بود نه از وعده وعید فقط جیغ  دیگه نه از خواهش ختی

 های بلند و اشک هایی که دل سنگم آب یم کرد. 
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دلم میخواست هم پاش گریه کنم ویل گ من انقدر ضعیع 

ن بارش باشه؟  بودم که حاال دومی 

ال یم کردم نه دیگه باهام میومد و نه عروسک رو هر چی تق

 ول یم کرد و تقریبا دیگه همه ی نگاه ها روی ما بود. 

 بهت میگم ولش کن روشنا تا بیشتی از این دعوات نکردم. 

 

انقدر حواسم پرت اشک هاش بود که متومه یه جفت 

کفش گرون قیمت کنارم نشدم ویل پشت بند صدای بلندم 

  بلند شد با تعجب رسم رو برگردوندم. که صدای بم و رسایی 

_اون عروسگ که دست اون دختی کوچولوعه حساب کنید 

مش.   من میتی

 

گوشهام این صدای آشنا و جدی رو تشخیص یم داد ویل 

 چشمهام باور نیم کرد. 
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بدون اینکه به من نگاه کنه خییل خونشد کارتش رو سمت 

 فروشنده گرفته بود. 

وشنا قطع شده بود و مثل من با تعجب صدای گریه ی ر 

ه ی مرد قوی هیکیل شده بود که معلوم نبود از کجا  خت 

 پیداش شده. 

قلبم با دیدنش لحظه ای از تپیدن ایستاد و دستهام رسی    ع 

 یخ کرد. 

از جام بلند شدم و با پاهایی که میلرزید یه قدم سمتش 

 برداشتم. 

 آ..آقای رادش..شما..شما اینجا

 

چیگ به من کرد و نگاهش رو سمت روشنا نیم نگاه کو 

 چرخوند. 

دوباره نگاه یجن و جدیش سمت فروشنده رفت و وقتی 

جدی و محکم رمز کارتش رو گفت فروشنده به خودش 

 اومد و رسی    ع کارت کشید. 

اول ذهنم داد زد که شاید داره برای آشناهای خودش 

 میخره ویل هیچجوره مغزم این فرضیه رو باور نیم کرد. 
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تی فروشنده رسید رو دستش داد و رادش به جای من وق

خشک شده به روشنا نگاه کرد تازه چرخ دنده های مغزم 

 چرخید و فعال شد. 

؟چرا اخا شما؟  _آقای رادش چیکار کردین؟برای چی

 

یی توجه به من به روشنا نزدیک تر شد و کنارش رو پاهاش 

 نشست. 

 قلبم داشت از جاش کنده یم شد. 

ود ویل دلم نمیخواست به روشنا نزدیک دلیدی پشتش نب

 شه. 

 زد و با آرامش اشک های چشم روشنا 
ی

رادش لبخند کمرنگ

 رو پاک کرد. 

.فقط باید بخندن.این  ن دختی کوچولو ها نباید گریه کین

عروسک هم هدیه ی من که هر وقت دیدیش یاد من 

 بیوفتی باشه کوچولو؟

 

رفش بلند تو لحنش هیچ نرمیسر نبود.ویل روشنا با اتمام ح

 خندید و با ذوق عروسکش رو محکم بغل کرد. 
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_واقعا برای منه؟دستتون دردنکنه عمو مرش..خییل 

 .  خوشگله خییل دوستش دارم مرسیت 

 

 دیگه نمیتونستم ساکت یه جا وایسم و تماشا کنم. 

 سیع کردم صدام نلرزه و صاف تو چشمهاش نگاه کنم. 

یه عروسک _برای چی این کار رو کردین؟من خودم براش 

 دیگه میخردیم.این لطف شما اصال... 

 

ه شد.   رسی    ع رس پا شد و به چشمهام خت 

حاال دیگه نگاه ها از روی ما کنار رفته بود ویل این دوتا گوی 

 قت  رنگ داشت ذوبم یم کرد. 

 فاصلش رو کمتی کرد و ساکت بهم نگاه کرد. 

بان قلبم هر لحظه بیشتی یم شد و لعنت به نیش کالم  ضن

 آدم. این 

_حیف نامزدت کنارت نبود وگرنه حتما این عروسک رو 

 برای خواهرت یم خرید. 
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اون کوهه از جنس بغض داشت ریزش یم کرد ویل جلوی 

 این آدم نمیذارم.به هیچ وجه! 

_نباید این کار رو یم کردین.من راضن نبودم شما پرداخت 

کنید.االن هم...االن هم لطفا از حقوق ماه آینده کم کنید 

مندتون نشم.  که  رسر

 

ن  ن نگاه از باال به پایی  قدش خییل بلند تر از من بود و همی 

 دیوونه ترم یم کرد. 

_حقوقت رو برای خرج و مخارج نامزدت احتیاج داری 

 کوچولو.بذل و بخشش نکن. 

 

 دستم از زور خشم میلرزید. 

روشنا هم تو دنیای دیگه ای بود و با عروسکش کیف یم 

 چه حال بدی شده. کرد و ختی نداشت مسبب 

 رو پای 
ی

فه.از بچگ ت و با رسر _نه نامزد من خییل با غت 

 خودش بزرگ شده و برای راحتی زنش تالش یم کنه. 

ن من نیم ذاشت  االن هم رس کاره و بله...اگر اینجا بود عی 

 خواهرم گریه کنه. 
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نگاه خونشد این آدم ترسناک بود.ویل وقتی غرق خشم یم 

روش سایه یم انداخت وحشتناک شد و ابروهای گره کردش 

 یم شد. 

ه نگاه کرد.  ه خت   دیگه نه یم شد حرف زد نه بهش خت 

 فقط آدم دلش فرار کردن یم خواست. 
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 خشم رو به راحتی از توی صورتش میخوندم. 

عمویی چشمهاش رو دیدی چه قدر خوشگله؟وقتی هم که 

 میخوابه چشمهاش بسته میشه.خییل خوشگله! 

 

صدای روشنا نگاهم رو ازش گرفتم ویل سنگیتن با شنیدن 

 اون دوتا چشم عصباین قطع نیم شد. 

 این خواهر کوچولو از گ انقدر با یه غریبه صمییم میشد؟

 اونم انقدر یی موقع؟اونم با این دیو دو رس. 
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اصال انتظارش رو نداشتم ویل شهاب خم شد و روشنا رو از 

ن بلند کرد و روی دستهاش نشون  د. روی زمی 

ون و به عروسک  یی تفاوت به حضور من راه افتاد سمت بت 

 توی دست روشنا اشاره کرد. 

 چیکار داره میکنه؟

مگه کیس هست که بتونه باور کنه این مرد خشن و مغرور 

 برای خوشحال کردن یه بچه براش عروسک خریده؟

 دنبالشون دوییدم و صدای رادش رو محکم و رسا شنیدم. 

.چشمهاشم به رنگ..به _آره عروسک خوشگلیه

 رنگ...تقریبا شبیه آبیه.لپاشم رسخه میبیتن خانوم کوچولو. 

 

روشنا تو عالم خودش بود و از ذوق قهقهه یم زد ویل این 

ون یم کرد.   حرفا...این حرفا روح من رو از کالبدم بت 

ه شد.   شهاب رس جاش وایساد و به عروسک خت 

بلدی صاحب خویی برای این عروسک باشر 

 لو؟میخوای من یادت بدم؟کوچو 
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،دیگه  وقتی شدی صاحب یه عروسک خوشگل و خجالتی

ی باهاش  اون شیش دونگ مال توعه.تویی که تصمیم میگت 

ن میکتن کجا باشه یا حتی چیکار  ..تویی که تعیی 
چیکار کتن

 کنه. 

 باید بهش بفهموین که فقط مال توعه فهمیدی کوچولو؟

 اذیت یم شن.  عروسکای خوشگل نباید رسکش باشن وگرنه

مخصوصا اگر صاحبشون یه آدم یی صتی و مغرور باشه.باید 

ن و تو محدوده ی مالکشون  ی کین ساکت و آروم فقط دلتی

 . ن ؛وگرنه فقط خودشون بد میبیین ن  خوش رقض کین

 

روشنا ساکت گوش یم داد و بدون حرف با موهای طالیی 

 عروسکش ور یم رفت. 

نفهمید ویل من  حتی یه کلمه از حرف های این مرد رو هم

؟با قلتی که داشت از جاش کنده یم شد باید چیکار یم  چی

 کردم؟

ه شد.  ن گذاشت و در عوض به من خت   روشنا رو زمی 

 پوزخند زد و به صورت مات و مبهوتم نگاه کرد. 
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بیشتی مراقب خودت باش عروسک.یه صاحب جدید با 

قانونای جدید ممکنه یکم اذیتت کنه.یاد بگت  انقدر فرار 

. ن  کتن تا بعدها بتوین خوش رقض کتن

 

روی موهای روشنا دست کشید و سمت ماشیتن که روبه 

 روی مغازه پارک کرده بود قدم برداشت. 

 تمام جونم میلرزید. 

 تموم شد.اگه حتی یک درصدم شک داشتم تموم شد. 

این دیو دو رس به من دل داده بود.قصدش سو استفاده یا 

ن دیگه ای بود نمیدونم.   هر چت 

 ویل حاال دیگه این رفتارا و نگاه ها به خویی معتن داشت. 

دستهام میارزید ویل اگر جیغ نیم زدم سنگ کوپ یم کردم 

 زیر بار وحشت وجودش. 

کت دیگه گت  میارم و استعفا میدم.روشا  ن روزا یه رسر _همی 

ن حرفای کثیفیو به زبون  نیستم اگه بذارم یه بار دیگه همچی 

 بیاری. 
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دیدن لبخند و پوزخند روی لبهاش دونه  دلم میخواست با 

 به دونه ی موهام رو بکنم. 

 انصاف نبود.هیچجوره عدالت نبود. 

ن رو باز کرد و همینجوری که سوار یم شد کوتاه  قفل ماشی 

 گفت: 

 اگه جونش رو داری بجنگ.من هستم! 

 

.ماشینش مثل برق از جلوی چشمهامون دور شد و  ن همی 

 تقریبا پرواز کرد. 

وجودی که از وحشت یخ بسته بود و دستهایی من موندم و 

 که از ترس و خشم میلرزید. 
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 *روشا

 موهام رو محکم باالی رسم بستم و مغنعم رو رس کردم. 
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 کوچولویی که فقط نصف صورتش 
نیم نگایه که به دختی

معلوم بود و ما بقیش رو پشت در قایم کرده بود انداختم و 

 نفس عمیقی کشیدم. 

 د باهاش مثل همیشه نبودم. دو روز بو 

میدونستم بچس...میدونستم درک درستی از موقعیتمون 

 نداره ویل خب منم خییل دردم گرفته بود. 

از اون نگاه و حرفهایی که جای شالقش هنوز روی تنم 

 میسوخت و گز گز یم کرد. 

م.   وقتی یاد اون کلمه ها میوفتم میخوام بمت 

قبول نشم چطوری اصال نمیدونم اگر امروز تو مصاحبه 

کت و باهاش چشم تو چشم  میتونم دوباره برم تو اون رسر

 شم؟

با یکم خط چشم رنگ و لعاب صورتم رو بیشتی کردم و از 

 اون حالت رنگ پریده درآوردم. 

 آبجی امروزم میخوای بری رس کار؟با من قهری؟
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م  با کیل بدبختی تونستم برای آخر هفته وقت مصاحبه بگت 

ن نشم اونوقت نمیدونم اون مغز که مجبور به مرخ ض گرفیی

 کوچولو چجوری اینارو بهم ربط یم داد. 

 نه روشنا چه ربیط به تو داره کار دارم خودم. 

 

 نگاه کیل به صورتم کردم و راضن از آینه فاصله گرفتم. 

ن که برگشتم دیدم  کیفم رو از روی تخت برداشتم و همی 

مظلوم بهم روشنا با کیل بغض عروسکش رو سمتم گرفته و 

 نگاه یم کنه. 

_روشایی برو اینو به اون عمو پس بده ویل دیگه باهام آشتی 

 کن.من دیگه این عروسک رو نمیخوام. 

 

نفس عمیق کشیدم و سیع کردم بغض نکنگ.لعنت به من 

و رفتار یی منطقم.کنار پاهاش نشستم و موهای لخت و 

 خوش رنگش رو پشت گوشش زدم. 

باهات قهر کنم؟این عروسکم  تو همه کس متن مگه میتونم

مال توعه فقط بهم قول بده که دیگه انقدر من و اذیت 
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.اگر ازت میخوام یه کاری بکتن تو که نباید گریه کتن و  نکتن

 حرف خودت رو بزین باشه روشنا؟

 

رسی    ع دوباره عروسکش رو تو بغلش گرفت و لبهاش از زور 

 بغض لرزید

 م_ببخشید دیگه همیشه به حرفت گوش میکن

 محکم بغلش کردم و تن کوچولوش رو تو وجودم حل کردم. 

دم ازش  ن از جام بلند شدم و همینجور که لبخند مت 

 خداحافیطن کردم و رفتم. 

کت خالص  خدایا فقط خودت کمک کن که از رسر اون رسر

 شم. 

سوار  تاکیس شدم و تا خود مست  با اضطراب نفس عمیق 

سید رو نذر  ی که به ذهنم مت  ن  کردم.   کشیدم و هر چت 

کت با دقت به ساختمون نگاه  با ایستادن تاکیس کنار رسر

 کردم و پیاده شدم. 

ن باشم.   سیع کردم خوش بی 
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اگر اینجا هم نشد باز یه کارت دیگه مونده و هر چی خدا 

 بخواد. 

سیع کردم با اعتماد به نفس قدم بردارم و با راهنمایی های 

 منیسر سمت طبقه ی رئیس راه افتادم. 

کتش از رسر  کت عموش خییل شیک تر بود و حتی تو روز رسر

 تعطیل پرسنل خودش رو داشت. 

بعد از اشاره ی منیسر نفس عمیق کشیدم و سمت اتاق 

 مدیریت قدم برداشتم. 

به به در زدم و بعد از شنیدن صدای  با احتیاط چند ضن

 اجازش داخل شدم. 
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ن مردی.   منتظر هر آدم با هر شخصیتی بودم اال یه همچی 

م گفته بود برادرزادشه ویل توقع یه مرد جوون همسن و به

 سال رادش رو اصال نداشتم. 

 . سالم خییل خوش اومدین خانم احمدی بفرمایید بشینید 
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خودم رو جمع و جور کردم و همینطور که گوشه ی مغنعم 

 رو صاف یم کردم روبه روش نشستم. 

 . ن  سالم جناب مهندس،ممنون از وقتی که گذاشتی 

 

د عریض و همراه با یه نگاه دقیق روی صورت و یه لبخن

ی نبود که به فکرم گذاشته بودم.  ن  حتی بدنم چت 

دفتی کارش خییل شیک و مدرن بود پس ای کاش اینجوری 

 نگاه نیم کرد. 

یه مرد تقریبا ش،ش و یک ساله با کت و شلوار مارک و 

 بوی تلخ عطری که داشت از زور غلظت خفم یم کرد. 

اختیار دارین.برای خانیم به زیبایی شما حتی خواهش یم کنم 

 روزهای تعطیل هم وقت برای مصاحبه هست. 

 

م.اون درخشش توام با شیطنت  سیع کردم نشنیده بگت 

 نگاهش رو هم نادیده! 

نمونه ی طرح هام رو از توی کیفم درآوردم و سمتش 

 گرفتم. 
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بفرمایید اینها نمونه کارهای من هستش.اگر هم بخواین 

به طور آزماییسر طرح سلیقه ای شما رو هم تحویل میتونم 

 بدم. 

 

 زیاد از حد یم خندید؛زیاد از حد نگاه یم کرد. 

برگه های دستم رو گرفت و با یی خیایل به یه طرف پرت 

 کرد و ترجیح داد حرف کامال یی ربطش رو ادامه بده. 

ی  ن عمو از طرح هاتون به اندازه ی کاقن تعریف کرده.ویل چت 

 ن نگفته بود. از وجناتتو 

 

 لبم رو تر کردم و عاض نگاهم رو گرفتم. 

یعتن بدتر از امثال رادش انقدر زود باید رس راهم قرار یم 

 گرفت؟

کت رادش مشغول به کارین؟میدونید که  _شنیدم که رسر

 سابقه ی کار برای ما خییل مهمه؟

 

 جدی تکیه دادم و بدون هیچ نرمیسر جواب دادم. 
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 بله میدونم. 

کت ها پر کرده که _اینم میدوین  ن همه ی رسر  که رادش بی 

 کیس حق نداره به روشا احمدی کار بده؟

 

حرفش درست مثل یه صاعقه به تنم برخورد کرد و خشکم 

 کرد. 

 چشمهام گرد شد و زبونم بند اومد. 

رادش رو من دورادور میشناسم.عمو باهوش بیشتی به فکر 

اکته ویل من نه..بیشتی به رقابت عالقه مندم.   رسر

ن بگو چی شده که طراحش رو اینجوری  حاال قبل هر چت 

؟  محدود کرده و تقریبا بایکوتش کرده؟میدوین این یعتن چی

کتی به این خانم کار  یه مهندس به نام و موفق بگه اگر رسر

اکت و تقسیم  ی از رسر بده علنا با ما رقابت داره و دیگه ختی

فت نیست؟اونم االن که چه خوب چه بد همه  سود و پیشر

 . ن  دوست دارن خودشون رو به رادش وصل کین

 

کل وجودم یخ بسته بود.تا میومدم یه کلمه رو هضم کنم با 

 کلمه ی بعدیش غافلگت  یم شدم. 
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؟ ن ن کاری کین  من..من نمیفهمم.چرا باید مهندس همچی 

 

ارت شونه هاش رو باال انداخت.   یی خیال تکیه داد و با رسر

فا دادنت داره.رابطه ی شخض نمیدونم...البد ربط به استع

؟ شر ی باهاش داری؟دوست دختی ن  چت 

 

زیاد صمییم نبود؟صمییم بودنش به درک زیادی منفور و 

حال بهم زن نبود؟یا من از زور اینهمه شوک اینجوری فکر 

 یم کردم؟

 

ن شما؟برای چی حرف در میارین وقتی هیچ  _چی دارین میگی 

کتشونم  و دیگه نمیتونم اطالعایی ندارین.من فقط طراح رسر

 . ن کت کار بکنم و دنبال یه جای دیگم...همی   اون رسر
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پر از خشم بودم.پر از فریاد که فقط باید رس رادش خایل یم 

 کردم و تا جواب نیم شنیدم اروم نیم گرفتم. 

ن شدم که بلند شم ویل با حرفش رس جام دوباره  نیم خت 

 نشستم. 

؟  باشه اینجا میتوین کار کتن

 

ن یعتن رادش واقع ن نفوذی داره؟یه همچی  ا یه همچی 

کاش یا حتی رقبا  ارتباطایی که امر کنه و بقیه ی همکارا و رسر

 بگن چشم؟

 

 تو؟من گفتم که رقیب رادشم گوش به 
ی

چرا انقدر هنگ

فرمانشم نیستم.دو برابر حقوقی هم که بهت یم داده میتونم 

 بهت بدم. 

 

وق شوک دوم خییل قوی تر از اویل بود.یا نیم دونست حق

 .  من چقدره یا نمیدونست دوبرابر یعتن چی

ن حرقن زده چرا میخواین برا خودتون  ا..اگه رادش یه همچی 

 دردرس بخرین؟
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 چشمهاش ددخشید و لبخندش عریض تر شد. 

 

!فکر کنم کم کم دارم میفهمم چرا  _چه قدر تو نازی دختی

ن حرقن زده!   رادش همچی 

 

یز از خشم و نفرت بودم که راحت  میتونستم لیوان انقدر لتی

 روبه روش رو توی مغزش خرد کنم. 

ن که فقط التماسای  ویل لعنت به اون پیشنهاد وسوسه انگت 

یه دختی بچه برای خرید یه عروسک رو برام یادآوری یم 

 کرد. 

ن مهندس آذین.من...من  _لطفا با این لحن با من حرف نزنی 

 اجازه نیم دم که... 

 

البته نه مثل رقیب _من همیشه با رادش تو رقابت بودم. 

های دیگش که محافظه کارانه و با ترس جلو میان و گوش 

 به فرمانشن. 
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 اگه نمیخواد تو کار پیدا کتن من بهت کار یم دم

 ویل اون دوبرابر حقوق که بهت گفتم دلیل دیگه ای داره. 

 قهوه میخوری؟

 

جو این اتاق ادم رو دیوونه یم کرد.اون خنده های یی دلیل و 

 مسخره. 

ی که تو ذهنمه ای ن ن نگاه های پر از حرف و خدانکنه که چت 

 درست باشه. 

 

کتتون  ایط کار توی رسر ی نیم خورم.اگر ممکنه از رسر ن _من چت 

 بفرمایید. 

 

ه شد و با سکوت فقط  دست به سینه با لبخند بهم خت 

 تماشام کرد. 

 میگم...چشمهات چه رنگیه؟
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آستانه ی صتی من نمیدونم کجاست.چون من همیشه 

 ور بودم. صب

ی خم نشدم.  ن  من همیشه ایستادم و جلوی هیچ چت 

ویل االن...آستانه که نه...نقطه ی جوش رو خییل نزدیک 

 یم دیدم. 
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 _شما من و خییل معذب یم کنید مهندس. 

ه ویل نه به اندازه  ن پیشنهاد حقوق دوبرابر خییل وسوسه انگت 

ه.   ای که صتی آدم رو تا این حد باال بتی

 

و با تفری    ح بهم نگاه کرد.بعد از اینکه یک دل ست   خندید 

 خندید دستهاش رو به نشونه ی تسلیم باال برد و گفت

م رس اصل موضوع .مت 
 . باشه باشه خانم عصباین

ن دور برت نداره عاشق چشم و ابروت نیستم ویل ازت  ببی 

ن آدیم تو  خوشم اومده.جذایی با نمگ بدم نمیاد همچی 

 . کتم باشه،از طرقن  .. رسر
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 .
ی

ایی که از راه و روش رادش میدوین بهم بگ
ن  میخوام چت 

کتش از پروژه ها از شو لباس ها و هر  از سبک اداره ی رسر

 . ن ی که به در میخوره..همی  ن  چت 

ی.  ین و حقوق یه مهندس عایل رتبه رو میگت  ن  طرحت رو مت 

 

خانم ها خییل راحت میتونن جنس نگاه ها رو تشخیص 

 بدن. 

ه  چه نگایه دوستانس،چه ن نگایه آزاردهندس،چه نگایه هت 

 و چه نگایه پر از بوی تعفنه. 

 بغض کردم. 

 اونم به خاطر چند لحظه گوش دادن. 

حالم از خودم بد شد به خاطر وقت حرف زدن دادن به 

ن آدیم.   همچی 

 من مگه از وقتی وارد شدم نفهمیدم با گ طرفم؟

 باهام بد تا کرد که با شنیدن ی
ی
ه پس چرا انقدر این زندگ

ن آدیم فرصت دهن باز  ن به همچی  پیشنهاد وسوسه انگت 

 کردن بدم؟
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دستهام رو از روی خشم محکم فشار دادم و رسی    ع از جام 

 بلند شدم. 

 جا خورد و اخم جایگزین خنده های مسخرش شد. 

یخت و من بهش  زن بازی و کثافت از رس و شکلش مت 

ن  فرصت دادم که به خودش اجازه بده به منم یه همچی 

 نهاد رس بسته ای بده. پیش

 البته کنار یه پیشنهاد جاسوش. 

اونم جاسوش مرد شیطان صفتی که همه جا حکم کرده بهم 

 کار ندن. 

 

 
ی
ن جمله های این زندگ نمیدونم چه جمله ای میشه از بی 

 پیدا کرد تا کامل منظورم رو به این مرد برسونه. 

 د. ویل...این کلمات کنار نگاهم فکر کنم کار خودش رو کر 

 چند روزه مراقب باش آدمایی رو کنار خودت 
ی
_تو این زندگ

بشوین که انقدر بوی تعفن خودشون زیاد باشه تا نتونن 

نجاست وجود خودتت رو تشخیص بدن.من یه طراحم که 

ن کجای دنیای رو  فقط میخوام پول حالل دربیارم و تو ببی 
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ن پیشنهادی  کج رفتی که به اینجا رسیدی و به من یه همچی 

 یدی. م

 

اخمهاش آروم آروم تو هم رفت و دیگه نشنیدم چی رو 

 فریاد زد. 

ون زدم و سیع کردم اون نگایه رو که  زودتر از اتاقش بت 

روی وجب به وجب تنم مینشست و کثیفم یم کرد رو 

م.   نادیده بگت 

ون زدم.  کت نحس بت   بغضم رو چال کردم و رسی    ع از اون رسر

 اشت. این مصاحبت مفتضحانه فقط یه حسن د

اونم فهمیدم بازی رادش جدی تر از اونیه که فکرش رو یم 

 کنم. 

 پر از یی عدالتیه...پر از ظلم و پر از کثافت. 

ویل من نمیتونم کوتاه بیام...من و عروسک خیمه شب 

 بازی خودش میبینه؟

پس شاید من اشتباه این بازی رو جلو بردم که ثمرش شده 

 این! 
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و توی قفل چرخوندم و در خونه رو کالفه و عصتی کلید ر 

 باز کردم. 

طبق معمول خونه تو سکوت مطلق بود و فقط صدای 

ن خونه بلند میشد.   ظرف و ظروف از توی آشتی

در پشت رسم بستم و با قدم های پر از حرص سمت اتاقم 

 رفتم. 

یی اختیار فکر یم کردم هر چه قدر محکم تر پام رو روی 

ن بکوبم یا بیشتی اخم کنم  زودتر آروم یم شم.  زمی 

در اتاقم رو باز کردم و طبق تصوراتم روشنا داشت موهوی 

 عروسک تازه و گرون قیمتش رو شونه یم کرد. 

ن چی پیدا کردم تو گردنش گردنبند داره.بیا  .بیا ببی  سالم آبجی

ن چقدر خوشگله؟  ببی 

 

اون عروسک رس تا پا منبع عذاب بود برای من و روشنا ختی 

 نداشت. 
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شمم به اون عروسک میوفتاد فقط تصویر مرد هر وقت چ

درشت هیکیل جلو چشمم میومد که دار تو گوش خواهرم 

 افکار پر از غرضش رو تکرار یم کنه. 

رسی    ع مغنعم رو از روی رسم کندم و با حرص به جون دکمه 

 های مانتوم افتادم. 

 سالم..روشنا االن حالم خوب نیست بذارش برای بعد. 

 

نگران چی باشم؟اولیت به بال و پر دادن  االن من دقیقا باید 

 کدوم فکره؟

ن و پر از کثافت اون مردک یا ختی  پول این عروسک؟نگاه هت 

 شاهکار جدید رادش؟

 

دلم میخواست جیغ بکشم.انقدر بلند که این افکار مزاحم 

 . ن  عاض بشن و فرار کین

ی از فرار نبود.انقدر جای پاشون محکم بود که  ویل نه...ختی

. راحت من  ن  و دیوونه کین

 در اتاق باز شد و رس مامان نصفه و نیمه مشخص شد. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

خونه بودم چرا صدات در نمیاد  ن عه سالم مادر.تو آشتی

؟بیا مامان جان ناهارت رو گرم کنم بخور.   دختی

 

 زیر لب سالم کردم و رسم رو آروم تکون دادم. 

یعتن کیس پیدا یم شد که بشه این افکار رو باهاش سهیم 

 شد؟

 الن که دیگه درست و غلط رو گم کردم. اونم ا

برم استعفا بدم و به داروهای نخریده ی خواهرم لبخند 

 بزنم؟

کت دیگه؟  یا یه کفش آهتن پام کنم و بگردم دنبال یه رسر

 یا شایدم نه...فقط باید از نیت اون آدم با ختی شم. 

 ببینم چه مرگشه که انقدر ناجوانمردانه داره نابودم یم کنه. 

ی نگفت و دوباره  روشنا با  ن دیدن حال و روزم دیگه چت 

 مشغول بازیش شد. 

خونه رسوندم  ن ون رفتم و ساکت خودم رو به آشتی از اتاق بت 

ن نشستم.   و پشت مت 
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مصاحبه چی شد؟چرا انقدر زود برگشتی فکر کردم بیشتی 

 طول بکشه؟

 

ن یه حرف کاقن بود تا دوباره اون نگاه لعنتی برام مرور  همی 

 د لعنتی ترش! شه.اون پیشنها

 

مامان که ظرف غذا رو جلو روم گذاشت بدون حرف قاشق 

 چنگالم رو برداشتم و قاشقم رو از برنج پر کردم. 

 اونجا نیم خوام کار کنم.محیطش خوب نیست. 

 

#part128 

ن یه حرف کاقن بود که مامان رس جاش بایسته و بعد از  همی 

 کیم مکث صندیل روبه روم رو بکشه و روش بشینه. 

کت خودتون مگه چشه؟شایانم که هست رو  شا مامان..رسر

 . ن  با همی 
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برنج رو همراه با بغضم قورت دادم و لیوانم رو پر از آب 

 کردم. 

یم میتونم کار پیدا کنم.   من طراحیم خوبه مامان.جاهای بهتی

 

کیم خورشت رو قایط برنجم کردم ویل با سوال بعدی 

ن روزهای قاشق رو محکم فشار دادم.چرا تموم نیم شد؟ای

 هم طعم زهر رو میگم. 

روشا این عروسک چیه دسته این بچه؟خییل گرون به نظر 

 میاد چرا انقدر پول به خاطرش دادی؟

 

؟ ن  چی یم شد یه بارم من گله کنم و اطرافیان درک کین

من بگم و بعد از مدت ها مادری کردن رو به صاحب 

م.   اصلیش بستی

ن درد  باشه؟به یعتن این زن مهربون میتونست تسکی 

 امتحانش میارزید. 

ه  قاشقم رو تو بشقابم گذاشتم و به چشمهای مادرم خت 

 شدم. 
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کتمون چش شده.اون عروسک و  مامان...نمیدونم رئیس رسر

 هم اون برای روشنا خرید. 

 

چشمهدی مامان گرد شد و سیع کردم تند تند ما بقیش رو 

 هم بگم. 

ده هیچ داره اذیتم میکنه.میخوام از دستش فرار کنم ویل س تی

 جا بهم کار ندن.حاال تو بگو..راه حل چیه؟

 

ه نگاه یم کرد.  ه خت   مامان خشک شده بهم خت 

 پوزخند زدم و رسم رو به اطراف تکون دادم. 

کت داد و هوار کنم.آره باید تو صورتش  _میخوام برم رسر

ن کاری باهام بکنه...   جیغ بزنم و بگم حق نداره یه همچی 

 

 کتن که اون میخواد. _اونوقت همون کاری و می

 

شوکه و پر از بهت به مادرم نگاه کردم.انتظار هر حرقن رو 

 داشتم اال این. 
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ی مثل اینکه دیگه کار نکن یا دیگه سمت اون ادم نرو  ن چت 

 ویل این جمله...دور از انتظار بود. 

 ی..یعتن چی مامان؟

 

_تو دختی عاقیل هستی روشا.اگر هنوز از اونجا استعفا 

 لیل داری. ندادی حتما د

ن کاری کرده پس دقیقا دوست  ویل اگه اون آدم واقعا همچی 

 .  داره تو بری پیشش و گله کتن

 .  نمیدونم شاید خواهش کتن

 

 پر از گیجی بودم.پر از نفهیم. 

این مادر یه عمر کجا بود که من از فرط فکر و خیال دیوونه 

 نشم؟

 چه مرگشه؟چی از جون من میخواد؟
ی

 _مامان تو میگ

 

ن تکون داد و دستم رو گرفتمامان   رسش رو به طرفی 
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نمیدونم مادر منکه ندیدمش.ویل شاید داره جلب توجه 

..ویل  میکنه..هر چی که هست نرو که  باهاش حرف بزین

روشا مادر،تروجون من نرو جایی که کیس بخواد اذیتت 

 کنه.استعفا بده. 

 

خب خداروشکر باالخره این جمله رو گفت وگرنه تغیت  

 . درم یم شد یه دغدغه ی دیگهکردن ما

ویل...ویل مگه بچه بودم که نفهمم این آدم تو رسش نقشه 

 داره؟

برای من...برای متن که دغدغم پول قرص ها و آمپوالی 

 خواهرمه و وقتی برای این کارها ندارم. 

 

رسم رو کالفه با دستهام گرفتم که با صدای زنگ پیام نگاهم 

 رو به گوشیم دوختم. 

 سم شایان پیام رو باز کردم. با دیدن ا

)سالم خوشگل خانم..عزیزدلم فردارو میشه خودت بیای 

کت؟من باید زودتر برم یه رسی از کارها رو زود باید  رسر

 تحویل رادش بدم.(
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 زدم و فقط یک کلمه تایپ کردم "باشه" و 
ی

لبخند کمرنگ

 گوشیم رو کنار گذاشتم. 

ن فکر یم کنم.   شاید دارم زیادی به همه چت 

م ببینم چه حرکت تازه ی ایط یم ستی کیم هم خودم رو به رسر

 ای رو میخواد برام رو کنه

 

#part129 

 *روشا

گوشیم رو توی کیفم پرت کردم و همینطور که قلمه ی توی 

دم خم شدم و با انگشت پاشنه ی کفشم رو  ن دستم رو گاز مت 

 صاف نگه داشتم و با کیل سختی کفشهام رو پام کردم. 

ته بود دیشب شایان گفت امروز و خودم برم و بالکل یادم رف

 نتیجش شده بود االن و تقریبا یک رب  ع تاخت  احتمایل. 

در خونه رو با عجله بستم و تقریبا مست  خونه تا اتوبوس رو 

 تند تند دوییدم. 
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انقدر بهونه و علت برای حرف شنیدن از رادش وجود 

داشت که دیگه تحمل اضافه شدن یه دلیل دیگه رو 

 شتم. ندا

کت لعنتی هست.   حاال باز خوبه شایان تو اون رسر

ناخودآگاه با همه ی تلجن ها و حرف ها دلم به بودنش 

 گرمه و مطمئنم تا کنارمه رادش هیچ غلیط نمیتونه بکنه. 

کل دیشب رو چشم رو هم نذاشتم و فقط به رادش فکر 

 کردم. 

ین عکس العمل چیه.   اینکه االن بهتی

د حق با مامان باشه..اون هم برم باهاش دعوا کنم؟شای

ن رو میخواد.فقط خداکنه هیچوقت نقطه  دقیقا همی 

 ضعفم دستش نیاد. 

کافیه بفهمه چه قدر به این شغل احتیاج دارم و اون 

 موقعست که با خاک یکسانم میکنه. 

کت که رسیدم با عجله به ساعتم نگاه کردم و نفس  به رسر

 عمیقی کشیدم. 

ونه هایی به این مسخره ای امیدوارم دیگه رادش دنبال به

 نباشه..بهانه ای با عنوان تاخت  کمتی از ده دقیقه. 
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رسی    ع سوار آسانسور شدم و دکمه ی طبقه ی خودمون رو 

 زدم. 

فعال وقت نبود ویل باید حتما یه رس هم به شایان بزنم و 

 ببینم دقیقا از گ اینجاست که گفت خودم بیام. 

قبل از اینکه در باز بشه به آینه ی روبه روم نگاه کردم و 

 گوشه ی مغنعم رو صاف کردم. 

 یی کالم توی آسانسور آروم ترم کرد و قبل از باز 
موسیقی

شدن در، نفس عمیقی کشیدم و لبخند زدم ویل به محض 

 باز شدن در آسانسور خشک شدم. 

ه شدم و  ون به رو به روم خت  چند ثانیه خشک شده و حت 

ه خودم اومدم و قبل از به محض بسته شدن در آسانسور ب

 بسته شدن کاملش جلوتر اومدم و مانعش شدم. 

کل طبقه تو سکوت وحشتنایک فرورفته بود و فقط صدای 

 کسه دیگه 
ی
فریاد های پر از غرور و صدای پر از درموندگ

 ای تو سالن میپیچید. 

 گیج و منگ به اطرافم نگاه کردم. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

طراح هیچکس نگاهش سمت من نبود و همه ی کارکنان از 

ه به رو به روشون بودند  ک خت  و کارمند و مستخدم مثل ست 

 و حتی پلک نیم زدند. 

 اینهمه آدم تو این طبقه چیکار یم کرد؟

کت اینهمه کارمند داشت که حاال همشون  اصال مگه این رسر

 تو این طبقه و درست وسط سالن جمع شدند... 

همه ی اینا به درک اون مرد لعنت شده وسط این معرکه 

 ه غلیط یم کنه؟چ

 

حس یم کردم گلوم خشک شده و هیچ هوایی وارد ریه هام 

 نمیشه. 

پر از نفهیم چند نفری رو کنار زدم و نزدیک تر رفتم که با 

دیدن صورت رسخ و درمونده ی شایان رسجام میخکوب 

 شدم. 

 اینجا چه ختی بود؟

ی رادش و خرد  میدون نمایش بود؟یا شاید هم معرکه گت 

 ش. کردن کارمندا

 ویل...ویل اخه شایان؟
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با صدای آروم و درمونده ی شایان نگاه پر از بهتم رو به 

 چشمهاش دوختم. 

 .
ی
 کالفه بود...پر از درموندگ

 خوب میدونید که من آدم این حرفها نیستم. 

چند روزه شبانه روز دارم اینجا جون میکنم و این مزد 

 زحمات من نیست. 

 

اوت رادش من و برعکس شایان صورت خونشد و یی تف

سوند.   میتی

 اصال این دونفر وسط طبقه ی طراح ها چی کار یم کردند؟

 

دهنم تلخ مزه بود و حتی دلم نمیخواست بدونم چی 

شده.ندونسته از رسچن بیش از حد صورت شایان دستهام 

 میارزید و پاهام قوت رس پا موندن نداشت. 

ن چیو تماشا یم کردن؟  اینهمه جفت چشم اینجا داشیی
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ون کندم و آشنا ترین چهره ای رو که میشناختم انتخاب ج

 کردم و صدای کم جونم رو به گوشش رسوندم. 

 چ..چی شده؟

 

ویل انگار این صدای کم جون زیاد از حد برای گوش های 

ن اونهمه آدم نگاهش میخکوب منه  رادش بلند بود که از بی 

 وحشت زده شد و باالفاصله سیگارش رو خاموش کرد. 

ی کیس که ازش سوال پرسیده بودم بلند نشده هنوز صدا

بود که به جاش صدای بلند رادش تو سالن پیچید و تقریبا 

 هوار کشید. 

 

_چند روز کنار گوش خودم مثال جون کندی ویل شدی مار 

ن خوش خط و خال...موذی.  .همچی  ن  تو آستی 

 

 بلند تر داد کشید و اینبار روبه همه ی کارمندا کرد. 

م.مادر زاده نشده کیس که بخواد من و ویل من شهاب رادش

 دور بزنه
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#part130 

کت من بیشتی بذاره و  کیس جرئت نداره پا از گلیمش تو رسر

 اگر انقدر احمق بود که بذاره،رسی    ع قلم میشه. 

ن این احمق  با همتونم...اگه فکر میکنید گند کاریاتون عی 

مخقن میمونه و کیس ختی نداره بهتی هر چه زودتر دمتون و 

 ذارین رو کولتون و هری. ب

ن این انگل با خاک  تون بیارم عی  چون اگه خودم گت 

 یکسانتون میکنم. 

 اشکان...زنگ بزن پلیس. 

 

هنوز هیجی نفهمیده بودم و هر کلمه ای که با فریاد از 

 .  دهنش خارج میشد رو میبلعیدم ویل هیجی به هیجی

تو خال محض گت  کرده بودم که با شنیدن اسم پلیس یخ 

 م و ناخوداگاه جیغ خفه ای کشیدم. بست

ایط؟اونم من؟ ؟تو این رسر  نتونستم...یی تفاویی

 محاله! 
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جلوتر رفتم و چند نفر دیگه رو هم پس زدم و سیع کردم 

هیچ پچ پچ مسخره و هیچ اشاره ی احمقانه ای رو نبینم و 

 نشنوم. 

شایان با دیدن من صورت رسخش درمونده تر شد و کالفه 

 . رو صورتش دست کشید 

 وحشت زده نزدیک تر رفتم و فقط زیر لب گفتم: 

 چی شده شایان؟چیکار کردی؟

 

 نگاهش میخ لبهام موند و صورتش از ترس عرق کرد. 

ن بود که صداش سکوت  اشکان اخم هاش درهم بود و نازنی 

 رو شکست. 

کت؟اجازه  جناب رادش...میخواین پای پلیس و بکشونید رسر

 بدین... 

 

ر جون نکندم و برای هر هزار _من هیچ کاری نکردم.یه عم

ن و تحقت  رو تحمل نکردم که حاال  تومن صدجور توهی 

 آخرش بشه این. 
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ه شده بود و ناگهاین این  شایان تو چشم های من خت 

 جمالت رو فریاد زد. 

 دستهام یخ بسته بود و ضبان قلبم رو حس نیم کردم. 

ن هم بود؟ ر  اصال توی این سالن اکست 

 

 برگردوند و به رادش نزدیک تر شد.  اینبار شایان رسش رو 

اخمهاش درهم شد و تمام تنش از زور خشم و حال بد 

 میلرزید. 

گ تا به حال این شکیل دیده بودمش؟چی و بهش نسبت 

 داده بودن که این شکیل شده بود؟

 

ه شد.   بلند تر حرف زد و به چشمهای رادش خت 

ه _چطور میتوین اینهمه خونشد و یی تفاوت جلوی اینهم

؟  چشم به من تهمت بزین

من تو حسابات دست بردم؟من آمار و ارقام باهم 

 نمیخونه؟
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متن که یه عمر برای یه نون حالل سگ دو زدم تا دست زنم 

م باهاش برم زیر یه سقف.   و بگت 

شاهد و مدرکت کو که اینقدر راحت داری پیش کارمندات 

؟  هوار میکیسر

 

وم تو این جمله تموم شد.انقدر کلمات بولد شده و پر مفه

 ها بود که دیگه جایی برای نفهمه نمیذاشت. 

ه ی نامرد  خدا خودش رحم کنه.این مردی که با پوزخند خت 

ه خوِد  منه و با خیال راحت زیر یه سیگار دیگه فندک میگت 

 خوِد شیطانه. 

  

رادش به اشکان اشاره کرد و اینبار اشکان چند تا کاغذ رو 

 جلوی پای شایان پرت کرد. 

وع کرد. ان  گار حاال نوبت فریاد های اشکان بود که اون رسر

چشم های کورت و باز کن.پشه ی ابله فکر کردی اینجا هم 

ی هستش که توشون کار کردی و  مثل اون مغازه های دومتی

 براشون اعداد رو با هم جمع و تفریق کردی. 

ن برگه ها رو نشون پلیس بدیم کارت تمومه احمق.   همی 
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ه ی دو جفت چشم داشت سالخیم یم سنگیتن نگاه خت  

 کرد. 

ن و چشم های پر از خباثت شهاب.   چشم های نگران نازنی 

دن؟به مردی که حتی  ن  رو مت 
ی

ن انگ ن همچی 
به شایان داشیی

ه بیست ساعت تو روز کار کنه عوضش پول  حاضن

 عروسیمون زودتر جور شه؟
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ن و کاغذ ها رو جمع کرد.   شایان وحشت زده نشست زمی 

اال دیگه راحت یم شد صدای پچ پچ ادم ها رو شنید و ح

شون رو حس کرد.   حتی نگاه پر از تحقت 

)وای اصال به قیافه ی پشه نمیخورد...چه قدر احمقه فکر 

ه...این جماعت   رسش کاله مت 
ی
ن سادگ کرده رادش به همی 

ن و به آسمون میدوزن   زمی 
بدبخت برای یه کم پول بیشتی

کت   به این مطرچ که کاری نداره(دزدی از حسابای رسر
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 حس یم کردم توی رگهام خونم در حال جوشیدنه. 

چشم های پر از بهت و مظلوم شایان از جلوی چشمهام 

 کنار نیم رفت. 

پر از خشم به سمت نزدیک ترین آدیم که داشت این 

اراجیف رو بلند تکرار یم کرد کردم و تا دهن باز کردم صدای 

 د. وحشت زده ی شایان بلند ش

 . ن  _اینا...اینا همش جعلیه..برام...برام پاپوش دوخیی

 

 وحشت زده از جاش بلند شد و با همه توانش فریاد زد. 

فریادی که مثل یه اجازه ی قوی بغضم رو آزاد کرد و اشک 

یز شد.   هام لتی

آدم ها معموال وقتی نتونن احساساتشون رو بیان کنند 

یزن.   اشک مت 

ر از بیان کردن گذشته بود و دلم حاال باید چیکار کرد وقتی کا

 میخواست بلند جیغ بکشم و رادش و نابود کنم؟
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_تا حاال یه مورد خطا از من دیدی که این مدارک جعلیو 

؟  باور میکتن

اینهمه آدم و اینجا به صف کردی که چیو بهشون نشون 

 بدی؟

دزد بودن من و؟به چی باور داری تو که به همون قسمش 

 و همه ی اینا جعلیه؟بدم کار من نبوده 

ی باور داری تو یا فقط داری از با این حال من  ن اصال به چت 

؟  کیف میکتن

 

ن سقوط کنم.   حس یم کردم هر آنه که روی زمی 

ن یگ شم و لعنت...   با زمی 

 لعنت به من که اینجایی که باید قوی باشم دارم له میشم. 

 ویل نه...شایان ارزش رس پا موندن رو داره. 

 

 و اشکهام رو پس زدمجون کندم 

 ش..شایان. 
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ن تموم آدم های  کل نگاه جمعیت سمت من برگشت و بی 

توی سالن رادش بود که رسی    ع واکنش نشون داد و غلیظ 

 اخم کرد. 

 دستهاش مشت شد و به شایان نزدیک تر شد. 

ویل چشمهای شایان میخ من بود و با وحشت رسش رو به 

ن تکون یم داد.   طرفی 

 کتن روشا؟من دزدم؟تو..تو که باور نمی

اینا به درک...تو..تو فقط بهم بگو که قبول داری تا آروم 

م المصب!   بگت 

 

ه دیگه داشت دیوونه کننده یم شد.   نگاه های خت 

ن حاال با ختی  همون تعدادی هم که ختی از نامزدی ما نداشیی

 شدن و لعنت به سنگیتن نگاهشون. 

پس  به شایان نزدیک شدم و سیع کردم لرزش صدام رو 

 بزنم. 

معلومه که قبولت دارم عزیز من.من مگه میشه تو رو 

نشناسم.حتما اشتباه شده.حتما کیس اینارو انداخته گردن 

 تو تا... 
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کتمه که االن پلیس ختی نیم کنم.   _فقط به خاطر اعتبار رسر

کت  و گرنه امثال تو رو باید با لگد جلوی چشم همه از رسر

ون.   انداخت بت 

 

د یم کرد.جلوی چشم اینهمه آدم با این داشت شایان و نابو 

صدای بلند که حتی گوش رو هم اذیت یم کرد داشت 

 داغون یم کرد. 

 

یی اختیار جلوی شایان ایستادم و ارتباط چشیم شایان و 

 رادش رو شکستم. 

رادش با آرامش نگاهش رو گرفت و به چشمهای من 

 دوخت. 

.دارین برای خودتون حق و ال ن ناس _دارین اشتباه میکنی 

 میخرین.شایان دزد نیست. 

ن ترین آدمیه که میتونید برای حساب کتاب هاتون  مطمی 

 پیدا کنید. 
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 . ن ن اشتباه شده..براش پاپوش دوخیی  من مطمی 

 

چشم و شعله ور شدن آتیش نگاهش رو به خویی حس یم 

 کردم
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ه شده بود ویل من زیر نگاه پر از  ساکت و آروم فقط بهم خت 

 ذوب یم شدم. حرارتش داشتم 

 شایان خشکش زده بود. 

بهش حق میدادم.اتهام سنگیتن بود.تهمتی که تا عمر داشت 

حتی یک بار هم به ذهنش خطور نیم کرد که به خودش 

 نسبت داده بشه. 

 

ن تر یم   تر و خشمگی 
نگاه رادش لحظه به لحظه عصباین

 شد. 

بعد از تموم شدن حرفم دستهاش رو مشت کرد ویل با اون 

 تفاوتش دوباره به شایان نگاه کرد و دوباره زخم زد. نقاب یی 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 زخم که خوب بود بیشتی داشت یم کشت. 

 بچه جون.من عادت به صدقه 
ی

_فقط کاقن بود بهم بگ

 دادن زیاد دارم. 

 

 صداش رو بلند کرد و دوباره به بقیه نگاه کرد. 

با همتونم.از آبدارچی گرفته تا طراح و کارمند من دست به 

 گداهای یی صدقه دادنم خ
ی
وبه.کارم جمع کردن زندگ

 عرضس. 

پس به جای این مدل حماقتا بیاین پیش خودم نه اینکه 

 کنید. 
ی

 پیش خودتون احساس زرنگ

 حاال تو... 

 

ن شایان و شهاب  وحشت زده و خشک شده نگاهم رو بی 

 چرخوندم. 

شایان نفس میکشید؟گ میتوتست ادعا کنه که اون االن 

 زندس؟
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دم که پیش چشم اینهمه آدم کشته من به چشم خودم دی

 شد و حتی آخ هم نگفت. 

.من دزد نیستم.   _د..داری اشتباه میکتن

 

ی از فریاد بود نه از خشم.به جاش بغض بود.   اینبار نه ختی

 چی وحشتناک تر از بغض یه مرده؟

 با صدای لرزون شایان چی کار یم کردم؟

 

شهاب بهش خیده شد و دستش رو به سمتش گرفت و با 

 ارت به سمت در پرت کردحق

کت من گم کن.برو  _االنم تا پشیمون نشدم گورتو از رسر

خداتو شکر کن پای پلیس و وسط نکشیدم وگرنه االن باید 

ی.   با دستبند خرکش یم شدی کالنتی

 

 شهاب رو کرد به بقیه ی افراد منتظر و بلند تر داد زد

 _شماها هم رسی    ع برید رس کارتون.زود! 
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کل اون جمعیت مثل مور و ملخ پراکنده با فریاد بلندش  

 شد. 

ن سمت راه پله و یه عده هم سمت  یه عده ی زیادی رفیی

 اتاق هاشون. 

ه ی صورت خشک شده ی  زبونم بند اومده بود.مت خت 

ه ی رادش رو روی خودم  شایان بودم و به راحتی نگاه خت 

 حس یم کردم. 

 کل این بلوا چه قدر طول کشید؟

چرا انقدر له شدم؟چرا نمیتونم  کمتی از یک رب  ع نه؟پس

 حرف بزنم. 

 

دیر یا زود بدجوری تاوان این کارتو پس میدی جناب 

 رئیس.تا اون روز منتظر تقاص پس دادنت میمونم. 

 

 شایان نه به من نگاه یم کرد نه رادش. 

فقط بالفاصله بعد از تموم شدن حرفش از کنارم رسی    ع رد 

ن رفت.   شد و مثل برق از پله ها پایی 
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 زم کار نیم کرد. مغ

اینهمه آدم چطور انقدر رسی    ع غیبشون زد؟چرا کیس حرقن 

 نزد؟

 چرا کیس جلوی رادش و نگرفت؟

 

نگاهم شایان و دنبال کرد و به محض دور شدنش انگار 

 پاهای منم به کار افتاد. 

برگشتم سمتش و تقریبا دنبالش دوییدم که با صدای فریاد 

 م. بلند و عصتی رادش رس جام میخکوب شد

ی؟رس جات وایسا  کدوم گوری مت 

 

مغزم خایل خایل بود.فعال نه رادش میشناختم نه کس دیکه 

 ای. 

فقط مغزم جیغ یم کشید شایان و مردی که االن بهم 

 احتیاج داره. 
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بعد از چند ثانیه مکث بدون اینکه برگردم دوباره راه افتادم 

عقب پرتاب که اینبار دستم با قدرت گرفته شد و رسی    ع به 

 شدم. 

ن تنها صدای پیچیده شده توی  صدای جیغ خفه ی نازنی 

 سالن بود. 

 وای شهاب تروخدا ولش کن..شهاب جان! 

 

کجا بودن اونهمه آدم که حاال بیان رییسشون رو تماشا 

؟ ن  کین

نه؟ ن  من گفتم حس یم کنم قلبم نمت 

االن به محض لمس دستم حس کردم که قلبم درست کنار 

ین رسعت ممکن پمپاژ میکنه. گوشم داره با بیش  تی

ی از اون صورت یی تفاوت نبود و با چهره ی رسخ  دیگه ختی

ه   داد بهم خت 
شده و دندون هایی که بهم دیگه فشارشون ین

 شده بود. 

ون زده بود و هر لحظه دستم رو بیشتی فشار  رگ گرونش بت 

 یم داد

 میخوای بری پیش اون پشه ی الدنگ دزد؟
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 ستی هستی بیچاره؟انقدر احمق و دمه د

 

 تنها واکنش مغزم محکم کشیدن دستم بود. 

 با تمام قدرتم دستم رو عقب کشیدم و خفه جیغ کشیدم

دست به من نزن...ازت متنفرم رئیس.فهمیدی؟حالم ازت 

 بهم میخوره. 

 

 به خویی حس کردم جا خورد و شوکه بهم نگاه کرد. 

و تا دلم میخواست فعال از این سالن لعنت شده فرار کنم 

نرفته به شایان برسم ویل به محض اینکه قدم اول رو 

 برداشتم صدای کر کننده ی هوار رادش تو گوشم نشست. 

ی.  کت مت   _یه قدم دیگه برداشتی پشت بندش خودتم از رسر

ن چجوری تنها راه درآمدت رو  فقط یه قدم دیگه بردار ببی 

م روشا.   میتی

 

 شهاب تروخدا... 

 ! ن ی نگو نازنی  ن  تو چت 
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ن میخکوب شد و حالت تهوع کل وجودم رو پاها م به زمی 

 گرفت. 

 حس یم کردم کل طبقه داره دور رسم میچرخه. 

 چی به روزم داره میاره این کثافت؟

چشمهام رو بستم و فوری تصویر یه خواهر کوچولوی ذوق 

 زده بلند جیغ کشید

ن عروسکم چقدر خوشگله(  )روشایی ببی 

لت زده پررنگ تر تصویر کمرنگ شد و تصویر یه پدر خجا

 شد 

م که حتی نمیتونم به موقع داروهاش رو  مندم از دختی )رسر

 بخرم...پول عملش و از کجا بیارم روشا(

 

صدای نفس های عمیق و پشت رس همم تنها آوای توی 

 سالن بود. 

دست گذاشته بود رو نقطه ضعف من؟از کجا فهمیده 

 بود؟
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 از چه جنیس بود این آدم؟شیطان؟

 

ن رو بالکل ساکت کرد و من موندم صدای تشر اشک ان نازنی 

 با حایل که داشت ذره ذره نابودم یم کرد. 

 دیگه کیس بود که از من توقع محکم بودن داشته باشه؟

 حتی االن هم گریه نکنم؟

 برای خودم...برای قلب مریض روشنا..برای..برای شایان. 

 

 جون کندم ویل قدم به سمت جلو برنداشتم. 

یز از نفرت و   کینه شدم ویل بدون اینکه به سمت رادش لتی

 برگردم سمت اتاقم راه افتادم. 

گ و ختی کنم تا وقتی بتونم به شایان برسم براش آرامش 

 باشه؟

 خودم رو تو اتاقم پرت کردم و بغضم رو خفه کردم. 

ن و به صدای بوق  وع کرد به شماره گرفیی دستهای لرزونم رسر

 های تلفن گوش دادم. 

 جب یه یادی از ما کردی. سالم روشا...چه ع
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 افسانه...برو پیش شایان.پیداش کن! 

 یا خدا چی ش.. 

 

طاقت شنیدن حتی یک کلمه ی دیگه هم نداشتم.تلفن رو 

قطع کردم و فعال شایان رو به دختی خاله ی همیشه رفیقش 

دم.   ستی
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 *زمان حال

 *روشا

 روشایی بگو دیگه! 

 

اض روشنا حواسم دوباره جمع شد و نگاهم  با صدای اعتی

 رو به کتاب درش اول دبستان دوختم. 

این دختی کوچولو هنوز غریبه بود ویل وقتی یه "ی" اضاقن 

 میشوند کنار اسمم یی دلیل حالم خوب یم شد. 
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 _ببخشید بنویس... 

 

پیچ و تایی به اون چشم های کوچولوش داد و دوباره 

و  مدادش رو سفت روی کاغذ فشار داد و با اون خط ساده

 . ن وع کرد به نوشیی  بامزش رسر

 هنوز این خانواده برام غریبه بود. 

ویل نمیدونم چی شد که وقتی روشنا بدو بدو کتاب درسیش 

رو برام آورد و ازم خواست که براش امال بگم نتونستم 

 مقاومت کنم و دست رد به سینش بزنم. 

حواسم رو جمع کردم و دوباره شمرده شمرده براش خوندم 

 تا بنویسه. 

ست. 
َ
 __ِدَرخت ِکنار رودخانه ا

ست. 
َ
رگوش ِکنار ِدَرخت ا

َ
 خانه ی خ

 

صدای کالفه ی روشا همراه با صدای عصتی نرگس خانوم 

 ادغام شد و جفتشون با عصبانیت بهم دیگه نگاه کردند. 
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 نمیتونم بنویسم باید بخش بخش 
ی

ای بابا خییل تند میگ

 .  برام بخوین

 ! بسه روشنا خواهرتو انقدر اذیت نکن

 

 یی اراده خندم گرفت و روم رو سمت نرگس چرخوندم. 

باید بهش یم گفتم مادر؟خییل کار سختی بود.هیچ احساش 

 بهش نداشتم ویل محبتش رو با تمام وجودم حس یم کردم. 

به اضار بابا مسعود بود نیم دونم،ویل هفته ای دو سه بار 

شایدم بیشتی میومدم این خونه و با آدماش وقت یم 

 دم. گذرون

از همه بیشتی هم با این دختی کوچولوی خوش رس و زبون 

ارتباط گرفته بودم و با اینکه خییل وقت نبود که دیده 

بودمش ویل انقدر گرم و صمییم باهام برخورد یم کرد که 

 عاشقانه دوستش داشتم. 

ن داشت آروم آروم روال خودش رو یط یم کرد.   همه چت 

ن مالحظه ی منو یم کردن و  برام وقت یم خریدن  همه داشیی

ن دیدار  به جز...به جز همون مردی که انگاری با اولی 

 بدجوری ذهنم رو بهم ریخته بود. 
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ی که  ن هیچ گذشته ای رو باهاش به یاد نمیاوردم و تنها چت 

ازش دیده بودم همون برخورد وحشتناک اولش و بهت و 

 تعجب بعد از فهمیدنش بود. 

ه.یه مدت نباشه و یه ازش خواسته بودم یه مدت تنهام بذار 

 مدت با اون جنس نگاه،تماشام نکنه. 

 اونم درکمال تعجب قبول کرده بود. 

ویل...به گ باید یم گفتم که همه جا سنگیتن نگاهش رو 

 حس یم کنم تا باور کنه؟

 

نه من اذیت نمیشم.ببخشید االن بخش بخش میگم 

 بنوییس. 

 َبرف..یم...با...َرد. 

..ن  یست. آ..ِس..مان..آف..تا..یی

 

نرگس رس تاسف تکون داد و دوباره مشغول کار خودش 

 شد. 
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روشنا چند خط دیگه هم نوشت و بعد از تموم شدن 

 امالش با ذوق دستهاش رو بهم کوبید. 

آخ جون تموم شد..وای اینا هیچکدوم به من دیکته نیم 

؟  گن.حاال بریم بازی کنیم روشایی

 

غیتی به  اینبار صدای توبیخ گر نرگس درست مثل یه کمک

 دادم رسید. 

چون االن بعد از یه مصاحبت طوالین با آدم های غریبه ی 

آشنا،دلم یه پیاده روی با یه هندزفری و موسیقی آروم 

 میخواست. 

 روشنا بسه دیگه از وقتی روشا اومده دیوونش کردی. 

ن آبجیت خسته شد.   برو یکم کارتونتو ببی 

 

ش خورد هر نمیدونم چطور شد که وقتی اسم کارتن به گوش

چی روشا و هر چی بازی بود بالکل یادش رفت و با ذوق 

 سمت تلوزیون رفت. 
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با دیدن ذوق بچه گونش لبخند کم جوین زدم که با حضور 

 نرگس و نشستنش روبه روی خودم توجهم بهش جلب شد. 

خسته شدی عزیزدلم.تو این یه سال نمیدوین چه قدر 

ا هزار مدل زبون مختلف روشنا غصه ی نبودنتو میخورد.ب

بهش فهموندیم که تو نیستی ویل بریم گردی.یعتن من 

ن بودم که دوباره میبینمت.   مطمی 

 

 لبخند زدم و با دقت به صورت ساده و مهربونش نگاه کردم. 

ن داشت رنگ  ن نداشتم.کم کم همه چت   برای گفیی
حرقن

 عادت یم گرفت و هنوز برای مهر و محبت غلیظ زود بود. 

شا جان...نمیخوای..نمیخوای دیگه بیای با خودم میگم..رو 

؟  کتن
ی
 زندگ

ا..البته فهمیدم که این یه سال و تو چه خونه ی پر از رفایه 

 کردی ویل بازم..بازم دلم طاقت نداره عزیزدلم. 
ی
 زندگ

 

قلبم مچاله شد و اضطراب یی دلیل تمام وجودم رو فرا 

 گرفت. 
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 یی دلیل.من هنوز با هیچکد
ومشون راحت حسه یه ناامتن

 نبودم. 

ین کلمات رو کنار هم  لبم رو تر کردم و سیع کردم بهتی

 بچینم. 

 _من...من نمیدونم چجوری احساسمو بهتون منتقل کنم. 

من این روزا حالم خوب نیست.توی خال دارم دست و پا 

نم.  ن  مت 

ن  تازه داشتم با فراموشیم کنار میومدم که فهمیدم همه چت 

ن و پای یه دروغ بوده و پدر و مادرم ک سای دیگه ای هسیی

 خواهر کوچولو هم وسطه.. 

بحث...بحث شوهر و ازدواج که دیگه جای خود داره و 

 فعال اصال نمیخوام بهش فکر کنم. 

 ازتون میخوام که درکم کنید. 

 کردم که نمیتونم 
ی
من...من این یک سال رو کنار مردی زندگ

 االن ولش کنم. 

ن خواهش یم کنم ...برای همی  ن بهم فرصت بدین  برای همی 

 بیشتی بشناسمتون.تا شاید باالخره یادم بیاد. 
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همینطور پشت رس هم گفتم و گفتم و نفهمیدم که 

 چشمهای نرگس پر از اشک شده. 

به محض تموم شدن حرفام اشکهاش رو پاک کرد و تند تند 

 رسش رو تکون داد. 

ن درست  باشه..باشه عزیزدلم حق با توعه.ایشاهلل همه چت 

 رم کم کم یادت میاد. میشه ماها

 

رسم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و به روشنای غرق در 

 تلوزیون نگاه کردم. 

؟یعتن چی نمیخوای فعال بهش فکر کتن  از شهاب چه ختی

 مادر؟

 

 رسی    ع رسم چرخید و اضطراب وجودم چندین برابر شد. 

تمام این مدت توی ذهنم روی این موضوع خاک ریختم و 

ه. نذاشتم بال و پ  ر بگت 

حاال که خودش هم بهم وقت داده بود دلم نمیخواست من 

 بهش فکر کنم. 
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..ازش خواستم فعال سمتم نیاد تا یکم با این قضیه  هیجی

کنار بیام...منم با اون ذهنیت بدی که ازش پیدا کردم دلم 

 نمیخواد بهش فکر کنم. 

 

نگاهم رو به اطراف چرخوندم و دنبال کیفم گشتم تا هر چه 

 از این خونه برم.  زودتر 

 
ی
 تا آسمون با جایی که توش یک سال زندگ

ن این خونه زمی 

 کرده بودم فرق داشت. 

...یه خونه ی کوچیک و قدییم البته با کیل حال 
ی
پر از سادگ

 .  و هوا و نشاط بیشتی

 ویل... 

ویل فقط خدا میدونه که چه قدر سخته با هیچکس 

 .  احساس امنیت و آرامش نداشته باشر

 یفم از جام بلند شدم و از روی مبل برش داشتم. با دیدن ک

روشنا که دید از جام بلند شدم مثل فتن پرید سمتم و با 

ه شد.   ترس بهم خت 

 روشایی بازم میای دیگه؟گ بریم شهربازی و پارک؟
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یم باشه؟  عمو شهابم بتی

 

 سیع کردم به قسمت دوم خواهشش تومه نکنم. 

کرد دلم میخواست این مدیل که این بچه با ترس سوال یم  

انقدر محکم تو وجودم حلش کنم که دیگه نگران نبودم 

 نشه. 

 گونش رو محکم بوس کردم و کنار گوشش گفتم: 

دفعه ی بعدی میام دنبالت بدیم پارک.هر دفعه یه جا 

یم خوبه؟  مت 

 

 جیغ رسشار از ذوقش حالم رو خوب یم کرد. 

وع انگار که یادم یم رفت یه هویت پکهان دارم و یه موض

 مهم چال شده تو هزارتوی ذهنم. 

ون زدم.   از نرگس هم خداحافیطن کردم و از خونه بت 

 شاید بهتی بود دیگه بهش بگم مامان. 

انگاری اون خییل بیشتی از من به شنیدن این اسم نیاز 

 داشت. 
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ن اومدم و به  پله های ساختمون کوچیکشون رو تند تند پایی 

د بلند سینه به محض باز کردن در ساختمون با یه مرد ق

 سینه شدم. 

ن بلندی کشیدم و ترسیده چند قدم عقب رفتم.   هی 

با دیدن نگاه پر از بهت و تعجبش کیم مکث کردم ویل 

 رسی    ع خودم رو جمع و جور کردم و از کنارش رد شدم. 

 ببخشید اقا.. 

 

مثل مجسمه هنوز خشک شده ایستاده بود که یی تفاوت از 

ی پر از بهتش رس جام کنارش رد شدم ویل با شنیدن صدا

 ایستادم. 

ن روشا؟بعد..بعد دو سال ببخشید آقا؟  ه..همی 

 

#part136 

با گیجی رسم رو سمتش برگردوندم و با یه جفت چشم 

ون و متحت  روبه رو شدم.   حت 

 ببخشید؟من..من متوجه منظورتون.. 
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 یعتن اینا راست میگن؟تو واقعا من و یادت نمیاد روشا؟

 

  با یه آدم جدید رو نداشتم. نه..واقعا کشش آشنایی 

ای کاش مامان زودتر رس و کلش پیدا یم شد و این مرد رو 

دور یم کرد.دیگه گنجایش یه غریبه ی آشنا ی جدید رو 

 نداشتم. 

 

ببخشید من االن حالم خوب نیست.شمارو هم..متاسفانه 

 خاطرم نیست.اگر اجازه بدین من.. 

 

رفم یادم یه لحظه با دیدن نم چشمهاش شوکه شدم و ح

 رفت. 

رفته رفته صورتش رسخ یم شد و عصتی چشمهاش رو 

 محکم روی همدیگه فشار داد. 

هنوز رفتار عجیبش رو هضم نکرده بودم که محکم مچ 

 دستم رو چسبید و با قدرت با خودش کشید. 
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ه ی مرد عصتی بودم که با  زبونم بند اومد و با تعجب خت 

مت صندیل دزدگت  قفل ماشینش رو باز کرد و من و س

 شاگرد کشوند. 

بسه...دیگه هر چه قدر که ادمای اطراف از مریضن من 

 سواستفاده کردن بسه. 

ی نبود که برای خودم انتخاب کنم.  ن  چت 
ی

 گیجی و منگ

صدام یی اختیار باال رفت و با تمام جونم دستم رو عقب 

 کشیدم. 

؟بهت میگم  چیکار داری میکتن لعنتی

 . نمیشناسمت.نمیشنوی؟ول کن دستمو 

 

 خشم و عصبانیت رو به وضوح تو صورتش یم دیدم. 

کالفه روی صورتش دست کشید و با صدای بلند تو صورتم 

 فریاد زد. 

ولت کنم که هر گ هر چی دلش خواست تو گوشت بخونه 

 و اون مدیل که دوست داشت حافظت و بسازه؟

 من و یادت نمیاد یی معرفت.متن ک... 
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از زور بهت و کش  با چشمهای گرد شده و سینه ای که

ن یم شد به مردی نگاه کردم که  مکش تند تند باال و پایی 

بغض کرده بود و کلمه ی دیگه ای حرف نیم زد که مبادا 

 بغضش رس ریز شه. 

 

 منم دلم گریه میخواست.ویل دیگه بسه هر چی گریه کردم. 

ویل این حرفها یعتن یه مهر تایید روی تصورات هر چند پر 

 از بدبیتن من. 

نکه از کجا معمول این اطرافیان من دارن به من راستش ای

 رو میگن؟

؟چه نسبتی با من داری اخه که اینجوری  ش..شما گ هستی

؟
ی

 میگ

 

ه  رو صورتش دست کشید و با چشم های رسخش بهم خت 

 شد. 

من نامزدت بودم یی معرفت.هموین که مثل یه تیکه آشغال 

 .  دورم انداختی
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به زد. بلند تر داد کشید و به سین  ش ضن

همون بدبختی که فراموش کردی.همون مردی که دو ساله 

ن نرفته.   آب خوش از گلوش پایی 

 

نمیدونم احتیاچی بود حالم رو توصیف کنم یا زیادی واضح 

 بود؟

این حجم از ناراحتی و این مدل خشم...مسببش گذشته ی 

 من بود؟

ن یم دسم که حتما انقدر گذشته ی  دیگه دارم به یقی 

 داشتم که ذهنم خطش زده. مزخرقن 

 

 زبونم بند اومده بود و اصال فرصت تجزیه تحلیل نیم داد. 

 رفتارهاش طبییع نبود. 

ن ذوق و خنده ای که یک دفعه رساغش اومد.   مثال همی 

 چشمهاش درخشید و بهم نزدیک شد. 
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ایط فرق میکنه روشا.میتوین راحت از  _ویل االن دیگه رسر

 .  دست  شهاب خالص شر

از این مسئله سو استفاده کنه و روی خرابه من نمیذارم 

 من قرص خوشبختی بسازه. 
ی
 های زندگ

و...  ن  بیا بریم خودم برات همه چت 

 تو اینجا چه غلیط میکتن حرومزاده ی کثافت؟

 

این چه حکمتی بود؟حتی رس گوسفند رو هم بخوان ذبح 

ن بهش مهلت نفس کشیدن یم دن.   کین

رس و کله ی یه آدم من فقط خواستم یکم تنها باشم و یهو 

 دیگه پیدا شد. 

یز از عصبانیت.   اونم از جنس پر از غصه و لتی

اما حاال...این صدای بلند فریاد از فاصله ی نزدیک درست 

 مثل ناقوس مرگ بود. 

من فقط یه چند تا خاطره ی کوچیک از این مرد داشتم و 

همش ختم یم شد به اون دزدیدن احمقانه ی من و طبییع 

 ام ببینمش؟نبود که نخو 
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 اینجا چیکار یم کرد؟

 

#part137 

مرد روبه روم با تعجب برگشت و با دیدن شهاب اخم هاش 

 درهم شد. 

صدای بلند شهاب و صورت برزچن و رسارس خشمش تنم 

 رو میلرزوند. 

کاش یم شد از زمان حال هم فرار کرد.چشم بست و غرق 

شد تو دنیای دختی بچه ای که تمام دغدغش فقط امالش 

 د. بو 

 زندت نمیذارم...تو گوش زن من چی میخوین مردک؟

 

 تو این مدت کم تا به حال اینقدر عصباین ندیده بودمش. 

زبونم بند اومده بود و وقتی مشت محکم شهاب تو صورت 

مرد روبه روم فرود اومد تازه مهر و موم زبونم با یه جیغ بلند 

ن رفت.   از بی 
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ین که به جون وحشت زده جیغ کشیدم و به دوتا مرد عصبا

 هم افتادن نگاه کردم. 

ی یادش نیست فکرش و  ن فکر کردی میذارم حاال که چت 

 .  منحرف کتن

 تاوان کاری و که دو سال پیش کردی باید االن پس بدی. 

 

 ای کاش جفتشون خفه یم شدن. 

ن که حالم رو  هایی میگفیی
ن دن و چت  ن به مت  محکم بهم ضن

 لحظه به لحظه بدتر یم کرد. 

ه ی صحنه ی روبه من همونطور یخ  زده و منجمد شده خت 

روم بودم و انقدر طول کشید که باالخره چند نفر تو کوچه 

 پیدا شدن تا سواشون کنند.. 

 

...شایان اینجا چیکار میکنه؟روشا  ن یا امام حسی 

ن منو؟  مادر...خویی روشا؟روشا ببی 
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مامان تکونم میداد و من نگاهم از صورت خوین مردی که 

 مش شایان بود جدا نیم شد. ظاهرا انگار اس

ون بهش نگاه یم کردم که با چرخیدن رس  مسخ شده و حت 

شهاب و زوم شدن نگاهش روی من وحشت زاده چند قدم 

 عقب رفتم. 

 مامان...مامان بگو سمت من نیاد..مامان بگو نیاد.. 

 

ی نیست.چیه  ن آروم باش دختی خوشگلم.آروم عزیزم چت 

س دختی خوشگلم..آروم.   . مامان...نتی

 

ه با صورت زخیم و لباس های  ه خت   شهایی که خت 
ن نگاهم بی 

خایک نگاهم یم کرد و مردی که با صورت خوین وسط کوچه 

 دراز کشیده بود درگردش بود. 

 واقعا نامزدم بود؟گفت من دورش انداختم؟

ن آدیم بود؟  اخه چرا روشا همچی 

 ای کاش یم شد از روشا فرار کرد و تا ابد پریناز موند. 
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تنها مثل سابق و تنها دغدغش دست به رس کردن  تک و 

 احسان مزاحم بود. 

با حس خییس صورتم فهمیدم که دوباره باختم و خودم ختی 

 ندارم. 

شهاب با اخم های گره کردش بدون اینکه نگاهش رو ازم 

ه قاطع غرید  بگت 

ش باال نرگس خانوم.   بتی

 

 پس واقعا یه گذشته ی مهر و موم شده درکار بود. 

این بلوا و اون مدل مشت زدن دلیل دیگه ای  وگرنه

 نداشت. 

با صدای فریاد بلند شهاب شونه هام باال پرید و عصتی 

 چشمهام رو محکم روی هم بستم. 

ش باال!   بهت میگم بتی

 

 مامان ترسیده زود دستم رو چنگ زد و با خودش کشید

م صورتت شده مثل گچ.   بیا بریم تو دختی
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 گاش نکن..آفرین عزیزم. بیا عزیزدلم...بیا خوشگلم ن

 

 دلم نمیخواست دوباره چشمم به اون صورت برزچن بخوره. 

 به اون چشم های رنگ خون و اون نگاه ثقیل. 

ون همراه مامان راه  ن رسم رو چرخوندم و با قدم های نامت 

 افتادم. 

 

#part138 

اصال نفهمیدم چجوری پله ها رو باال رفتم فقط وقتی به 

ون رو  خونه خودم اومدم که حت  ن ن آشتی ی صندیل پشت مت 

نشسته بودم و مامانم تند تند با قاشق آب قند توی دستش 

 رو هم یم زد. 

 چی شده مامان صدای چی بود؟

 

ون  ی اتاقت تا صدات نکردم بت  روشنا زود مت 

 نمیایا..زودباش بدو! 

 بیا قوربونت برم.یکیم از این بخور دردت به جونم. 
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هم رو به چشم هاش لیوان رو که توی دستم چپوند نگا

 دوختم و افسار اشکم رو آزاد کردم. 

اگر گریه نکنم دق یم کنم...من اونقدرا هم قوی نیستم که 

 دم نزنم. 

چرا بهم نگفته بودی نامزد داشتم؟میگفت من دورش 

 انداختم. 

 من...من خییل آدم بدی بودم مامان؟

 

مامان هم بغض کرده کنارم نشست و با گوشه ی چادرش 

 و پاک کرد. اشک هام ر 

 دردت به جونم آدم بد کجا بود تو فرشته ای. 

 برای چی باید بهت میگفتیم دختی من؟

ا کیل خواستگار دارن که حاال یا به ازدواج  همه ی دختی

 میکشه یا جدا میشن. 

 مهم شوهرت بود که مثل شت  پشتته عزیزدلم. 

 خداحفظش کنه که اون تو رو برای ما پیدا کرد. 
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یتن زیادش   کیم آب قند رو رس  کشیدم و با حس شت 

 چشمهام رو بستم و سیع کردم آروم باشم. 

به من دروغ نگو.من فقط حافظمو از دست دادم احمق که 

 نشدم. 

کدوم خواستگاریه که بعد دوسال پیداش شه و اینجوری 

 رفتار کنه؟

 من شوهر دارم...اصال..اصال وقتی اون نامزدم 
ی

مگه نمیگ

 اج کردم؟بوده چرا یهو با شهاب ازدو 

 

 درمونده نگاهم کرد و با غصه لب باز کرد. 

ای کاش الل یم شدم و به همه نمیگفتم تو رو پیدات کردیم 

 ویل حافظت و از دست دادی. 

ن که رسیده به  حتما انقدر از این گوش به اون گوش گفیی

 گوش شایان. 

 

 رسی    ع اشک هام رو پاک کردم و نفس عمیق کشیدم. 
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 ب چرا وقتی نامزد داشتم... جواب من و ندادی..چرا شها

 .  به خدا ما هم نفهمیدیم چی شد دختی

 اتفاقا خییل هم با شایان رابطتون خوب بود. 

اومد خواستگاریت و باباتم خییل ازش خوشش اومد گفت 

 ازدواج کنید و تو هم قبول کردی. 

ویل اصال نفهمیدیم که یهو گفتی دیگه نمیخوای با شایان 

 دوست داری.  ازدواج کتن و یگ دیگه رو 

شهاب که اومد خواستگاریت بابات اول قبول نیم کرد ویل 

 وقتی اضارای تو رو دید مجبور شد قبول کنه. 

از اون موقع هم خب شایان خییل اذیت شد حقم داره 

 بچه. 

 

ی این وسط درست نبود.این حجم از نامردی واقعا  ن یه چت 

 زیادی بود. 

..من و شهاب...رابطمون  خوب مامان...ما..یعتن

 بود؟دوست داشتیم همو؟
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 مامان با تعجب بهم نگاه کرد و شونش رو باال انداخت. 

به محض اینکه لب باز کرد صدای بم و رسایی تو اتاق 

 پیچید و رس جفتمون چرخید. 

ش؟  _فکر نمیکتن باید این سوال و از من بتی

 روابط خصوض زن و شوهر مگه جلو چشم بقیه پهنه؟

 

 و نگاهم رو از چشمهاش نگرفتم. ریتم نفس هام تند شد 

اف  خییل خوش چهره بود.این حقیقت رو باید به خودم اعتی

 یم کردم. 

ویل...ویل ترسناک بود.هیکل درشت و اخم های گره کردش 

به آدم آرامش نیم داد و به جاش اضطراب تو وجود یم 

 نشوند. 

وای اومدی پشم.صورتت زخیم شده.رفتش ؟بیا بیا زخم 

 . صورتت رو بشورم

 

د نگاهش رو از من نیم  ن چرا وقتی با دیگران هم حرف مت 

 گرفت؟
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چطوری به چشمهاش نگاه کنم و فراموش کنم چه شکیل با 

 قدرت مشت یم کوبید؟

سونمت.  یم.پاشو روشا مت   نه داریم مت 

 

 نگاه نگران مامان حالم رو بدتر یم کرد. 

چطور میشه آدم یهو نامزدیش رو بهم بزنه و با این ادم عقد 

 کنه؟

 یعتن عاشقش بودم و یادم نیست؟

سونه؟  پس چطور تونست اون مدیل من و بتی

سونه؟  مثل یه گروگان بدزده و تا رس حد مرگ من و بتی

 

بدون اینکه حرف دیگه ای بزنم از جام بلند شدم و کیفم رو 

 روی دوشم انداختم. 

بسه هر چی فرار کردم.این مرد رفتتن نبود که بخواد با دوری 

 بشه.  من خسته

 خداحافظ مامان.. 
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 لحن مامان پر از نگراین بود ویل باالخره لبخند زد 

ن   خداحافظ عزیزم.مراقب خودتون باشی 
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 دلم نمیخواست جنگ راه بندازم.با این آدم که اصال... 

فعال تنها نیازم آرامش بود و در به در دنبالش میگشتم ویل 

 نبود که نبود. 

غریبه ی جدید که باید غصه ی هر روز یه شوک جدید.یه 

 آشنا بودنش رو گوش یم دادم. 

اگر اون مرد نامزد من بوده برای چی بعد از دو سال پیداش 

 شده؟

مگه ختی نداشته که من شوهر کردم..اون حرفها..اون کلمه 

د.  ن جرکننده داشت حالم و بهم مت  ن  های متن

سونمت.ویل وقتی اون پشرو دمه در  امروز نمیخواستم بتی

ل کنم. خون  تون دیدم نتونستم خودم رو کنتی
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ن که بدون بحث سوار ماشینش شم  چرا فکر کردم همی 

تمومه؟این ادم برای دوری و آرامش نیومده بود.انگاری قرار 

 بود همیشه باشه. 

ه شدم.  ی نگفتم و بدون حرف به روبه روم خت  ن  چت 

 خشیم که این مرد داشت واقعا وحشتناک بود. 

خم زیاد از حد گره خورده تن آدم رو اون چشم های رسخ و ا

 میلرزوند. 

 

ش کوچولو؟اینقدر باهام غریبه شدی  چرا انقدر از من میتی

ه چقدر پررو و طلبکار بودی.   دیگه کم کم داره یادم مت 

 

م و به سکوتم ادامه بدم ویل با  اول خواستم نادیدش بگت 

شنیدن کلمه هایی که اخر جملش چید ابروهام باال پرید و 

 ر رس گره خورد. اخ

سیدم؟شاید الزم نبود با زبون تصدیقش کنم ویل  ازش میتی

سیدم.   چرا...واقعا ازش میتی
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قد بلند و هیکیل که چندبرابر من بود شاید دلیل محکیم 

اون نگاه و اون اخم های گره شده کنار هم یه نباشه ویل.. 

 دلیل قانع کنندس. 

 

سم چرا انقدر میای رس   اغم؟_وقتی میدوین ازت میتی

 منو؟بعدشم من آدم پررویی 
سوین خوشحال مییسر که بتی

 نیستم. 

 

ن بار بود که میدیدم لبهاش به خنده باز میشه.   شاید اولی 

ی زمزمه کردم و با اینکه خییل واضح بود ویل به  ن زیر لب چت 

 گوشهام شک کردم. 

"  "توله بتی

 ابروهام رو توی همدیگه گره زدم و گفتم: 

 بلند بگ
ی

ی میخوای بگ ن  و! چت 

 

ن رو کنار زد و کامل برگشت سمتم.   در کمال تعجب ماشی 
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دستش رو گذاشت پشت صندلیم و خودش رو بهم نزدیک 

 کرد. 

ه ی دنیای سیاه چشمهاش شدم.   زبونم بند اومد و خت 

باید بگم من خراب کردم.ختی نداشتم حافظت و از دست 

 دادی و وقتی بعد یک سال پیدات کردم گند زدم. 

.   جوری رفتار کردم  که ترسیدی و حاال ازم فراری هستی

ویل من نمیذارم هر چی خاطره ی خوب داریم با یه 

 سوتفاهم نابود شه. 

تو زن متن روشا.کیس که تا اخر دنیا مراقبشم و دیگه 

 نمیذارم حتی یه خار توی پاش بره. 

تا وقتی هم که منو یادت بیاد کنارتم.بدون فاصله...بدون 

...بدون پنجول باشه؟  بدقلقی

حتی اگر الزم باشه دوباره من و بشناش و عاشقم شر صتی 

 یم کنم. 

 پس تنهایی و قهر نداریم روشنه؟
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 *فلش بک_گذشته

 *روشا

ی میگم بعد  ن برو کنار روشا حالم خوب نیست یه چت 

 پشیمون میشم. 

 

 من و کنار زد و موتورش رو کنار درخت نگه داشت. 

ت ساعت تماس و دو روز گذشته بود و بعد چهل و هش

 پیام یی پاسخ االن وضعمون این بود. 

 من با این حال درمونده جلوی در خونشون. 

 

چی کار داری میکتن با من و خودت شایان؟دو روزه نه 

.مگه من مسبب اون  جواب تلفنمو میوی نه پیامامو میخوین

 اتفاقم که اینه رفتارت؟

 

 عصتی برگشت سمتم و بهم نزدیک شد. 

 ز من چی کشیدم روشا؟_میدوین اون رو 
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جلوی اون همه ادم خورد شدم ویل تمام فکر و ذکرم تو 

 .  بودی که من و باور کتن

 چی تو من دیدی که دزدی کردنم و قبول کردی یی انصاف؟

 

 چشمهاش رسخ بود و تنش میلرزید. 

بهش نزدیک تر شدم و سیع کردم صداقت کالمم رو واضح 

 نشون بدم. 

ت..حالل خور! _من باورت کردم شایان.تو م ..با غت   رد متن

 مگه میشه حرفای اون دیوونه رو باور کنم؟

 

 اینبار بلند داد کشید و مشتش رو محکم روی سینش کوبید. 

کت پرتم  _پس کجا موندی وقتی با خاک یکیم کرد و از رسر

ون؟  کرد بت 

 که 
ی

کدوم گوری بودی وقتی بهت احتیاج داشتم تا فقط بگ

 من دزد نیستم؟

 بودی البد...یا شایدم هنگ کرده بودی.  چیه توی شوک
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 ناباور بهش نگاه کردم و سیع کردم آرومش کنم. 

 خواستم بیام دنبالت رادش نذاشت بیام. 

گفت...گفت اگه بیام اخراجم میکنه.د  میگم شک ندارم 

 .  بهت لعنتی

 

 پوزخندش تا مغزاستخونم رو سوزوند. 

ن اونهمه ادم رد نیم  شدم و منم بودم با این بهونه از بی 

 دنبال نامزد دزدم نیم گشتم. 

 

 عاض رس پر دردم رو گرفتم و عصتی جیغ زدم. 

 بسه شایان گند نزن تو هر چی تصوره که ازت دارم. 

کت فرار  یادت رفته اونیکه همیشه دوست داشت از اون رسر

 کنه من بودم؟

 فکر میکتن چرا؟

تو میخوای پول عمل روشنارو بدی؟یا وقتی برای یه 

یزه بابام میتونه پول عروسکش رو بده؟ عروسک اشک  مت 
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اییط رو تو اون جهنم  نه...فقط منم.منم که باید هر رسر

 تحمل کنم و دم نزنم. 

 چون به ریال به ریال پوله اون حقوق احتیاج دارم. 

چون دیگه وقت ندارم ریسک کنم تا رئیسم تا وقتی یه 

ونم کنه.  کتش پیدا نکردنم بت   جایگزین برای رسر

 ینارو شایان؟میفهیم ا

 

 شایان به معتن واقیع کلمه داغون بود. 

ن دیگه ای هم  یه مرد وقتی غرورشو از دست بده مگه چت 

 براش میمونه؟

 

 روی صورتش دست کشید و کالفه چشمهاش رو بست. 

من باورت دارم شایان...حتما اشتبایه شده...یا یگ باهات 

 دشمتن داره. 

 

فرضیس چرا تو  منکه میدونستم اصیل ترین دلیل اخرین

 ذهنش انداختم؟
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 اشتبایه درکار نیست.هر چی هست دشمتی و کینس. 

اونم از همون روز اول...وگرنه چا من باید بعد از چند روز 

ون شم و برم تو  یی رس و صدا کار کردن از طبقه ی شما بت 

وکه؟  یه طبقه ی متی

 گ میتونه انقدر با من لج باشه روشا؟هان؟

 

ن احتماالت امیدوارم به اوین که ازش تنم یخ بست.اخر ای

سم نرسه.   خییل میتی
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 *شهاب

با لذت به عکس ها نگاه کردم و سنگیتن نگاهش رو یی 

 تفاوت نادیده گرفتم. 

ه شده بودم  بیشتی از یک دقیقه بود به یه چفت چشم خت 

د و میخندید.  ن  که برق مت 
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 دیدن خنده ی چشمها کار سختی نبود.مخصوصا اگر اون

 چشم انقدر خالص و ناب باشه. 

باالخره از عکس دل کندم و روی پاهاش گذاشتم و به 

 عکس بعد نگا کردم. 

یه دختی با نگایه که به اطراف نیم چرخید و پر از حیا و 

 وقار به جلوش نگاه یم کرد. 

ی  ی که تو زندگیم توی هیچ دختی ن با متانت..با سنگیتن و چت 

 ندیدم. 

هایی که من د
یده بودم خودشون رو برای یه معموال دختی

گوشه چشم توجه من، برهنه یم کردند و فقط یه اخم و 

 پوزخند نصیبشون یم شد. 

عکس رو جلوی چشمش گرفتم و با ذوق پنهانم بهش نگاه 

 کردم. 

بیا بابا خوب نگاش کن.سلیقم خوبه نه؟تا حاال چندتا دختی 

 این مدیل دیدی؟

دگیت رو تماشا یدونه هم نبوده من خودم تک تک زنای زن

 کردم. 
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 به عکس العملش توجه نکردم و عکس بعدی. 

یک هفته صتی کردم تا باالخره این عکس هارو عکاسم برام 

فرستاد و با اینکه توی هیچکدوم حواس روشا به اون 

ن مخقن نبود ویل معرکه شده بودند.   دوربی 

عکس بعدی و بعدی.میتونستم ساعت ها به هر کدوم نگاه 

 ه های توی رسم اولویت بدم. کنم و به نقش

ی که نوک دماغش از رسما یخ بسته بود  عکس بدی و دختی

د.  ن  و عکس دیگه که از ذوق قهقهه مت 

 کوچولویی و 
عکس بعدی و دست به دست با دختی

 عروسگ که خودم براش خریدم. 

ه ی پدرم رو روی عکس ها  نگاهم رو بلند کردم و نگاه خت 

 دیدم. 

از زیر دست های چروکیده و کم پوزخند زدم و عکس هارو 

 جونش کشیدم. 

ن نفری که عکسش رو میبینه  الوعده وفا...میخواستم اولی 

 .  تو باشر
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ن کاغذ رو  دستش رفت سمت خودکارش و بعد از نوشیی

 سمتم گرفت. 

 خوشگله...اذیتش نکن! 

 

 اخم هام تو هم رفت و عکس هارو جمع کردم. 

مرد روبه  ه شدم. همه رو توی پاکت گذاشتم و به پت   روم خت 

د.  ن ن باری بود که از اذیت حرف مت   این دومی 

 

_آره خوشگله...عروسک منه.اگرم خودش اذیت 

 نکنه...اذیت نمیشه. 

 

صورتش نگران بود.درست مثل صحنه ای که خاطرم بود و 

 من رو پشت دراتاقش پیدا یم کرد. 

 اول کامال نگران و ترسیده ویل رسی    ع عصباین و وحشتناک. 

 

ی نوشت و روبه روم گرفتتند تند رو  ن  ی کاغذ چت 
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؟  _میخوای باهاش چیکار کتن

 

ه شدم.   راحت تکیه دادم و با لذت به درموندگیش خت 

 فعال باید وجود یه مزاحم و از زندگیش پاک کنم. 

وع میشه.   یه مزاحم یی ارزش که بعد از رفتنش تازه بازی رسر

یخوام و چه اونموقع میشینم انتخاب میکنم که دقیقا چی م

 مدیل میخوام. 

 

ن انداخت.   لبش رو گزید و رسش رو پایی 

 داشت فرار یم کرد. 

 از من؟یا از خجالتی که با دیدن من بهش دست یم داد. 

 

 _میبینیش بابا؟اینجوری نگاش نکن ویل! 

با اینکه با کوچیک ترین حرقن که خجالت زدش کنه گونه 

ه ویل صاف تو چشمهای من نگاه م یکنه و هاش رنگ میگت 

 تقال میکنه. 
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 فکرش رو بکن... 

سه  ه که قدش به زور تا سینم مت  ن  نیم وجتی ریزه مت 
یه دختی

نه.  ن  جیغ میکشه و دست و پا مت 

 چیکارش کنم؟
ی

 تو میگ

 بدجوری توجهمو جلب کرده. 

 بدجوری عطش داشتنش تشنم کرده. 

 

 از جام بلند شدم و ویلچرش رو سمت پنجره هول دادم. 

گردوندم و خم شدم و تو گوشش آروم روش رو سمت باغ بر 

 زمزمه کردم

 

 قول میدم یه روز میارمش اینجا که ببینتت. 

 تو هم ببیتن که کنار منه و از پیشم جنب نمیخوره. 

مال منه...نه یه پش احمق رو به من ترجیح میده؛نه برای 

 رسیدن به اون و دور شدن از من تقال میکنه. 

 ال من. راضن و خوشحال...تو چنگ من!فقط م
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 *روشا

ی  ن ن با تردید بهم نگاه کرد و مثل چند دفعه ی قبل چت  نازنی 

 نگفت و دوباره مشغول کارش شد. 

از وقتی بهش گفتم میخوام برم با رادش حرف بزنم 

 همینطور مضطرب بهم نگاه یم کرد و روش رو بریم گردوند. 

 کالفه نفس عمیق کشیدم و از جام بلند شدم. 

ن هم مثل فتن از جاش بلند شد و به محض پا شد نم نازنی 

 هول کرده گفت: 

ی روشا؟کاراتو انجام دادی؟میدوین چقدر سفارش  کجا مت 

 داریم؟

 

دونه به دونه ی وسایالم رو توی کیفم ریختم و بهش نگاه 

 کردم. 

ن تموم شده کارام.تو با من کاری نداری؟  آره نازنی 

 

ه   شده بود. همینطور ساکت و با صورت درمونده بهم خت 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

با این حالت صورت آدم فکر یم کرد تا چند لحظه ی دیگه 

ه.   گریش میگت 

با تعجب بهش نگاه کردم و باالخره من حرف رو پیش 

 کشیدم. 

 
ی

ی میخوای بگ ن ن چرا این شکیل میکتن خودتو؟چت  چیه نازنی 

 بگو دیگه. 

 

ش کنار اومد  ن ن یه جمله بود که از پشت مت  انگار منتظر همی 

 و چسبید. و رسی    ع دستم ر 

ن شهاب  روشا جونم به خدا من برای خودت میگم.ببی 

جدیدا خییل عوض شده دیگه اصال نمیشه کاراش و پیش 

 بیتن کرد. 

تروخدا تو دیگه بهونه دستش نده؛میخوای بری باهاش 

؟
ی

 حرف بزین چی بگ

ی  ه اینجوری یه مت  اون هر چه قدر کمتی تورو ببینه بهتی

 ...  باهاش کل کل میکتن بیشتی
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الفه چشمهام رو بستم و یی اراده با لحن تندی حرفش رو ک

 قطع کردم

؟بیشتی میخواد تخریب کنه؟  بیشتی چی

یا نه مثال تازه یادش میوفته چه مدل حرفایی رو نگفته یا از 

ی میتونسته استفاده کنه؟  چه جمله های بهتی

.حق نداری با ماها اینطوری رفتار کنه ن  . من نمیتونم نازنی 

وی اونهمه آدم تهمت زده من نمیتونم به روی به شایان جل

 خودم نیارم. 

ده به من کار ندن.  کت های دیگه ستی  رادش...رادش به رسر

؟  تو بگو این یعتن چی

 

همینطور ساکت و درمونده گوش یم داد که با شنیدن جمله 

ه شد.   ی اخرم چشمهاش گرد شد و با تعجب بهم خت 

 زمزمه ی آرومش خییل راحت به گوشم رسید. 

 شهاب چی کار داره میکنه؟اخه شهاب و اینکارا؟

 

 چشمهام رو بستم و سیع کردم با آرامش باز کنم. 
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..تا فردا.  ن  خدافظ نازنی 

 

به صورت پر از تردید و نگرانیش لبخند زدم و رسی    ع از اتاق 

 خارج شدم. 

از اون روز تا االن که دو روزه گذشته سنگیتن نگاه ها اذیتم 

 میکنه. 

ن مته مخم پچ پچ های زیر   عی 
لتی و هر تهمت و هر اراجیقن

 رو سوراخ میکنه. 

رسی    ع خودم رو به طبقه ی رادش رسوندم و بعد از اشاره ی 

منشیش که تازگیا خییل فعال شده بود رفتم سمت اتاقش و 

به زدم.   به در ضن

 بیا تو! 

 

این صحنه ی تکراری داشت اذیتم یم کرد.نمیدونم شاید 

ود ویل دیگه ظرفیت دیدن اعصاب من خییل ضعیف شده ب

 چندباره ی این صحنه رو نداشتم. 

کت جوون و  من در بزنم و به محض باز کردن در رئیس رسر

 مغرورم رو در حال کار و تو حالت یی اعتنایی محض ببینم. 
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اینبار خییل مثل قبل طول نکشید که دست از کارش بکشه 

 و به من نگاه کنه. 

ا همون اخم و همون دوباره یه ظاهر متفاوت ویل همراه ب

 .
ی

 نگاه همیشگ

اف  سیدم ویل...ویل باید اعتی من تو عمرم از هیچکیس نتی

ه شدن به چشم های این ادم سخته.   کنم حتی خت 
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 باعث میشه آدم کلمات رو گم کنه و هول بشه. 

ویل تمام این مدت تو زندگیم جون کندم تا کیس فکر نکنه 

 کنه. میتونه روم تاثت  بذاره و لهم  

 سالم جناب مهندس.میخواستم باهاتون حرف بزنم. 

 ! ن  بگت  بشی 

 

نیم نگاه کوچیگ به مبل انداختم ویل بدون اینکه تکون 

 بخورم با کیم اخم حرفم رو زدم. 
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_شایان آدم حالل خور و زحمت کشیه.خودتونم میدونید 

ده.حتما دشمتن بوده که...   که اون توی حسابها دست نتی

 

م اینارو بشنوم؟ _چی شده فکر کردی  حاضن

 

دلم ریخت از تحکم صدا و اخم هایی که با گره ی کور روی 

 پیشونیش بودن ویل ادامه دادم. 

 اینبار با کیم خشم...با کیم نفرت. 

_برای چی از طبقه ی ما دورش کردین؟فرستادینش تو 

وکه ای که هیچ کارمندی اونجا نیست.این کارا  طبقه ی متی

 برای چیه؟

 

اینقدر عصباین بشه که به این شکل با شتاب  توقع نداشتم

 از جاش بلند شه و بهم نزدیک شه. 

_یعتن باور کنم انقدر جرئت داری که از من بازجویی کتن یا 

 همش از رس حماقته؟
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آب گلوم رو قورت دادم و دست هام رو از زور خشم مشت 

 کردم. 

 این بازی که راه انداخته معلوم نیست اخرش چیه. 

ن بزنه و با تفری    ح تماشا کنه؟میخواد من   و زمی 

به به نامزدم وارد میشه؟  پس چرا از در ضن

شاید این حرفهام به قیمت اخراجم تموم بشه ویل وقتی من 

م؟  و تا این حد عصتی میکنه چجوری جلوی خودم رو بگت 

_همه ی اینا به خاطر منه مگه نه؟همش به خاطر  رد 

 کردن اون پیشنهاده. 

ن  ن و من نخواستم. چون ازم خواستی   بهم نزدیک بشی 

 چون... 

 

 همینطور بهم نزدیک و نزدیک تر شد که کلمات رو گم کردم. 

ه بهم نگاه یم   که خت 
ی

ترسیدم از خشم چشمهای سیاه رنگ

 کرد. 

 که داری و دوست داری نه؟
ی
 _خییل این مدل زندگ

 یه درآمد بخور و نمت  درست مناسب به زیر خط فقر. 
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 تاپاش ده تومنم نیم ارزه و با موتور یه پش یی عرضه که رس 

ه.   اینور اونورت میتی

ن رو  ن زندگیه یا اعتماد به نفس بیشتی خواسیی لیاقتت همی 

 نداری؟کدومش؟

 

 زبونم بند اومد و قلبم هری فرو ریخت. 

 با بهت بهش نگاه کردم و جون کندم تا صدام بهش برسه

ین _چ..چی از جون من میخوای؟چون شایان نامزد من بود ا

 ...این کارارو باهاش کردی؟

 

ه تماشام کرد.  ه خت   از فاصله ی کم همینطور میخ و خت 

 زیر نگاه سنگینش ذوب شدم ویل جنب نخوردم. 

 تمام وجودم لرزید ویل نگاهم رو ازش نگرفتم. 

ش هم با من  _اخه من چی بهت بگم کوچولو؟هم میتی

.جوری که هیچ احدی جرئتش رو  ین ن اینجوری حرف مت 

ن خوردن اساش رو به فکرش نداشت ه مگه اینکه یه زمی 

 گذاشته. 
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 _تو...تو از من خوشت میاد؟

 

 نگاهش سخت شد. 

رسی    ع از حرقن که زدم پشیمون شدم ویل...ویل توقع این 

ن رو هم نداشتم.   نگاه سنگی 

ن بندازم و گوشه ی  سنگیتن نگاهش باعث شد رسم رو پایی 

 مانتوم رو چنگ بزنم. 

ن مهندس رادش گفته _یه جا رفتم برای م صاحبه گفیی

هیچکس بهت کار نده...اینا...این کارا برای چیه جناب 

 رادش؟

 

ش ادامه یم داد  اگر چند ثانیه ی دیگه به این نگاه خت 

ن نیم دم که همینقدر محکم حرف بزنم.   تضمی 

 پوزخندش توجهم رو جلب کرد و بعدش زمزمه ی زیر لبش. 

 "توله بتی رسکش"
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ه شدم.من و چشمهام گرد شد و  با تعجب بهش خت 

 میگفت؟

 به من میگفت... 

کت  _پس دنبال کار هم میگردی...اونم زماین که هنوز تو رسر

 .  متن

 

هول شدم.یی دلیل.انقدر محکم و با اعتماد به نفس حرف 

د که آدم خودش رو گم یم کرد.  ن  مت 

 

#part145 

کت های دیگه ای رو هم...   _من...من فقط خواستم رسر

دارین من و اذیت میکنید.از وقتی نامزدمم خب شما خییل 

 پاشو و گذ... 

 

 توقع این صدای بلند و عصتی رو نداشتم

 

 _بسه من وقت شنیدن به این مزخرفات و ندارم. 
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ونت  ون کشیدنت از رویاهای دختی وقت توجیه کردن و بت 

 رو هم ندارم. 

ی این تو نیستی که انتخاب میکتن کجا کار  فقط باید یادبگت 

 .  کتن

کت دیگه ای کا رمند من تحت امر منه و اراده کنم هیچ رسر

 بهش کار نمیده. 

 تو هم انگاری خییل دنبال فرصت برای استعفا میگردی. 

 میخوای زودتر کارت رو راه بندازم خانم احمدی؟

 

این نقطه ضعف من رو فهمیده بود.وگرنه محال بود حرف 

ده  استعفا رو به زبون بیاره و ازم بخواد برم وقتی خودش ستی

 بهم کار ندن. 

 تا گ...این بازی احنقانه تا گ قراره سوهان روح من باشه؟

مگه صتی و تحمل ادم چقدره و تا گ میشه نگران خرج و 

وری موند؟  مخارج ضن

؟  به هر قیمتی
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رسی    ع رس خودم جیغ کشیدم و بلند تکرار کردم"آره به هر 

 . "خندیدن روشنا و سالم بودنش به هر قیمتی  قیمتی

کت ویل از گرون ترین تجربه ها و سخت ترین تح مل این رسر

 امتحانها بود. 

 

 من بخوام استعفا بدم بهتون اطالع میدم. 

ویل فقط دنبال یه جواب منطقیم بدای اینهمه رفتار غت  

 عادی و یی ادب... 

 

 _خییل خوبه پس قراره دل بدی به کارت. 

 چطوره طبقه ی تو رو هم عوض کنم؟

 

ش ن  نشست.  جدی شد و پشت مت 

از فردا شما و خانم صولت تو اتاق کنار من فعالیت میکنید 

 که دیگه احتیاج به رفت و آمد اضاقن نباشه. 
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قلبم مچاله شد و دستهام یخ بست.اخر این بازی قرار کجا 

 باشه؟

_تا..تا اوجایی که من میدونم این طبقه فقط دو تا اتاق داره 

 س... که یکیش مال شماست یکیشم مال اشکا..مهند

 

یی حوصله دوباره از جاش بلند شد و سمت یگ از درهدی 

 توی اتاق رفت و درش رو باز کرد. 

ی رو  ن ن چت  دهنم از تعجب باز مونده بود و همچی 

 نمیتونستم هضم کنم. 

ن اتاقی ممکنه وجود داشته باشه؟  مگه یه همچی 

ن دوتا اتاق بزرگ که معلوم نیست تمام این  ک بی 
یه در مشتی

 ه. مدت کجا بود

ن  _ببخشید جناب مهندس ویل من همون طبقه ی پایی 

 خییل راحت ترم. 

 اینجا فقط با یه در فاصله با اتاق شما اصال تمرکز ندارم. 

 

 _من پرسیدم که کجا شما راحت تری؟
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داشت تا میتونست میتازوند.این اتاق لعنتی اینجا چه 

 غلیط یم کرد. 

اش رو دیگه یعتن از صبح تا عرص مجبورم ببینمش و باه

 دررو شم؟

 اونم فقط با یه در فاصله؟

بان قلبم باال.   ریتم نفس هام تند شده بود.ضن

 

اینم یه بازی جدید بود و منم یه وسیله برای تک تک نقشه 

 های این مرد. 

آستیناش تا نزدیکای ساقش تا شده بود و عضله های تنش 

سوند.   امروز بیشتی از هر وقت دیگه ای آدم رو میتی

در هیکلش درشت نبود.میدونم بارها و بارها این ای کاش انق

 و گفتم ویل ای کاش انقدر هیکلش درشت نبود. 

 

 _دیگه میتونید برین رس کارتون خانم احمدی. 
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ن اتاق  به خانم صولت هم اطالع بدین از فردا تو همی 

.مرخصید.  ن  مشغول میشی 
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 با حواس پریی الیک رسم رو به نشونه ی تایید تکون دادم

ویل آخر رس طاقت نیاوردم و رسم رو سمت روشنا 

 چرخوندم. 

 _روشنا انقدر دور نشو همینجا بازی کن. 

 

روشنا فقط یه نیم نگاه کوچیک بهم انداخت و فارغ از همه 

 ی حس و حال من باهام بای بای کرد و دست تکون داد. 

 خوب نیست تو 
ی

.دختی انقدر وابستگ _زیادی نگران روشنایی

به مادرش نیستیا  . پس فردا که ازدواج کردی میدوین چه ضن

 ای به این بچه میخوره؟

 

نگاهم رو از بازی روشنا که کنار سه تا دختی بچه ی دیگه 

 شیطوین یم کرد گرفتم و به افسانه نگاه کردم. 
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 و حال بد از رس و شکلش میبارید ویل سیع یم 
ی

امروز کالفگ

 کرد آرومم کنه. 

 

 اشتم میگفتم؟_هووف..خودمم نگرانم؛خب چی د

 

 قبل اینکه دهن باز کنه خودم یادم افتاد و ادامه دادم. 

م.شایان داره روز به روز عصتی تر  افسانه دیگه دارم میتی

 میشه. 

کت برم ویل  میفهمم چقدر دوست داره از اون رسر

 خداشاهده نمیتونم. 

 در به در دنبال کاره و نمیتونم حتی یه ذره آرومش کنم. 

 

 ال بهم نگاه کرد و مردد پرسید: با چشمهای پر از سو 

ه.   روشا من پش خالمو میشناسم. نفسش برای تو درمت 

ن عصتی شدنش،اونم با تو اخه خییل دور از باوره.   برای همی 

 

احت مطلق میخواست.   رسم از درد میکوبید و دلم یه استی
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سکوت مطلق و یه خواب عمیق.بدون کابوس..بدون یاد و 

 مرور حرفهای رادش. 

 

اره...هم ازم خجالت میکشه هم میخواد از اون غرور د

کت دورم کنه.   رسر

یم افسانه...نمیدونم باید چیکار  تازه قرار بود عروش بگت 

 کنم. 

 

...آچی بده عروسکمو به دوستام نشون بدم.   _روشایی

 

با صدای پر از ذوق روشنا نگاه جفتمون چرخید و افسانه 

س و که زودتر از من دست به کار شد و اون عروسک نح

 همه جا جلوی چشم من بود سمت روشنا گرفت. 

 __بیا خوشگل خانوم فقط مراقب باش خراب نشه. 

 

بعید میدونم روشنا حتی صدای افسانه رو هم حتی شنیده 

 باشه. 
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چون مثل برق عروسکش رو گرفت و بدو بدو سمت اون 

 دختی بچه ها رفت. 

 

ام این عروسکم شده آینه ی دق. هر بار که میبینمش میخو 

 دونه به دونه ی موهامو بکنم. 

ن تر از اینکه تو در حال قانع کردن خواهر  چی تحقت  آمت 

کوچولوت برای منرصف کردنش باشر و یگ پیدا شه که با 

 غرور رسی    ع کارت بکشه. 

 حرفایی بزنه. 
ن  کارت بکشه و پشت بندش هم همچی 
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ای افسانه دستم رو گرفت و کنار حال بد و نگران خودش بر 

 من هم دل سوزوند. 

؟شاید..شاید اون بتونه..   اینا رو به شایان گفتی

 

مثل برق گرفته ها دستم رو پس کشیدم و ملتمسانه بهش 

 نگاه کردم
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وای نه افسانه بفهمه دیگه نمیتونم اونجا کار کنم.شایان 

 بدونه دیوونه میشه. 

 

دلم نمیخواست بحث به اینجا کشیده بشه.نفس عمیق 

ن دست آویزی که به ذهنم رسید چنگ کشیدم و به او  لی 

 زدم.حال بد افسانه که از وقتی که بهم زنگ مشهود بود. 

 

 که خواستی ببینیم 
ی

اصال تو بگو...چی میخواستی بهم بگ

 همو؟

 حالت خوب نیست.چی شده؟

 

ن جمله تمام حس و حال بدی که دفن کرده بود  انگار با همی 

ون پریدند و صور  تش شد مثل و روش خاک ریخته بود بت 

 لبو. 

چشمهاش مضطرب شد و با دستش محکم گوشه ی 

 مانتوش رو چنگ زد. 
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ر..روشا..به خدا جز تو هیچکس و پیدا نکردم که باهاش 

 مشورت کنم. 

 دارم از فکر و خیال دیوونه میشم.نمیدونم باید چیکار کنم. 

 

تمام فکر و ذکرم رو جمع حرفاش کردم و سیع کردم چند 

 شکالت خودم خاموش کنم. دقیقه مغزم رو از م

 نصف عمرم کردی حرف بزن ببینم. 

 عرفان..عرفان دیگه جواب تلفن و پیاممو نمیده

 

 نمیدونستم بخندم یا با حرص چشم غره برم. 

عرفان؟همون پشه که باهاش دوست شده بودی؟میگفتی 

 خییل دوست داره که چی شد؟

 

عرق کنار پیشونیش...صورت رسخش و من و من کردنش 

 طبییع نبود.  اصال 

 من...من گند زدم روشا.مثل خر تو گل گت  کردم. 

ن آدیم باشه.   فکر..فکر نیم کردم همچی 
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ین یا نه؟ ن  _حرف مت 

 

 _من حاملم. 

 

 درست رد شدن صاعقه از کل وجودم رو حس کردم. 

یه برق چند هزار ولتی و یه شوک غت  قابل توصیف تنم رو 

 لرزوند و خشکم کرد. 

؟ح..حامله  ای؟؟ تو...تو چی

 

چشمهاش خیس شد و رسش رو با اضطراب تند تند تکون 

 داد. 

عرفان تا فهمید حاملم عقب کشید.دیگه نه جواب پیاممو 

 میده نه تلفنمو. 

ن آدیم باشه...خوب شد زود  اصال فکر نیم کردم همچی 

 شناختمش. 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

دهنم از زور بهت و وحشت باز مونده بود و تو گیجی مطلق 

دم.  ن  دست و پا مت 

چندلحظه به خودم اومدم و یی اراده صدام رو باال بعد از 

 بردم. 

؟خوب شد شناختمش و تمام؟انقدر بدنت یی ارزش  ن همی 

ه ی دیوونه؟  بود که دراختیارش گذاشتی دختی

 گذاشته وارد حریمت بشه؟به چه بهونه ای؟

 عالقه؟نیاز؟انقدر دمه دستی دیوونه؟

 

ه  . توقع نداشتم اخم کنه و میون اشک هاش گارد بگت 

 تو؟دمه دستی چیه؟
ی

 چی داری میگ

 مگه من خودم آدم نیستم؟منم نیاز دارم...عرفان خییل... 

 

 چشمهام رو بستم و سیع کردم صدام از خشم نلرزه. 

با هر کدوم از کلمه هایی که هجی یم کردم چشمهاش گرد تر 

 یم شد و پر از بهت بهم نگاه یم کرد. 
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کر یم کرد این االن که داشت به عمق غلیط که کرده بود ف

 حرفا الزم بود. 

ساکت شو افسانه پس فرق تو با گربه ی رس کوچتون چیه 

 که راه به راه حامله میشه؟

ل کتن تا صد در صد وجودتو  چطور نتونستی خودت و کنتی

ی به اهلش؟  بستی

ن باشر تا آخرش  به یگ که رسش به تنش بیارزه و مطمی 

 باهاته. 

ن عرفان به یه پشه ی ما ده هم رحم کرده که تو عرفان؟ببی 

 هر چی داشتی خرجش کردی؟

 

 صدای گریه هاش داشت دیوونم یم کرد. 

اصال فکر نیم کردم میون گرفتاری های خودم یه فاجعه ی 

 بدتر پیدا کنم. 

ن چایه افتاده  شایان اگر میفهمید رفیق بچگیاش تو همچی 

 دیوونه میشد. 

 اونم افسانه که دقیقا مثل خواهرش بود
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 شهاب*

ن و شفاف روبه  موهام رو به عقب فرستادم و به آب تمت 

 روم نگاه کردم. 

جه زدم.   نفس عمیق کشیدم و توی آب شت 

 ذهنم 
ی

خنکای آب وجب به وجب تنم رو زنده کرد و آشفتگ

 رو آروم کرد. 

ون آوردم و با آرامش طول استخر رو یط  رسم رو از آب بت 

 کردم. 

با هر حرکت از بازوم رس تمام حواسم یی قطرات آیی بود که 

میخورد و عضالیی که کشیده یم شد ویل گ میتوتست افکار 

 ذهنم رو بخونه؟

افکار مزاحیم که قرار بود بعد مدت ها رسکوب کردن بال و 

ه.   پر بگت 

ون بردم و موهای خیسم رو از جلوی  رسم رو از آب بت 

 صورتم کنار زدم. 
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و بدون اینکه  اشکان به سکو و لبه ی اسخر تکیه داده بود 

ه شده بود.   حتی موهاش خیس بشه با نیش باز به من خت 

جون داداش آدم اصال تو رو نگاه میکنه وسوسه میشه 

 هیکلشو بسازه. 

 

 نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره رسم رو توی آب فرو کردم. 

دوباره و دوباره طول استخر رو یط کردم و با تنم آب آروم 

 و راکد استخر رو شکافتم. 

ون بردم و نفس عمیق کشیدم. رس   م رو از آب بت 

 

شهاب!بسه دیگه بیا باال.اشکان تو هم خسته شدی عشقم 

 دل بکن انقدر ورزش نکن. 

 

بت و کیک روبه روی استخر وایساده بود  ن با سیتن رسر نازنی 

ه شده بود.   و با حرص به اشکان خت 

ن گذاشت و  بعد از یه چشم غره ی اساش سیتن رو روی مت 

 دیل نشست. روی صن
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دیوونه شده بودم که تو هر ثانیه از روزمرگیم وجود یه دختی 

ه رو هم تصور یم کردم؟ ن  ریزه مت 

 نفس بکشه و بهش 
ی
یه توله بتی رسکش که میون این زندگ

ه و دلیل بده.  ن  انگت 

 

آخ من قوربون تو خوشگله برم که اخم میکتن تیکه 

 میندازی. 

ورزش  من همینجوریش رو فرمم عشقم احتیاچی به

ندارم.این شهابه باید همش جون بکنه یه موقع سیکس 

 پکاش آب نشه. 

 

ون رفتم و حوله ی مشگ رنگم رو دور شونم  از استخر بت 

ن راه افتادم.   انداختم و سمت مت 

ن حالش خوب   های اشکان فهمیدن اینکه نازنی 
ی
میون لودگ

 نیست کار سختی نبود. 

ن رسی    ع برام کیک بری د و لیوانم رو به محض نشستنم نازنی 

بت پر کرد.   از رسر

 _انقدر خودت و لوس نکن اشکان. بیا باال بسه دیگه
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؟ ن  چته نازنی 

 

با صدای محکم و بدون نرمشم بهم نگاه کرد و بالفاصله 

 نگاهش رو دزدید. 

یم نیست خوبم.  ن  چت 

 

اخم هام توی همدیگه گره خوردند و فقط یه احتمال میشد 

 برای این حال پیدا کرد. 

مینطور که از تنش آب میچکید بهمون ملحق شد اشکان ه

ن برداشت و گاز  و بیخیال یه سیب از وسط ظرف روی مت 

 زد. 

 

 .  حرف بزن نازی... عادت ندارم این شکیل باشر

 

 با کیل من و من و تردید باالخره لب باز کرد. 

 صداش بغض داشت و نگاهش به چشمهام نبود. 
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معموال مستقیم کال به جز اون دوتا چشم یاغن هیچ نگایه 

ه نیم شد.   بهم خت 

 

_روشا رو داری خییل اذیت میکتن شهاب. به خدا کیل 

 مشکل داره حقش نیست. 

 

ساکت و خونشد بهش نگاه کردم و فقط یی اراده گره ی 

 پیشونیم کور شد. 

؟شهاب خودش میدونه داره  ن تو به اون چیکار داری نازنی 

 چیکار میکنه. 
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ن بلن  د شد و با قاطعیت جواب اشکان رو داد. رسی    ع رس نازنی 

 اشکان؟اون دختی نامزد داره اونوقت بدون 
ی

_چی داری میگ

 هیچ دلییل و از روی قصد اخراجش یم کنید. 

ه خوشت اومده؟  شهاب...یعتن تو واقعا از این دختی
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سیع میکرد به من نگاه کنه ویل سکوت مطلق تنها واکنش 

 من بود. 

. _نازی من دلم نمیخواد تو   تو این قضایا دخالت کتن

به جای اینکه حواست به شهاب باشه نگران اون دختی 

 دیوونه ای که معلوم نیست چی تو رسش میگذره؟

 

ن رسی    ع نگاهش رو از اشکان گرفت و با کیل خواهش  نازنی 

ه شد.   بهم خت 

_شهاب بگو اخراج مظفری ربیط به روشا نداشت.تروخدا 

 این و بگو من یه نفس راحت بکشم. 

 من صبح تا عرص با روشام میبینم چه فرشته ایه. 

 تو فقط بگو نمیخوای اذیتش کتن من خیالم راحت باشه. 

 

 هنوز حرکت قطرات آب رو روی بدن برهنم حس یم کردم. 

ن چنگ زدم و با  ن شدم و سیگار و فندک رو از روی مت  نیم خت 

 آرامش زیر سیگارم فندک گرفتم. 
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ن همچنان روی م ن بود و من فکرم یی اون نگاه نگران نازنی 

 دوتا گوی آیی 

 نمیخوام اذیتش کنم

 

چشمهاش خندید و آروم آروم لبش هم به خنده باز شد که 

ون فرستادم و به صورت خندون زن  دود سیگار رو به بت 

ه شدم.   رفیقم خت 

 _اگر تقال نکنه قرار نیست اذیت بشه. 

 

 به آین خندش پر کشید و دوباره نگراین برگشت. 

 

 داره شهاب.  _نامزد 

 

ه  _به درک که داره نازی..حاال که شهاب انقدر این دختی

 براش مهم شده منم تا تهش هستم. 
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ن پر از بهت سیع یم کرد حرف اشکان رو هضم کنه که  نازنی 

 ادامه دادم. 

 از این به بعد قراره بیشتی ببینیش نازی. 

 اونم نه دیگه پشت موتور و کنار یه احمق یی عرضه. 

 کنار من! 

ن حواست به افکارت باشه.  پس  دلم میخواد تو هم این مابی 

ن حاال که از این توله بتی خوشم اومده،میذارم  خودت ببی 

 فرار کنه یا نه. 

 

ون  ن لبهاش بت  لبهاش باز و بسته میشد ویل صدایی از بی 

 نمیومد. 

 نفس عمیق کشید و سیع کرد آروم باشه

 

ویل _خودت که میدوین چقدر برام عزیزی شهاب.ویل... 

 اینجوری هیچ فایده ای نداره. 

 باعث مییسر ازت متنفر بشه. 

 اون...اون پشه خییل روشا رو دوست داره.اون... 
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 چشمهام رو کالفه بستم و سیع کردم به خودم مسلط باشم

سونم.  ین رفیقم و نتی  صدام باال نره و زن بهتی

 

پس حاال که برات عزیزم ازت توقع دارم این مدیی که دارم 

. برای آ  مادگیش وقت ضف یم کنم تو هم روش کار کتن

ی داره تا کنار بیاد..   فعال احتیاج به زمان بیشتی

..نمیذارم اذیت شه.  ن  بهم اعتماد کن نازنی 

 

#part150 

 *شهاب

 تا به حال انقدر با خودم نجنگیده بودم. 

یا صدای فریاد بلندم رس افکار رسکشم رو انقدر واضح 

 نشنیده بودم. 

فریاد میکشید و شخصیت همیشگیم رو جزی از وجودم 

یادآوری یم کرد و جز قوی تر انگشت اشارم رو به حرکت 

 درمیاورد و اون فیلم لعنتی رو زوم یم کرد. 
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فقط یک هفته بود که اتاقش به کنار من منتقل شده بود و 

ن این یک هفته رو نتونسته بودم مثل سابق روی کارم  عی 

 تمرکز کنم. 

...اون خوی رسکش جذاب لعنتی تر  اون نگاه لعنتی

 نمیذاشت نفس بکشم. 

ن  خودش با یه در فاصله کنارم نفس میکشید و فیلم دوربی 

 اتاقش مدام روبه روی من بود. 

اخم های در هم گره خوردم با دیدن رفتار ها و عشوه های 

 ذاتیش کور تر و سخت تر یم شد. 

ن  د و بعضن اوقات با نازنی  ن گایه تو سکوت فقط طرح مت 

 ت یم شد. همصحب

کیم تصویر رو زوم کردم و به صورت غرق خوابش نگاه 

 کردم. 

ن  ون رفیی احت و نهار و بت  به محض رسیدن زمان استی

ن گذاشته بود و چشم هاش رو بسته  ،رسش رو روی مت  ن نازنی 

 بود. 
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تمام افکار مثل شهاب سنگ از  طرقن به طرف دیگه پرتاب 

 میشدند و جون نگرفته خفه یم شدن. 

قابل ویل میل  عجیبم به بلند شدن و باز کردن اون در غت 

ل بود.   کنتی

ِک بسته و یه نگاهم به فیلم روبه روم  ن در مشتی یه نگاهم بی 

 بود. 

ه تماشا کردن.  ه خت   میل و کشش زیادم به خت 

نگاه کردن به اون مژه های تاب دار و لب های نیمه بازی که 

د.  ن  اوج خستگیش رو جار مت 

 

 ی    ع لب تاپم رو بستم. نفس عمیق کشیدم و رس 

دفتی حساب کتاب های این هفته رو جلو روم باز کردم و به 

 خط به خطش چشم دوختم. 

ون کردم حساب کتابا بهم ریخته بود  از وقتی اون پشرو بت 

 ویل حتی یک ذره هم پشیمون نشدم. 

 به اعداد و ارقام چشم دوختم. 
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اون توله بتی رسکش زیادی وقتی چشمهاش رو میبست 

 م یم شد. مظلو 

اعداد رو با هم جمع زدم و کالفه رسی    ع از روی صندلیم بلند 

شدم و عصتی با قدم های بلند فاصله ی صندیل تا اون در 

 رو یط کردم. 

 

ن کشیدم و اینبار آروم تر و بدون رس و صدا  ه رو پایی  دستگت 

 وارد شدم. 

 

ه ی غرق  ن تمام وجودم چشم شد و اون موجود ریزه مت 

 م بلعیدم. خواب رو با نگاه

 در رو آروم بستم و سمتش قدم برداشتم. 

 

اصال دلم نمیخواست تو این لحظه دنبال یه دلیل برای 

 خفه کردن فریاد های شهاب همیشه مغرور بگردم. 

 االن فقط دلم میخواست تماشا کنم. 
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جنس لطیقن رو که یک عمر پس زدم ویل االن بدجوری 

ش شدم.   درگت 

ونه های رسخ و چشم های یه دختی کوچولوی خجالتی با گ

 پر از حیا. 

 یه کلکسیون از همه ی نداشته های مونث های دور و برم. 

 االن دلم نمیخواست به اونا فکر کنم. 

ه به اون  ه خت  دبم میخواست رو زانوهام بشینم و خت 

ه بشم.   صورت مظلوم خت 

 دیگه گذشت اون روزایی که دنبال انکار بودم. 

اف  م. االن رس تا پا پر از اعتی

 این دختی برای منه. 

 برای من ساخته شده و فقط مال خودمه. 

حاال گت  آدم اشتبایه افتاده؟رسکیسر میکنه تو چشمهام 

 خیده میشه و میگه نه؟

 خودم یادش میدم چجوری با من رفتار کنه. 
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 ساکت و آروم بهش نگاه کردم. 

ن و لب تاپ  تو این فاصله،بدون یه مزاحم از جنس دوربی 

بانم رو بیشتی یم کرد.  جور   دیگه ای ضن

موهای مشگ رنگش روی پیشونیش ریخته بود و لبهاش 

 کیم از همدیگه فاصله گرفته بودن. 

االن اصال وقت وسوسه شدن و طوالین شدن نگاه روی اون 

 لبها نبود. 

 دستم رو مشت کردم و لعنت به این فاصله. 

ویل اون موهای بهم ریخته داشت روانم رو به بازی 

 میگرفت. 

دستم مدام عقب جلو یم شد و آخر رس یی اراده بند 

 موهاش شد و با آرامش کنارش زدم. 

چشمهاش که تکون خورد مثل برق گرفته ها عقب کشیدم 

و منتظر بیدار شدنش موندم ویل بعد از چند لحظه دوباره 

 ساکت و آروم به خواب رفت. 

 

ن  ن کنار باور نداشیی  حالم خوب نبود.حس نیاز و خواسیی

 داشت دیوونم یم کرد. 
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؟ ن  شهاب و نداشیی

 و ملموش؟
ی

 اونم خواسته به این پررنگ

دستی رو که عقب کشیده بودم اینبار سمت گونش هدایت 

کردم و آروم روی پوستش کشیدم که اینبار اون مثل برق 

 گرفته ها تکون خورد و مثل سیخ رس جاش نشست. 

 

مدیگه گره دستم رو عقب کشیدم و دوباره ابروهام رو به ه

 زدم. 

ن من و اطرافش میچرخید ویل با  نگاه وحشت زدش بی 

 خونشدی و طلبکاری بهش چشم دوختم. 

 

؟  _ش..شما..شما اینجا چیکار میکتن

 

 دست به گونش کشید و با نگاهش سوالش رو پرسید. 

 جرئت داشت به زبون بیاره تا منم تایید کنم؟
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ی طرح _خودت بگو با طراچ که توی زمان اداری به جا

 زدن میخوابه باید چیکار کرد؟

 

صورتش به آین رسخ شد و من مات این شخصیت یی ریا 

 شدم. 

آدیم که تمام عکس العمل ها و احساساتش توی صورتش 

ی برای پنهون کردن نداشت.  ن  مشخص یم شد و چت 

_وای...اصال نفهمیدم چی شد.دیشب تا صبح بیمارستان 

 بودم برای خواهرم نتونستم بخوابم. 

 

 داشت هذیون میگفت یا واقعا داشت برام توضیح یم داد؟

سکوتم رو که دید انگاری حدس اولم درست تر بود چون 

عصتی چشمهاش رو بست و کالفه باز کرد و تند تند ادامه 

 داد. 

 

_وای اینا چیه میگم...ببخشید جناب رادش من اصال 

 نفهمیدم گ خوابم برد.دیگه اتفاق نمیوفته. 
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؟  شما..شما با من ن  کاری داشتی 
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احت و  انگاری هنوز خواب بود که یادش رفته بود زمان استی

 ناهارش رو گذاشته برای خواب. 

ویل مگه چندبار پیش میومد که این توله بتی طلبکار 

 احساس پشیموین کنه و عذر بخواد؟

 

؟تا اونجا که من یادمه سن خواهرت  _بیمارستان برای چی

 خییل کمه. 

 

ن یه سو  ونه. همی   ال کاقن بود تا کامل خواب رو از رسش بتی

 چشمهاش گرد شد و محکم رو صورتش دست کشید. 

 

_یکم حالش خوب نبود بردیمش بیمارستان.ممنون که 

 پرسیدین. 

؟ ن  حاال بفرمایید درخدمتتون هستم کاری با من داشتی 
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 ای کاش بیدار نیم شد.دلم میخواست بیشتی نگاهش کنم. 

کت ایران رو   برام بفرست به سیستمم.  _سفارش رسر

ن قبلش حتما باید چک کنم.   اول هفته میان که تحویل بگت 

 به خانم صولت هم بگو که طرح هاش رو بده بهم. 

 

نگاهم رو از چشمهاش گرفتم و بدون اینکه منتظر جواب 

 بمونم راه افتادم سمت در اتاق و بازش کردم. 

ی یم شد و من و به خو  استم دیگه این زمان لعنتی که ستی

 نزدیک نیم کرد،دیوونم یم کرد. 

 

م نشستم و مثل پش بچه های نوجوون بدون  ن پشت مت 

 طاقت لب تابم رو باز کردم. 

ن طور رگ باری برام ارسال  فایل طرح ها و سفارش ها همی 

ن اتاقش شد.  ه ی دوربی   میشد ویل من نگاه اخم الودم خت 

ن رو باز   کردم.   فولدر طرح هارو بستم و دوباره تصویر دوربی 
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ون میومد  دمای   با شنیدن هر کلمه ای که از دهنش بت 

 بدنم باال رفت و دستم مشت شد. 

 حرص و خشم از سلول به سلول تنم ساطع شد. 

ن و  با فک قفل شده و دست مشت شده رسی    ع دوربی 

خاموش کردم و طرح هایی که برام ارسال کرده بود رو باز 

 کردم. 

 

 ده بود. صتی من دیگه بیش از حد طوالین ش

 این دختی احتیاج به یه تلنگر درست حسایی داشت. 

 یه تلنگر که بودن من رو باور کنه. 

م شماره ی  ن تمام طرح هارو پاک کردم و با تلفن روی مت 

 اتاقش رو گرفتم. 

 

 بله جناب رادش؟
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گ که پشت رسش بست  ون و گیج به در مشتی همینطور حت 

 نگاه یم کردم. 

م قسم بخورم که انگشت و نوازش دستش رو روی  حاضن

 گونم احساس کردم. 

گیج و منگ خواب بودم که با حس حضورش کنار خودم 

مثل برق گرفته ها بلند شدم و هیکل درشت رادش رو کنار 

م دیدم.  ن  مت 

 

نفس عمیق کشیدم و فایل هام رو از توی سیستمم انتخاب 

 کردم که موبایلم زنگ خورد. 

ن گونه با دیدن اسم شایان ت ماس رو باز کردم و گوشیم رو بی 

 و شونم جا دادم و طرح ها رو فرستادم. 

 

؟  سالم عزیزم خویی

 

ا؟  _سالم شایان ممنون.تو چطوری چه ختی
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_ختی اینکه جمعه این هفته بریم دنبال لباس و تاالر. پول 

رهن هم امروز تکمیل کردم رس فرصت بریم بگردیم دنبال 

 جایی که دوست داری. 

نباشر شایان این مدت خییل خسته شدی.حاال خسته 

میخوای این جمعه به جای لباس و تاالر بریم دنبال خونه 

 هان؟

 

 .
ی

 _نمیدونم خوشگلم هر چی تو بگ

 

طرح هارو که کامل فرستادم موبایل رو درست دستم گرفتم 

 و لبخند زدم. 

 از ته دلم.برای مرد زحمت کیسر که دوستم داشت. 

 نه،یه روز دیگه هم لباس و تاالر. _پس جمعه بریم برای خو 

 باشه عزیزم کاری نداری؟

 نه ممنون..فعال خداحافظ

 _خداحافظ عزیزم. 
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ن داشت با   که فکرش رو میکردم همه چت 
زودتر از اوین

فت.   رسعت پیش مت 

ویل هر چی که هست مطمئنم هر چی جلوتر بریم بیشتی به 

عد شایان عالقه مند میشم.مامان همیشه میگه عالقه ی ب

 ازدواج خییل عمیق تره. 

نمیدونم درسته یا نه ویل این تنها امیدیه که دارم باهاش 

وع یم کنم.   زندگیم رو رسر

با شنیدن صدای تلفن رو به روم نفس عمیق کشیدم و برش 

 داشتم. 

 _بله جناب رادش؟

 

_اینا چه طرحایی خانم احمدی؟من باید اینارو تحویل 

ی بدم؟  مشتی

ی ثابتی که ب ی رو میگردونه؟اونم مشتی  رند به اون معتتی
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با صدای لحن عصتی و خشنش تنم یخ کرد و زبونم بند 

 اومد. 

کا هفته رس اون اون چندتا دونه طرح وقت گذاشتم تا یک 

 ذره هم یی کیفیت نشه حاال.. 

 

ج..جناب رادش ویل من اونارو..همونجوری که باب سلیقه 

یه طراچ کردم.   ی مشتی

 ه ایراد کار کجاس؟کیل رسش وقت گذاشتم اخ

 

صداش اینبار باال رفت و حتی بدون تلفن هم به لطف یه در 

سید  فاصلمون به گوش مت 

 

 

ی  _اونو دیگه من تشخیص میدم که چه طرچ به درد مشتی

 میخوره چه طرچ نه. 

 من میگم چه طرچ خوبه چه طرچ مزخرفه. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن االن هر چی برای برند ایران طراچ کردی پاره میکتن  همی 

یزی دور تا زمان قبل از اومدنشون تحویلم میدی..واضح م ت 

 بود خانم احمدی؟

 

کوبش قلبم رو حس نیم کردم.تنم شده بود مثل یه تیکه یخ 

 و اصال باور نیم کردم
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 مگه..مگه نماینده هاشون شنبه..شنبه قرار نیست بیان؟

 

صدای پوزخند عصبیش بلند شد و پشت بندش صدای 

 عصتی ترش. 

رست فهمیدی..یعتن فردا باید طرح های ویرایش شدتون د

دستم باشه تا قبل از شنبه خیالم راحت باشه از بابت 

کتم.   آبروی رسر
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د که حس یم  ن مگه فردا جمعه نبود؟چرا جوری حرف مت 

 کردم حتی یک کلمش رو هم نمیفهمم؟

 

_من نمیتونم طرچ رو که یک هفته رسش وقت گذاشتم 

الن از وقت کاری مونده انجام بدم در عرض دو ساعتی که ا

 جناب مهندس. 

بفدمایید کجای کار ایراد داره تا من همون طدح های قبیل 

 رو اصالح.... 

 

کت خانم احمدی تا باعث  یفتو میاری رسر _پس،فردا هم تشر

 . کت نیسر ر بزرگ به رسر  یه ضن

این برند اگر رضایتش از ما کم بشه درصد زیادی از سفارشا 

ه و حتی  ن مت   یک درصد هم من این ریسک و قبول از بی 

 نمیکنم. 

 

کت  گوشهام درست میشنید؟روز تعطیل باید میومدم رسر

برای دوباره کشیدن اون طرح ها که به نظرم یی نقص 

 بودن؟
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کت نبود؟  اونم وقتی هیچ بتن بشدی رسر

 

کت روز جمعه باز هستش که من  _ویل...ویل مگه اصال رسر

 بخوام... 

 

کت _وقتی خودم میگم فردا ب یا یعتن حواسم به تعطییل رسر

 هست. 

خانم احمدی اگر از پس این طرح برنمیای خودت استعفاتو 

 بنویس چون من التبارمو خرج  کم کاری یه طراح نمیکنم. 

 

با صدای قطح شدن تماس و کوبیده شدن تلفن گیج و پر از 

 بهت به در بسته ی بینمون نگاه کردم. 

 تم. با دست لرزونم تلفن رو رس جاش گذاش

 مگه ممکنه؟

 و انقدر یی رحم؟
قابل پیشبیتن  انقدر غت 

بازم جای شکر داره که این حرفهارو رو در رو نزد که حاال 

 بخوام با صورت خشن و چشمهای ترسناکش کنار بیام. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

کت ساکت و یی بتن  االن فقط میمونه شایان منتظر و رسر

 بشر فردا که حتی فکر کردن به جفتشون آدم و از پا میندازه
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یه نگاهم به تیکه های پازل بود و نگاه دیگم به اخم های 

 درهم شایان. 

؟  عه درست کن دیگه روشایی چیکار میکتن

 

با صدای کالفه ی روشنا نگاهم رو گرفتم و یه تیکه از 

 قسمت های پازل و تو دستم گرفتم. 

 شایان؟از وقته اومدی فقط اخم 
ی

ی بگ ن نمیخوای چت 

ن   ی تو دلته بگو ویل ساکت نباش. کردی؛خب چت 

 

ه به پازل جلورومون  ه خت  حتی بهم نگاه نکرد و فقط خت 

 نگاه یم کرد. 
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ون و درعوض  وقتی بهش ختی دادم که فردا نمیتونیم بریم بت 

برای شام خونمون دعوتش کردم هیجی نگفت و فقط 

 خودش رو رسوند. 

روشنا هم به محض دیدنش کشون کشون آوردتمون تو 

 مجبورمون کرد که باهاش همبازی شیم.  اتاق و 

گ بود که به این دختی بچه ای که تازه بیمارستان بوده بتونه 

 نه بگه؟

 

 _عمو اون تیکه مال رودخونس نه آسمون.بدش به من... 

 

ض صداش کردم  کالفه چشمهام رو بستم و معتی

 .. ن  _شایان با توام.خییل بدم میاد وقتی ناراحتی حرف نمت 

 راحتی من مهمه؟_مگه نظر و نا

 

 اصال توقع این لحن و این صدای عصباین رو نداشتم. 

روشنا با اون چشمهای گرد و کنجکاوش دست از بازی 

ه نگاه کرد.  ه خت   برداشت و به شایان خت 
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 نفس عمیق کشیدم و رو به روشنا کردم

ون من با شایان یکم حرف بزنم؟ ی بت   عزیزم مت 

 

اعث شد نگاه شایان چشهای گردش با اون لحن بچگونه ب

 نرم شه و کوتاه لبخند بزنه

؟ ن  _میخواین با هم دعوا کنی 

 

_نه آبجی خوشگله میخوایم باهم حرف بزنیم.آفرین 

 خوشگلم. 

 

قشنگ معلوم بود دوست داره بمونه و با اون نگاه فضولش 

همه ی حرفامون و ضبط کنه ویل باالخره دل کند و از اتاق 

 خارج شد. 

 

 میخوای بگو. _خب...حاال هر چی 
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 نگاه عصباین و لحن رسزنشگرش برگشت. 

؟  روشا تو اصال من و آدم حساب میکتن

حواست هست من قراره شوهرت بشم؟هر کاری که 

؟  چرا عصباین
ی

 دوست داری میکتن اونوقت میگ

 

نگران به شایاین نگاه کروم که هیچوقت این شکیل ندیده 

 بودمش. 

یگه طرحات و مگه من چیکار کردم؟مگه دست منه رادش م

؟  باید از اول بزین

کت؟اینا دست منه؟  برای من راحته روز تعطیلم برم رسر

 

 صداش باال رفت و از جاش بلند شد

 نه ویل دست توئه که از اونجا استعفا بدی. 

دست توئه به حرف شوهر آیندت گوش کتن و از اونجا 

ون.   بیای بت 

 

 اه کردمبه تبعیت ازش منم بلند شدم و نگران به در اتاق نگ
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ن چی شده بینمون.  ن شایان االن فکر میکین  صداتو بیار پایی 

 فکر کردی من خوشم میاد جایی کار کنم که رئیسش رادشه؟

نه؟ ن  یا بچسبم جایی که به شوهر آیندم تهمت دزدی مت 

 ویل مگه ندیدی دوباره روشنا حالش بد شد؟

 گ میخواد پول داروهاشو بده؟بابام؟

خرج دیگه درگت  شده و داره  اون بنده خدا که تو صدتا 

 قسط میده؟

 

شایان عصتی تو موهاش دست کشید و تو طول اتاق 

 کوچیکمون قدم رو راه رفت. 

کت...بیا برو یه جای دیگه کار کن.   _خب اینهمه رسر

 حاال با یکم حقوق کمتی اتفاقی نمیوفته. 

 

عایل شد.االن کاقن بود بهش میگفتم که رادش راه استخدام 

کت های   دیگه رو برام بسته. تو رسر

اونوقت خییل سخت نبود پیشبیتن کردن عکس العمل 

 شایان. 
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ایطشون با حقوقی که میدن  _من چندجا رفتم شایان رسر

اصال نمیخونه.خود تو مگه فعال تونستی جای دیگه ای جز 

؟ کت رادش مشغول شر  رسر

 

#part156 

ت به خودش گرفت تازه فهمیدم چه  چشمهاش که رنگ حت 

 گندی زدم. 

کت خوب خییل سخته.   من..منظورم اینه پیدا کردن یه رسر

من دارم به زور رادش و تحمل میکنم اونوقت تو سخت 

 ترش میک... 

 

ن چی میگم روشا!   خوب گوشاتو باز کن ببی 

 

چشمهام گرد شد و با تعجب به صورت رسخ شده از 

 خشمش نگاه کردم. 
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من قراره شوهرت بشم..خودتم میدوین اگه اجازه ندم 

کت دیگه یا نمی ،پس بگرد دنبال یه رسر  جایی کار کتن
توین

ون کن.نگران درمان روشنا  بالکل فکر کار کردن و از رست بت 

 هم نباش شده دوبرابر کار میکنم خودم داروهاشو میخرم. 

 

ن بود که  باورم نیم شد.مگه چقدر رفتار رادش براش سنگی 

د.  ن  االن داشت این حرفارو به من مت 

بو داره..هم من و از طبقه ی بقیه ی  این مرتیکه رفتارش

کارمندا جدا کرد هم یه تهمتی بهم زد که مثل روز روشن 

 بود. 

حاال هم که نوبته توعه...فقط خداکنه لونیکه تو ذهنمه 

 نباشه روشا. 

 وگرنه به عیل قسم دودمانشو به باد میدم. 

 

ن جدیدی نبود.ویل اینکه شایان مسببش  بغض تو گلوم چت 

 داشت.  بود خییل برام
ی
 تازگ

یی رو که لگدمال شده بود.   قشنگ حس میکردم غت 

 حس نگرانیش رو میفهمیدم ویل این شایان غریب بود. 
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_اینجوری با من حرف نزن شایان...ما هنوز ازدواج نکردیم 

 و من بارها بهت گفتم که میخوام شاغل باشم. 

پس انقدر بهم یی اعتمادی که نمیذاری خودم تشخیص بدم 

 برام خوبه؟چه محییط 

 چون 
ی

متن که اینهمه تاکید دارم رو کار کردنم یهو نمیتوین بگ

 .  من شوهرتم نمیذارم کار کتن

 

حالش خوب نبود..وگرنه انقدر درمونده نگاهم نیم کرد و 

 انقدر زود ناراحتی جایگزین عصبانیتش نیم شد. 

 

من...من خییل نگرانم روشا.تمام فکر و ذکرم تویی و اون 

.ح کت لعنتی  س میکنم این اتفاقات تصادقن نیست. رسر

من...من نمیخوام تو رو از دستت بدم.حس میکنم رادش 

 داره مارو از هم دور میکنه. 

 

 قلبم مچاله شد و بغضم پررنگ تر شد. 

ه شدم.   بهش نزدیک تر شدم و با حال بدم بهش خت 
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شایان من نمیذارم رادش یا هر کس دیگه ای آرامش و حال 

 خوبم و خراب کنه. 

هت قول میدم اگر حس کردم رادش به قول تو داره ب

ن نگران کننده ی دیگه ای رسی    ع  سواستفاده میکنه یا هر چت 

م.  کت مت   از اون رسر

قسم میخورم تو فقط بهم اعتماد کن و اونجا موندن و 

 سخت تر از این نکن. 

 

#part157 

 *روشا

 

با صدای رادش افکار مرور اتفاقات دیشب از ذهنم پر 

 باره برگشتم به جایی که بودم. کشید و دو 

 _حواستون به منه خانوم احمدی؟

 

لبم رو تر کردم و نگاهم رو از چشمهای مشگ و خونشدش 

 گرفتم و به طرح ها دوختم. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن حال روی قسمم  واقعا تا کجا میشد صتی کرد و در عی 

 موند؟

واقعا ممکنه رادش کارد و به استخونم برسونه که مجبور 

 شم استعفا بدم؟

 

 بله..بله بفرمایید. 

 

 طرح ها رو داد دستم و یی تفاوت مشغول شد. 

 _تا اخر امروز سفارشای برند ایران آماده باشه. 

ان کنید فکر کنم تا  اگه با این حواس اومدین کارتون و جتی

 شب طول بکشه. 

 

 نفس عمیق کشیدم و سیع کردم تمام افکارم رو پس بزنم. 

و به دفتی رسوندم و با کیل فکر مشغویل روز جمعه خودم ر 

کت دیدم.   درکمال تعجب رادش رو هم تو رسر
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فکر میکردم فوق فوقش با مش رحیم تو ساختمون مجبور 

ی از مش رحیم هم حتی نبود و  باشم تنهاباشم ویل انگار ختی

 فقط رادش بود. 

 

 رسم رو باال گرفتم و جدی بهش نگاه کردم. 

ماده خیالتون راحت باشه خییل زود دوباره طرح هارو آ

یف  میکنم...فقط...فقط شما به خاطر این طرح امروز تشر

 آوردین؟اخه فکر میکردم... 

 

نگاه مشگ رنگش درست مثل سیاه چاله بود.هر چی بیشتی 

ه میشدی بیشتی تورو توی چاهش میبلعید و فرو  بهش خت 

 . فتی  مت 

 

کت خودم اومدن رو هم برای شما  _من باید دلیل به رسر

 برین رس کارتون؟ توضیح بدم؟بهتی نیست

 

 نفس عمیق کشیدم و آروم رسم رو تکون دادم. 
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ن بودم نه تو یه اتاق فقط  ای کاش الاقل همون طبقه ی پایی 

ک فاصله.   با یه در مشتی

 

وارد اتاق خودمون شدم و خواستم در رو ببندم که صدای 

 بلند و محکمش رس جام میخکوبم کرد. 

 نبندش بذار باز بمونه. 

 

ک فاصله هم کنسل شد. خب اون یه در مش  تی

 قصد و غرضن تو کار بود؟

 پس چرا من حس خیانت کردن به شایان و داشتم؟

 حس پامال کردن یه قسم؟

 

د حرص  حاال که اون انقدر با خونشدی حرفش و پیش میتی

 خوردن من یی فایده بود. 

م نشستم و سیع کردم این زمان لعنتی رو  ن رسی    ع تر پشت مت 

 زودتر بگذرونم. 
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م جا گت  شدم تا خود االن سنگیتن  ن از وقتی که پشت مت 

 نگاهش رو حس یم کردم. 

ن کامال واضح و روشن بود.   همه چت 

ی که معلوم نبود نیت و افکار این آدم بود و یه  ن تنها چت 

 چرایی محکم برای همه ی این کارهای عجیب غریبش. 

تمام این چند ساعت رو جون کندم تا رسم رو برنگردونم و 

 افکارم رو جمع کنم. 

 جون کندم تا بلند جیغ نکشم و پا به فرار نذارم. 

جالبه من هیچوقت خشم و احساساتم رو با جیغ و فریاد 

سید  ن فکری که به ذهنم مت  نشون نداده بودم ویل اولی 

ن بود.   همی 

 

سید و عجیب حواسم رو پرت  بوی سیگار تا این اتاق هم مت 

 یم کرد. 

ینکه رسم رو بلند کنم یا جواب خییل وقت بود که بدون ا

ش رو با یه چشم غره ی اساش بدم،مشغول کار  نگاه خت 
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بودم ویل انگاری رادش داشت همه ی تالشش رو برای از 

ن بردن آرامش من میکرد.   بی 

شاید دوساعت از زماین که اومده بودم میگذشت و حتی 

یک لحظه هم رسم رو بلند نکرده بودم ؛فقط و فقط برای 

 زودتر این عذاب تموم شه. اینکه 

ویل با شنیدن صدای قدم هاش و بوی سیگاری که ثانیه به 

ثانیه نزدیک تر یم شد حواسم پرت حضورش شد و دستم 

 رو مشت کردم. 

وارد اتاقم شد و جون کندم تا وقتی خودش حرقن نزده حتی 

 رسمم بلند نکنم. 

 

ر بوی غلیظ دود توام با یه عطر تلخ مردونه کل مشامم رو پ

 کرد. 

یی هدف قلم رو روی کاغذ یم کشیدم و خدا میدونست که 

شیش دونگ حواسم کجاست؛پیش مردی که وارد اتاقم 

د.  ن  نمت 
 شده بود و هیچ حرقن

نتونستم.خییل زودتر از اونیکه فکرش رو میکردم سد 

 مقاومتم شکست و رسم بلند شد. 
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فت و به هر  رادش یی تفاوت به حضور من تو اتاق راه مت 

 نگاه یم کرد اال من.  جایی 

 

 _ا..اتفاقی افتاده جناب رادش؟با من کاری دارین؟

 

تمام جوابم یه سکوت محض بود و یه مرد جدی با اخم 

 های گره کرده. 

خودش رو به پنجره رسوند و همینطور که یه دستش به 

سیگارش بود و دست دیگش هم توی جیبش مشت شده 

 بود کوتاه گفت

 _به کارت برس! 

 

 . رو قورت دادم و خودم رو مشغول نشون دادمآب گلوم 

ویل چجوری میتونستم ثابت کنم که به وضوح حس 

 میکردم یه بلوا در راهه؟

ه شده بود  ون از پنجره ی اتاق من خت  ساکت و جدی به بت 

 و آروم از سیگارش کام یم گرفت. 
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 دلش میخواست بازیم بده؟

فقط این و کاری به این ندارم که چقدر تو این کار ماهره 

 میدونم که من محاله وارد بازیش بشم. 

 

؟ ه بیسر کارت و بکتن  _بهتی نیست به جای اینکه به من خت 

 شایدم دوست داری تا شب تو این اتاق بموین هوم؟

 

#part159 

 دهنم از تعجب باز موند و رسی    ع به خودم اومدم. 

اخم هام رو توی همدیگه گره کردم و کاش فقط چنددقیقه 

به این آدم نیازمند نیستم تا جوابش رو بدم.  حس میکردم

 ویل... 

خودم رو جمع و جور کردم و هیچ تالشر برای پنهون کردن 

 خشم و کالفگیم نکردم. 

ه به من  ه خت  _آقای رادش وقتی شما از وقتی اومدن خت 

ن یا االن توی اتاق من بدون حرف ایستادین  نگاه میکنی 

 نمیتونم تمرکز کنم. 
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فرصت بدین تا هر چه رسی    ع تر طرحامو  میشه لطفا به من

 کامل کنم؟

 

حاال خوبه بهش نیاز دارم و اینجوری رگباری شلیک میکنم 

 وگرنه اگر احایاج نداشتم چی قرار بود بشه؟

ش آروم آروم جنس شیطنت به خودش  وقتی نگاه خت 

گرفت تازه فهمیدم چی گفتم و چقدر واضح حس و حالم رو 

 بیان کردم. 

 

اینه من نمیتونم اینجوری کار کنم.میشه _من..منظورم 

ین اتا...  یف بتی  تشر

 

 نه...کارتو بکن! 

 

ایط چجوری باید  خب کیه که بتونه به من یاد بده تو این رسر

ل کنم؟  خودمو کنتی
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وقتی دارم توی اون نگاه خونشد و یی تفاوتش ذوب میشم و 

 شدیدا دوست دارم موهامو از زور خشم بکنم. 

 

 این بازی مسخره رو پذیرفتم. نفس عمیق کشیدم و 

حاال که فرمون و قاعده و قانون این بازی دست اونه فعال 

 چاره ای جز هم بازی شدن نیست. 

 

ن انداختم  اخمهام رو تو هم دیگه گره کردم و رسم رو پایی 

ویل ندیده هم میتونستم تشخیص بدم که هنوز داره از 

ون از پنجره خت   ه و به بت   ه شده. سیگارش کام عمیق میگت 

 

دیگه محاله بهش توجه کنم.با جدیت تمام مشغول شدم 

ویل امان از این سنگیتن نگاه که آدم رو بدجوری معذب یم 

 کرد. 

 

ش رو شکار کردم.   رسم رو بلند کردم و طلبکار نگاه خت 
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_مشکیل پیش اومده جناب رادش؟برای چی اینجوری من و 

؟ ن  نگاه میکنی 

 

ن خشونت که با یه اخم لعنت به اون نگاه و لعنت به او 

 ساده آدم رو دیوونه یم کرد. 

 پوزخند زد و از پنجره فاصله گرفت. 

خوشحال از اینکه میخواد اتاق رو ترک کنه نگاهم رو گرفتم 

ن نشست و اینبار  ن نازنی  ویل درکمال تعجب پشت مت 

ه بهم زل زد.  ه خت   مستقیم و خت 

 

.پس فکر نکنم ا کت منه توام کارمند متن ون تو _اینجا رسر

باشر که دستور بده گ چیکار کنه..من عادت ندارم یه حرف 

 و چند بار بزنم ویل به کارت برس. 
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ه شدم  اینبار نگاهم رو رسی    ع گرفتم و به کاغذ روبه ردم خت 

چون دلم نمیخواست از طریق چشمهام بغض توی گلوم رو 

 ببینه. 
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ش چقدر راحت نارنجک پرتاب یم کرد و پشت سنگر قدرت

 پنهان یم شد. 

میخواست عذاب بده و دنبال تفری    ح بود ویل ای کاش 

 میفهمید من همبازی خویی برای اینکارا نیستم. 

نه تا وقتی که یه بهانه از جنس خواهر و یه مریضن بزرگ 

 برای اینجا بودن داشتم. 

ن تموم یم شد.  ن من همه چت   ویل ای کاش با نگاه گرفیی

 کن نبود. انگار تا به هدفش نیم رسید ول  

 

 . ش روشا؟به تو یگ نیاد این مدیل فرار کتن  _از من میتی

 

چشمهام رو محکم بستم و چندلحظه برای خودم آرامش 

 خریدم. 

_من احمدی هستم جناب رئیس.دلییل هم برای ترسیدن 

ن فرار؟  وجود نداره شما رفتاری دیدین که اسمش و گذاشتی 
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ن میداد پوزخند مسخرش و اون نگاه پر از تفریحش نشو 

 اصال گوش نمیده من چی میگم. 

 منه و داره کیف میکنه. 
ی

ه به صورت پر از کالفگ  فقط خت 

گوشه ی لبش رو با انگشتش لمس کرد و با آرامش به 

 صندیل تکیه داد. 

 

_یادت باشه من کاریت نداشتم روشا. هر چی که شد 

ل خودته...   مسببش خودتیو و رفتارایی که تحت کنتی

  

بهم میخورد.از بهونه ای که روی این صندیل حالم از خودم 

 نگهم داشته. 

 درمونده چشمهام رو بستم و با عجز باز کردم. 

 

_چرا اینجوری رفتار میکنید؟مگه من چیکار کردم که باید 

این حرفارو تحمل کنم؟من فقط دارم برای یه درآمد ماهانه 

 کار میکنه پس چرا... 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 . _میخوام ببینم تا کجا میخوای پیش بری

 جلوی من تا کجا جرئت تمم قد وایسادن داری. 

 تا اون لحظه با تفری    ح و آرامش هستم تا تهش. 

 

 حس میکنم گوشهام از شدت حرص رسخ شدن. 

 این فضای گرفته کم کم داشت غت  قابل تحمل یم شد. 

زنگ های خطر دونه به دونه به صدا در میومدن و گوش 

 هام رو کر یم کردند. 

توت به بهانه های  _تقریبا هر روز من و  میکشونید دفتی

 مختلف.... 

 

ه شد.   ابروهاش باال پرید و ساکت و پر از تفری    ح بهم خت 

_وقتی فهمیدین شایان نامزد منه از طبقه ی من دورش 

 کردین... 

 

 اخم هاش توی هم گره خورد و االن وقت جا زدن نبود. 

 _آخرشم که به یه بهانه اخراجش کردین و االنم من اینجام. 
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 موم شد؟ت

 

تمام اتفاقات و اذیت های این چند وقت مثل فیلم از 

جلوی چشمم رد شد و نفرت و خشم و بغض رو با خودش 

 آورد. 

دستهام مشت شد و جسارت افسار کالمم رو به دست 

 گرفت

ن چی میخواین از جون من؟  _یه بار بگی 

کتی به من کار نده؟ دین هیچ رسر  برای چی ستی

 ین؟برای چی انقدر عذابم مید

 

ن کوبید و از جاش بلند شد.   دستهاش رو محکم روی مت 

ن از ترس  با شنیدن صدای بلند کوبیده شدن مشتش روی مت 

 ساکت شدم و تازه یادم افتاد طرف مقابلم کیه. 

 ویل االن دیگه وقت عقب کشیدن نبود. 
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منم به تبعیت از اون از جام بلند شدم ویل با هر قدیم که 

ان یم سمتم بر یم داشت من اون  رو با گام به عقب جتی

 کردم. 

 

_چرا..چرا اینجوری میکنید؟اصال من و روز تعطیل چرا 

 کشوندین اینجا؟

ی  من...من اصال دیگه میخوام برم جناب رادش؛اگر مشتی

رش رو از حقوق من کم  فردا از طرح ها راضن نبود ضن

! کنید...من..  ن  .هی 

 

وتا دستش زبونم بند اومد وقتی تقریبا حمله کرد سمتم و د

 نشست کنار رسم روی دیوار و فاصلش رو باهام کم کرد. 

 

 _ساکت مییسر یا خودم جور دیگه ای آرومت کنم؟

 

#part161 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

قلبم به شکل دیوونه کننده ای میکوبید و اضطراب مثل 

 اسید تمام وجودم رو میسوزوند. 

زبونم بند اومد و با وحشت به مرد خشن و عصباین نگاه 

ه شدن به چشمهاش باید رسم رو به  کردم که برای خت 

 سمت باال یم گرفتم. 

ن اخه؟  بسه...برین عقب...چیکار دارین میکنی 

 

صورتش که نزدیک شد تعهد جیغ کشید و نفرت طغیان 

 کرد. 

فاصلش رو کمتی کرد و صدای آروم و خونشدش تو گوشم 

 پیچید. 

 

_یا من خودم و بهت بد معرقن کردم یا تو نمیخوای بفهیم 

 رفتی با گ ط
ی

رقن که با جرئت تو چشمهام نگاه میکتن و میگ

کت دیگه برای کار کردن.   رسر

 

تمام جونم رو بدای جواب دادن جمع کردم که با حرف 

 بعدیش دوباره فروریختم
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_یا من نتونستم بهت حسم و بفهمونم یا تو انقدر گیج 

 احمقانتی که چسبیدی به مردگ که عرضه ی اثبات 
ی
زندگ

 ره. یی گناهیشم ندا

حاال خودت بگو...تا گ دوست داری بازی کنیم که آخرش 

؟  باخت و قبول کتن

 

ن نبود.   نگاهش هت 

ن و پر از هوس رو خوب میشناسن.   خانم ها جنس نگاه هت 

ا نبود.  ن  این نگایه که رستا پام رو ذوب میکرد از جنس این چت 

د.  ن  ویل عجیب یه مالکیت احمقانه رو داد مت 

ه شده بود   که انگار به ملک شخصیش چشم جوری بهم خت 

نه.  ن ن ماشینش حرف مت   دوخته و داره راجع به داشیی

اونم من...متن که یه تعهد و یه قسم داره تو وجودم جیغ 

 میکشه. 

ن جاس.   شاید اخر این بازی همی 

کت وقتی رئیسش انقدر  چجوری دوباره فردا بیام تو این رسر

ن داره؟  واضح نسبت بهم حس مالکیت و خواسیی
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ن خون به مغزم نرسیده...شاید بعدا زودتر از شاید اال

اونیکه فکرش رو کنم پشیمون شم ویل االن تنها کاریه که 

 میتونم برای غرورم انجام بدم. 

 

به زدم و صدام رو  عصتی و پر از خشم محکم به سینش ضن

 بلند کردم. 

به ی محکمم  با صدای بلندم سیع کردم نشون ندم که با ضن

 نخورد. حتی یک سانت هم تکون 

 

_تنت و بکش کنار. دیگه حتی یه لحظه هم نمیخوام اینجا 

 کار کنم. 

همه جا پر کردی که بهم کار ندن؟دیگه حتی دنبال دلیل 

 ذهن مریضتم نیستم فقط دیگه نمیتونم تحمل کنم. 

 برو عقب...برو عقب! 

 

 ساکت و همراه با اون پوزخند تماشام یم کرد. 
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دم و دست ن به مت  خودم از زور درد تت   تند تند به سینش ضن

 یم کشید ویل کنار نیم رفت. 

ه؟  دیگه گ میتونست جلوی این بغض رو بگت 

 مگه کم مانعش شدم؟

 

...باشه،تا تهش  _پس میخوای بازی و سخت ترش کتن

 هستم. 

 

 خییل خونشد عقب کشید و ساکت به چشمهام نگاه کرد. 

ن راحتی تموم شد؟  یعتن به همی 

 جون کندم؟ پر کشید اون شغیل که براش

کیفم رو با حرص از روی صندیل چنگ زدم و تقریبا تو 

 صورتش جیغ زدم

_شده ماهانه انقدر ریز ریز پول میارم که اون عروسک و 

 تسویه کنم. 

کت و  فقط دیگه نمیخوام ببینمت...دیگه نمیتونم این رسر

 تحمل کنم
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چشمهام از تحمل اشک هایی که قرار بود رس ریز بشن 

 ت. میسوخ

ه نگاه یم کرد.  ه خت   سطاکت و خونشد به چشم هام خت 

 تنم از خشم میلرزید و اون فقط بهم چشم دوخته بود. 

عقب کشیده بود ویل انگاری داشتم با حرفهام وسوسش یم 

 کردم. 

 دوباره نزدیک شد و دوباره کمرم به دیوار پشت رسم خورد. 

ن بازی ای رو د ن یه همچی   اری؟_پس یعتن جرئت راه انداخیی

خوبه...یه توله بتی که دوست داره با دم شت  بازی 

 کنه...جذابه! 

 

گلوم میسوخت و چشمهام هیکل درشتش رو تار میدید 

؟  ویل...به من گفت توله بتی
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 لحنم.حالم بهم میخورد از این 
ی
متنفر بودم از این درموندگ

 بغض و از این خود داری. 

که قرار نیست   ای کاش یگ پیدا یم شد بهم یادآوری یم کرد 

ن سنگ فقط نگاه کنم.  ن باشم و عی 
 من از بیی

 اخه تو چی میخوای از جون من؟

کتت سخت بود که من و به  انقدر دیدن کار کردن من تو رسر

 اینجا رسوندی؟

؟  نمیفهیم تعهد یعتن چی

 و احساسم و 
ی
هر چند اگر شایانم نبود بازم محال بود زندگ

 ! ن  دست یه آدیم مثل تو هیییی 

 

ت یقم رو چسبید و تقریبا کتفم رو محکم به دیوار با قدر 

 پشتم کوبید. 

 خشم رو هم به خویی از اون 
حاال یم شد جز یی تفاویی

 چشمها خوند. 

؟برو عقب وگرنه جیغ  چ..چی کار داری میکتن

م برو عقب..   میکشم...آ..آبروتو میتی
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چشمهای خونشدش حاال غرق خشم بود و یقم هر لحظه 

 ده یم شد. بیشتی توی مشتش فشر 

ساکت با صورت رسخ شده وجب به وجب صورت ترسیدم 

 رو رصد کرد و آخر رس زبون باز کرد

خوب گوشاتو باز کن روشا چون یه بار بیشتی تکرارش نیم 

 کنم. 

 از این به بعد تو زندگیت منتظر هر اتفاقی باش. 

یه اتفاق بزرگ که ردپای من توش باشه و تو رو سمت من 

 بکشونه. 

 و احساست که سهله،افسار کل وجودت  چون قراره
ی
زندگ

 بیوفته دست من چون "من" میخوام. 

چون میبینم با انتخاب اون ابله خودت و داری تو چه چایه 

 میندازی و عقلت نمیکشه. 

با حذف اون مرتیکه هم مهم نیست انتخابت چیه؛چون 

 قبلش خودت انتخاب شدی. 

سونمت.   نه شعار میدم نه میخوام بتی
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ودت کوری و نمیدوین چی به نفعته یگ باید به حاال که خ

 زورم که شده رس عقلت بیاره. 

 حاال دوست داری فرار کتن دست به کار شو. 
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م قسم بخورم تو تمام مدیی که داشت رگباری  حاضن

 حرفهاش رو شلیک یم کرد حتی نفس هم نکشیدم. 

یه مرد خودخواه عوضن که با بازی روزگار به ثروت هم 

 ده بود. رسی

یه مرد متگ به قدرت که گت  منه بدبخت افتاده بود و 

 حاصلش شده بود این. 

 

 لبخند زد و آروم از جلوم کنار رفت. 

 رو که توی گلوم جا 
ی

ای کاش میتونستم با یه سییل سنگ

 خوش کرده به سمتش پرتاب کنم. 

بغض از جنس سنگم رو سمت اون چشمها پرتاب کنم که 

 ه نشه. دیگه این مدیل بهم خت  

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

...ثقیل پر از حرف.  ن  سنگی 

 

 نفس عمیق کشیدم و اینجا وقت خایل کردن بغض نبود. 

ه ی صورت مات شدم بود و همچنان  با لبخند کمرنگ خت 

ه بود.   به چشمهام خت 

 

 دستهام رو مشت کردم و چشمهام رو محکم بستم. 

نفس عمیق بعدی و با تمام رسعتم از کنارش گذشتم و از 

 ون رفتم. اون اتاق نحس بت  

ن   طرح ها و پروندم االن جز یی اهمیت ترین چت 
ن جا گذاشیی

 ها بود. 

 

یی تفاوت به آسانسور کل طبقه های اون ساختمون خایل و 

سوت و کور رو دوییدم و به محض اینکه هوای خنک به 

یز شدم.   گونه هام خورد لتی

بغضم مثل تت  گلوم رو پاره کرد و هق هقم توجه تمام افراد 

 رو به خودش جلب کرد. نزدیکم 
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 تموم شد. 

 کیل آرزو با کیل امید دود شد رفت هوا. 

 با یه آدم مریض که معدوم نبود حرف حسابش چیه. 

آخرین نگاهم رو به ساختمون انداختم و رسی    ع تو پیاده رو 

وع کردم به دوییدن.   رسر

 

کت گذاشتم دیوونم  ن باری که پام و تو این رسر خاطره ی اولی 

 یم کرد. 

ن بار  ی که رادش و دیدم و با کیل خواهش و منت اولی 

 استخدامم کرد. 

رادشر که از اول این شکیل نبود و صد رحمت به اون اخم 

 ها و بداخالقی های اوایلش. 

ن شد و آخرش هم  کم کم به مرور زمان نگاهش روم سنگی 

 شد این. 

 

با شنیدن زنگ موبایلم رس جام ایستادم و سیع کردم به 

 خودم مسلط باشم. 
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یدن اسم مامان نفس عمیق کشیدم و قبل از جواب با د

 دادن صدام رو صاف کردم. 

 

 جانم؟

 روشا خودت و برسون بدبخت شدیم.بچم... 

 بچم حالش بد شد اورژانس بردتش بیمارستان. 

 

قلبم یخ بست و تمام وجودم شد گوش و شنوای جیغ های 

یک مامانم  هیستی

 

سه تنهاس روشا...برسون خودت و دارم دق  _بچم میتی

 میکنم روشا
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 *روشا

اض گونش شونه هام باال پرید و گیج به  با صدای اعتی

 صورت رنگ پریده و کوچولوش نگاه کردم. 
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 خب؟؟؟بعدش چی شد؟؟

 

رسم رو به دوطرف تکون دادم و انگاری اینجوری تمام افکار 

مزاحمم دور یم شد.دوباره به کتاب قصه ی روبه روم نگاه 

 گشتم که داشتم از روش میخوندم.   کردم و دنبال خیط

کالفه چشمهام رو مالش دادم و دوباره به خواهر کوچولوم 

نگاه کردم که روی تخت بیمارستان،همینجور که رسم تو 

دستش بود اون عروسک گرون قیمت رو تو بغلش فشار یم 

 داد. 

میگم روشنا این قصه ها اصال مال سن تو نیستنا،میخوای 

شو ب رات بیارم؟چیه اخه اینا؟ترسناک برم خونه یه بهتی

 نیست برات؟

 

 بامزه اخم کرد و عروسکش رو محکم تر تو بغلش فشار داد. 

ن خوبه من اینو دوست دارم.بخون بقیشو  م همی  نه خت 

 دیگه.. 

 

وع کردم به خوندن.   لبخند زدم و دوباره از اول صفحه رسر
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ی گوش میداد و با  با هر کلمه ای که میخوندم با شوق بیشتی

د. تم  ام وجودش لذت میتی

یه قصه از جنس افسانه های شاه و پری با یه دختی زیبا که 

به خاطر نجات دادن جون پدرش خودش رو به دست 

ده بود.   هیوالی وحشتناک قلعه ستی

 صدای پر از ذوقش بغض تو گلوم میکاشت. 

با هر خیط که میخوندم احساساتش رو بلند بلند میگفت و 

 تک صحنه هارو تجربه یم کرد. هم پای دختی داستان تک 

وای روشایی بل خییل دختی شجاعیه که حاضن شد به جای 

 باباش پیش اون آقا غوله بمونه مگه نه؟

 

د و جوری با ذوق تعریف میکرد که آدم  ن چشمهاش برق مت 

 رو به وجد میاورد. 

با تمام وجود بهش نگاه یم کردم ویل ای کاش میتونستم جز 

یو نب ن  ینم. خودش دیگه هیچ چت 

نه اون سوزن مزاحم توی دستش رو نه رخت خواب سفید 

 رو که مدام بهم یادآوری یم کرد دیروز تو چه حایل 
ی

رنگ

 دیدمش و االن کجاس. 
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 بغضم رو چال کردم و با خنده هام روش خاک ریختم. 

_آره واقعا...خییل سخته به خاطر نجات عزیزت خودت و 

 . ن قلعه ای زندوین کتن  تو همچی 

 ون دیگه بدو! بقیشو بخ

 

شاید این بار هفتیم بود که داستان این کتاب قصه مرور یم 

شد ویل هر بار مثل همون بار اول روشنا ذوق یم کرد و از 

 خوشحایل رسجاش بند نبود. 

 کنم و همه 
ی
م.جوری زندگ ای کاش میتونستم ازش یادبگت 

ی کنم انگار بار اویل که دارم تجربش یم کنم.  ن رو ستی  چت 

 کنم که انگار بار آخری که دارم جوری زند 
ی
 رو زندگ

ی
گ

یش میکنم.   ستی

این و  اون موقع...شاید حتی بدییه ترین نعمت ها هم حت 

 لذت رو با خودش بیاره. 
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نفس عمیق کشیدم و ورق زدم.تمام صحنه هارو مثل هفت 

 بار گذشته براش خوندم و اون تو ذهنش خیالباقن کرد. 

 

ش رو از من با صدای کوبیده شدن در باالخر  ه نگاه خت 

 گرفت و با دیدن مامان بلند جیغ زد. 

_سالم مامان کجا بودی؟بیا روشا داره برام دیو و دلتی 

 میخونه. 

 

#part165 

 صورت خسته و نگران مامان بغضم رو بیشتی کرد. 

از جام بلند شدم و اجازه دادم مامان به جام روی صندیل 

 در کنه. 
ی

 بشینه و خستگ

 د دیگه نداشتی خوشگل من؟حالت خوبه؟سالم عزیزدلم.در 

 سالم روشا جان خسته نباشر مادر. 

 

عروسکش رو محکم بغل کرد و با همون صورت یی رنگ و 

 رو خندید. 
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یم خسته شدم.   خوب خوبم.گ از اینجا مت 
 نه ماماین

 

سالم آروم و خسته ای دادم و کتاب قصه رو دست مامان 

دم.   ستی

ن اینو برا ر  ش مامان جان شما بشی  وشنا بخون من برم با دکتی

 حرف بزنم ببینم گ مرخص میشه. 

 

دیگه صتی نکردم تا نگاه درمونده و نگران مامان رو تماشا 

ون رفتم.   کنم و از اتاق بت 

از دیروز تا به االن حتی نتونستم یه لحظه چشم رو هم 

 بذارم. 

هنوز با استعفایی که بدون فکر تو صورت رادش جیغ زدم 

ودم که خودم و رسوندم بیمارستان و روشنا رو کنار نیومده ب

 توی اون حال دیدم. 

 

از دور دکتی میانسال روشنا رو دیدم و سمتش قدم تند 

 کردم. 
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با دیدن من انگاری براش خییل آشنا اومدم که رسی    ع سمتم 

 برگشت و با یکم مکث به حرف اومد. 

 

م.رنگ به رو نداری حالت خوبه؟  _سالم دختی

 

بغض چال شده جون میگرفت ویل االن  با هر تلنگر اون

 وقت جون دادن به اون مزاحم نبود. 

..من دیروز پیداتون نکردم.   _سالم آقای دکتی

ن حال روشنا چطوره؟اون خوب باشه منم خوبم.   میشه بگی 

 

عینکش رو از چشمهاش برداشت و با نگراین بهم چشم 

 دوخت. 

م داروهاش رو به موقع بهش میدین؟توی تهیه ی  _دختی

 ارو مشکیل ندارین؟د

 

الزم بود بهش بگم جون میکنیم برای تهیه ی پول داروهای 

 روشنا؟
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ی  ن بابام تمام جون و وقتش و میذاره برای کار و دیگه چت 

 ازش نمونده؟

نه...مهم اینه هر جور که هست باالخره تا به االن جور 

 کردیم. 

 

...وقتی داروهاش و  _نذاشتیم داروهاش دیر بشه اقای کتی

ه؟میخو   ره چرا یه باز قلبش درد میگت 

 

 نگاهش داشت زانوهام رو سست یم کرد
ی

 عجز و کالفگ

م یکم آروم باش تا بهت بگم.متاسفانه داروها نتونسته  دختی

 کمگ بکنه. عمل قلب هم یی فایدس فقط... 

 

روحم با هر کلمه ای که ذهنم معنا یم کرد از کالبدم خارج 

 شد و وجودم یخ بست. 

ه اون فقط اخر جملش بود که فرو نریختم و تنها اومدم ب

 . رس پا موندم
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_فقط االن تنها راه حل پیوند قلبه.خواهر شما با اینکه 

 سنش کمه ویل خییل میتونه پیوند قلب کمکش کنه. 

ن امروز  االن اینجا موندن هیچ کمگ بهش نمیکنه.همی 

مرخصش میکنم ویل اسمش و میفرستم تو لیست نوبت 

ایط و امکانات عمل رو اهدا.شما هم تا  زمان نوبتتون رسر

 فراهم کنید انشاهلل حال خواهرتونم خوب میشه. 

 

 شدن گوشهام رو به خویی حس یم کردم. 
ن  سنگی 

تار شدن دیدم...فقط رسم رو برای دکتی تکون دادم و به 

ن صندیل نشستم.   محض دورشدنش روی اولی 

 

#part166 

معصوم روشنا کلمات یی رس و ته تو مغزم میچرخید و نگاه 

 اون وسط خودنمایی یم کرد. 

پیوند قلب؟برای یه دختی کوچولو که شاید هنوز خردسال 

 حساب میشه؟

 میتونه دووم بیاره؟درد میکشه؟کمتی از االن؟
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این مغز لعنتی داشت با جور کردن هزار و یک اما و اگر 

 اصیل ترین معضل رو نادیده میگرفت. 

 پول یه پیوند قلب چقدر بود؟

 بیشتی از پول اون عروسک که نتونستم براش بخرم؟خییل 

 

خییس اشک هام روی گونه ی رسد و یخ زدم نشون میداد 

اون بغض چال شده خودش یه رایه برای آزادیش پیدا کرده 

یز شده.   و یی طاقت لتی

وحشت رس تا پام رو گرفته بود و خشک شده به یه نقطه 

ه شده بودم.   خت 

م رو باال آوردم و به صورت با تکون های محکم شونم نگاه

 نگران شایان رسیدم. 

ی  ن نگران و ترسیده تند تند لبهاش رو تکون یم داد ویل چت 

 نمیشنیدم. 

کم کم صداش واضح شد و کلماتش از البه الی گوش داغ 

 کردم به مغزم رسید و معنا پیدا کرد. 

؟  _روشا...روشا!چته دختی رنگت شده مثل دیوار خویی
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 ونه و ظاهر سادش بود. نگاهم به صورت مرد

تو یه دستش یه عروسک خرس کوچیک بود و تو دست 

 دیگش خورایک. 

یعتن روشنا ممکنه اون عروسک گرونقیمت رو ول کنه و 

 بچسبه به این خرش که تو دست شایانه؟

 

ه شدم و  مغزم خاموش شده بود. به چشمهای شایان خت 

 آروم لب زدم

این نداره...تو بگو از  _دیروز استعفا دادم...بابام بیشتی از 

 کجا جور کنم؟

 

نگران کنارم روی صندیل نشست و به لبهای خشک شدم 

ه شد.   خت 

؟پول چیو  استعفا دادی؟پس چرا دیشب هیجی بهم نگفتی

 جور کتن روشا؟
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ه شدم.   خونشد با درون متالشر بهش خت 

ش میگه دیگه عمل و  _باید قلب روشنا رو پیوند بزنیم.دکتی

 ه...درد داره عملش مگه نه شایان؟دارو اثر ندار 

 

شایان شوکه شده به پشتی صندیل فلزی تکیه داد و بهت 

 زده صورتش رو دست کشید. 

طول کشید تا به خودش بیاد...زمان برد تا رس پا شه ویل تند 

 تند ادامه داد

 

نیم عزیزدلم...درد کجا بود؟نگران پولشم  ن _خب پیوند مت 

م م..مت  از رفیقام قرض  اصال نباش جور میشه.مت 

م...آره باهم دیگه جورش میکنیم اصال غصه نخوریا  میگت 

ی  روشا. با این رنگ و رو و حالت یگ باید خودت و بستی

 کنه. 

اون طفل معصوم که تو رو ببینه وحشت میکنه آروم باش 

 یکم. 
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چشمهام دیگه هیچ جایی رو نمیدید از بس که اشک هام 

 دیدم رو تار کرده بودن. 

 خره ترکید و صدای هق هقم بلند شد. بغضم باال 

تا کجا باید این بغض رو چال کرد؟تا کجا باید هیجی نگفت 

 و قوی بود؟

 مگه تا گ میتونم خم نشم؟

 

ن دستهام گرفتم و اشک ریختم.   صورتم رو بی 

ن به شایان  ی رسم رو بلند کردم و نامطمی  ن ویل با یادآوری چت 

 نگاه کردم. 

یم؟  قرض بگت 

ون آوردم و تند تند گوشیم رو هل کر  ده از توی کیفم بت 

 تایپ کردم. 

 _میشه هم و ببینیم؟به کمکت احتیاج دارم

 

حاال که پای روشنا وسطه شده غرورمو با خاک یکسان 

 میکنم تا فقط اون بخنده. 
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 بزرگ بشه و هیجی نباشه تا ناراحتش کنه. 

 

#part167 

 *شهاب

 حس گرمای آفتاب روی پوستم بهم آرامش میداد. 

ن عی بتم مدام بی  نک آفتابیم روی چشمهام بود و لیوان رسر

 دستهام جابه جا یم شد و باهاش بازی یم کردم. 

نگاهم به جماعت رنگارنگ اطرافم بود و خنده های 

 مصنوعیشون. 

 که تو بغل پش ها تاب 
ی

دختی های خوش آب و رنگ

 میخوردند و قهقهه هاشون زیادی مصنوغ بود. 

؟  _شهاب پایه ی حکم هستی

هنوز جواب لحن پر از مستی اشکان رو نداده بودم که 

 صدای جیغ و نازک زننده ی دختی کنار دستم بلند شد. 

_وای شهاب شنیدم تو حکم خییل ماهری.یه دست با من 

طشم هر چی که دوست داشتی تا تهش  ؟رسر بازی میکتن

 پایتم. 
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هر یک کلمه ای که از دهنش درمیومد بیشتی حالم از خودم 

ن جمیع گذاشتم. بهم میخور   د که پام و تو همچی 

طبق معمول یه مهموین پر از ریخت و پاش تو یه باغ بزرگ 

 و کیل تفری    ح از جنس های مختلف. 

 همش از دم بوی تعفن میداد. 

 

ه برنگردوندم و به اشکان نگاه  حتی رسم رو هم سمت دختی

کردم که داشت تمام سعیش رو میکرد تا یکم حال و هوام 

 عوض شه. 

ه روز...دقیقا سه روز از اون آخر هفته ی لعنتی و ویل س

ن این سه روز رو  اون استعفای لعنتی ترش میگذشت و عی 

 دیوانه وار گذرونده بودم. 

 با کیل فکر مشغویل...با کیل حال بد..با کیل...کیل حشت. 

 

اشکان که اعصاب خرابم رو دید با اشاره ی چشم ابرو به 

ه فهموند دور شه قبل از ای لم و از دست بدم و دختی نکه کنتی

 تالقن تمام کارهای روشا رو رسش در بیارم. 
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رسم رو به پشتی صندیل راحتم تکیه دادم و چشمهام رو 

 بستم. 

_شهاب جان میخوای یکم حرف بزنیم؟فکر میکنم اصال 

 حالت خوب نیست.به خاطر...روشاس؟

 

هر کس دیگه ای جز نازی بود جوری ادبش میکردم که 

نم اسم منشا وقتی دارم ب ن ن باتالق افکارم دست و پا مت  ی 

 اصلیش رو نیاره. 

عینکم رو روی رسم گذاشتم و به صورت نگران مهربونش 

 نگاه کردم. 

 

_شهاب به خدا نمیخوام این حالت و ببینم.میفهمم همش 

دهری فکر و خیال میکتن ویل..ویل الاقل بگو درمورد روشا 

 نیست تا منم یکم... 

 

 یحتی نداری نازی؟_هست...خب دیگه نص
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ن و اشکان بهت زده به من نزدیک شدن و  همزمان نازنی 

 . ن  کنارم نشسیی

ن نگران  اشکان آروم آروم اخم هاش تو هم گره خورد و نازنی 

 تر از قبل ادامه داد. 

 

ه نامزد داره.تازه حتی اگرم  _شهاب خودت میدوین این دختی

 نداشت بازم با این بالهایی که رسش آوردی... 

 

ه شدم و لیوان روی دستم رو تقریبا عصتی  تو چشمهاش خت 

ن پرت کردم.   روی مت 

 

_تو کل این سالها فقط یه نفر...یه نفر پیدا شده نازی که 

 میخوام پیش خودم نگهش دارم. 

 برای خودم! 

اونوقت بذارم ببینم یه ابله یی عرضه میشونتش ترک 

تش فالفیل؟بشینم اینارو  موتورش و تو اوج ولخرچی میتی

 اشا کنم آره؟تم
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ه نگاهم یم کرد و سنگیتن نگاه  ه خت  نازی با بهت و ترس خت 

 اطرافیانم داشت دیوونم میکرد. 

اشکان کالفه،جدی شد و خودش رو نزدیک کرد و تند تند 

 حرف زد. 

 

_شهاب یه نگاه به دور و برت بکن. اینهمه دختی دارن بهت 

نخ میدن و با دیدنت کیل غمزه میان و آب از لب و 

 وچشون آویزون میشه. ل

ی که  اونوقت تو به اینا محل سگم نمیذاری افتاد دنبال دختی

اسم یه به قول ابله روشه و برای یه ذره پول افتاده به 

 التماس و قرض؟

 

ن رسی    ع به خودش اومد و اخم غلییطن به اشکان کرد.   نازنی 

هول کرده خواست دهن باز کنه ویل اون جمله ی اخر مثل 

 گوشم رو ذوب یم کرد. اهنگ داغ داشت  

 _شهاب جان روشا وقتی انقدر مقاومت میکنه تو چرا... 
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یی اختیار چشمهام رو بستم و از خشم دستم رو مشت 

 کردم. 

تمام سعیم رو کردم تا صدام باالتر از این که هست نره و 

سونه  نازی و بیشتی از این نتی

_حتی یک کلمه اضافه هم نمیخوام بشنوم نازی جز دنباله 

 حرقن که شوهرت زد. ی 

 یی حاشیه بدون کم و زیاد کردن حرف بگو. 

 

 از صورت نازی میبارید و پر از خشم به اشکان 
ی
درموندگ

 نگاه یم کرد

_اخه شهاب گفت به هیچکس نگم این اشکان دهن لقم 

 خودش فه... 

 

 _بهت میگم زبون باز کن تا دیوونه نشدم نازی! 
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ل صدام و خشمم دست  م نبود. دیگه کنتی

منده  نازی یه نگاه به دور و اطرافش کرد و هولزده و رسر

وع کرد.   رسر

 

_دیروز بهم پیام داد گفت به کمکم احتیاج داره.منم باهاش 

 قرار گذاشتم ببینمش. 

 حالش خییل خراب بود شهاب. 

کت چیا بهش  اول کامل برتم تعریف کرد اخر هفته تو رسر

 گذشته و مجبور شده استعفا بده. 

 عدش از خواهرش گفت. بعدش...ب

ه گناه داره بخدا  شهاب این دختی

 

 دستم از زور خشم میلرزید و عصتی غریدم 

 بقیش نازی

 

 نفس عمیق کشید و با ناراحتی ادامه داد
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_خواهرش خییل کوچیکه فک کنم پنچ شیش سالشه.قلبش 

ن فقط باید پیوند بزنه.  اهم جوابش کردن گفیی  مریضه دکتی

ب. بنده خدا در به در دنبال هیجی همش بود به خدا شها

 پوله

 

اصال نمیتونم اون توله بتی و تو این حایل که نازی میگفت 

 تصور کنم. 

 روشا بخواد رس کج کنه و پول از کیس بخواد؟

 همون کیس که از دستم فرار کرد و بلند جیغ زد استعفا؟

 

 نفس عمیق کشیدم

؟  _تو چی بهش گفتی

 

انقدرا پول نقد _خییل پول عملش زیاده بهش گفتم ما 

 . نداریم

به اشکانم یه جور که نفهمه رسوندم ویل خودش با ختی شد 

 وگرنه روشا ازم خواست به هیچکس نگم. 
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منم...منم وقتی دیدم نمیتونم پول و براش جور کنم 

ه.   گفتم...گفتم بیاد از تو بگت 

 

تمام وجودم شد گوش و با دقت به نازی نگاه کردم که حاال 

 ساکت شده بود. 

 خب بقیش؟چی گفت؟

_هیجی نگفت...گفت رساغ تو نمیاد.منم یکم باهاش حرف 

 زدم آرومش کردم بعدش رفت. 

ن میگم این دختی رو اذیت نکن شهاب.   برای همی 

کت.   من نمیفهمم چرا اخر هفته تنها کشوندیش رسر

 االن دیگه حتی شغل هم نداره طفلیک

 

 دیگه هیجی از حرفاش برام مهم نبود. 

اینهمه تیکه ی پازل کنار همدیگه فقط یه کنار هم چیدن 

 معتن داشت. 

 دیر و زود رس و کلش پیدا یم شد. 

 منتیه اینبار بدون پنجول کشیدن. 
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 با رس افتاده و یه لحن پر از خواهش. 

 

#part169 

 *شهاب

اعصابم رس جاش نبود.مثل نوجوون های چهارده ساله 

 اضطراب و کوبش بیش از حد قلب داشت کالفم یم کرد.ای

ن کارگذاشته  کاش تو جب به وجب این ساختمون دوربی 

 بودم تا االن میتونستم قیافشو ببینم. 

کت فکر کردم مقصد  وقتی مش رحیم اتفاقی گفت اومده رسر

 اول و اخرش اتاق من باشه ویل االن... 

 

کالفه رسی    ع تلفن رو برداشتم و شماره ی داخیل حساب دار 

 رو گرفتم. 

 بله جناب رئیس

 

رو کردم که حتی یک ذره هم متوجه کالفگیم  تمام تالشم

 نشه
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ن چی میگم،اون دختی طراحه بود که  _صبوری گوش کن ببی 

استعفا داد؛احمدی...برا تسویه اومد چکش و میفرستی 

اتاقم با مدارکا تا امضاش کنم خودشم میفرستی اتاقم کارش 

 دارم

 

 _چشم قربان...بله دیدمشون االن میگم بیان خدمتتون

 

 و تقریبا رس جاش کوبیدم و نفس عمیق کشیدم. تلفن ر 

...دیگه خییل وقته روی حس هام 
ی

خشم،حرص، کالفگ

 اسیم نیم ذارم. 

 فقط دلم آرامش میخواد. 

 حس خوب رسیدن و شاید هم به زانو درآوردن. 

 

خییل طول کشید.بیش تر از پیمودن یه مسافت 

 کوچیک،اونم از پیش حساب دار تا اتاق من. 

 ار و احساسات این دختی کاری نداشت. دیگه خوندن افک

 مثل یه کتاب باز با تیتی های بولد شده و واضح. 
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سید...خییل هم زیاد.   از من میتی

 

ویل هیچ وقت نخواست این حس و بهم منتقل کنه و یی 

 و یی تفاوت من خوش رقض 
غرض جلوی چشم های یجن

 کرد. 

یه رقص ناب و بکر از جنس خودش که حاال جفتمون و 

 ده به اینجا. رسون

 این شده نتیجش 
ی
یی اراده یا خواسته،با غرض یا از رس سادگ

 و دیگه پایان این قصه با منه. 

 

با صدای شنیدن کوبش در افکارم رو پس زدم وبه ساعت 

 مچیم نگاه کردم. 

 درست نیم ساعت. 

بعد از یه کلنجار پر کشمکش نیم ساعته حاال اینجا 

 بود؛پشت در اتاق من. 
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ه ی در تکون خورد و باالخره بعد از یه م کث کوتاه دستگت 

 اومد تو. 

افکارم و نقشه هام توی ذهنم از طرقن به طرف دیگه پرتاب 

 یم شدن. 

نگاهم به چشمهاش بود ویل توی ذهنم یه مست  طوالین رو 

 باهاش یط یم کردم و آینده رو باهاش پیش بیتن یم کردم. 

از حد  ویل انگاری اون روز تو اون اتاق کناری زیاد 

 ترسوندمش که باالخره فرار کرد. 

_سالم. آقای صبوری فرمودن شما باید امضا کنید. خدمت 

 شما

 

ن رو نگاه یم کرد و دستش سمتم دراز شده  چشمهاش پایی 

 بود. 

یی حرکت و صامت به موجود لجباز و جالتی نگاه یم کردم 

 که سیع یم کرد غرورش رو با چنگ و دندون نگه داره. 

کتی ازم ندید باالخره نگاهش رو باال آورد و بهم وقتی هیچ حر 

ه شد.   خت 
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اسم این موجود و باید چی میذاشتم؟توله بتی مال خود 

 خدش بود. 

یه بتی کوچولوی قوی با کیل جسارت که یی اراده ی خودش 

د.  ن  گونه هاش رسخ یم شد و نجابتش رو داد مت 
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ه نگاه  ه خت  یم کردم که ساکت و طوالین به چشم هاش خت 

آروم آروم اخم هاش درهم شد و کالفه تقریبا کاغذ ها رو 

م پرت کرد و رسی    ع عقب کشید.  ن  روی مت 

 میشه امضا کنید من برم عجله دارم؟

 

 به صندلیم تکیه دادم و با پوزخند بهش چشم دوختم. 

ن  _انگاری یادت رفته من کیم که حاال کاغذ ها از دستت لت 

 میخورن. 

 میدوین من کیم نه؟

 

 این دختی کوچولوی زیبای عصباین منتظر ی تلنگر بود. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 یه مهلت برای فوران کردن احساسات و حرفهای نگفتش. 

 اخمهاش درهم شد و نگاهش پر از جسارت

_چرا اتفاقا میدونم.شما یه مهندس مغرور و خودخوایه که 

انقدر همه جلو پات خن و راست شدن توهم خدایی پیدا 

 کردی. 

نبود که به من نرسونید.اان فقط تنها  تو این مدت آزاری

این هم که از دستتون برمیاد اینه که رسی    ع تر کار من و  جتی

 راه بندازین چون من دیگه کالهمم اینورا بیوفته برنیم گردم. 

 

رفته رفته خشم جایگزین حال خوبم  شد.نه برای تاثت  

به  حرفهای این دختی که مثال تو ذهن خودش داشت ضن

د.  ن  مت 

 ینهمه حال جدید. برای ا

از گ تاحاالحس  تفری    ح و کیم رسگریم آخرش میشه اینهمه 

؟ ن  خواسیی

این دختی کنار اسمش،اسم یه یی لیاقت و داره و من دارم 

 روز به روز بیشتی مشتاقش یم شم؟
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من از خودم خشم دارم،به خاطر اینکه با دیدن این 

 صحنه،این دختی عصباین با اخم های گره کرده که داره سیع

میکنه برای من خط و نشون بکشه و اتمام حجت کنه دارم 

ن و اشتیاق به رسیدن  لحظه به لحظه بیشتی از قبل خواسیی

 رو تجربه یم کنم. 

 

وع کردم به امضا  ن چنگ زدم و رسر کاغذ ها رو از روی مت 

 کردن. 

خودت میدوین که اول ماه استعفا دادی و در اصل هیچ 

ی برای تسویه وجود نداره،ویل  ن به خاطر طرح هایی که چت 

ی های من زدی یه مبلیعن برات مینویسم  جمعه برای مشتی

 

 ندیده مات شدن صورتش رو به خویی حس یم کردم. 

 خونشد امضا کردم و دست چک رو آماده کردم. 

 

_ویل...درسته...بله من اول ماه استعفا دادم ویل من خییل 

کت زحمت کشیدم.   برای این رسر

 ای جمعه. ب..بیشتی از اون طرح ه
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کت ایران خارج از  فکر کنم فراموش کردین که سفارشات رسر

 حقوق ماهانه ی من بود

 

ای کاش میفهمیدم چی تو وجود این دختی هست که 

اینجوری به حرفش میاره و چی تو وجود بقیه نیست که 

ن.   میگت 
 همه جلوی من الل موین

 

 دست چک رو کامل پر کردم و عقب کشیدم. 

طرح ها با منه.منم به هیچ عنوان _تشخیص کیفیت اون 

 اونارو تایید نمیکنم. 

کتم به کارمندایی که 
ن مبلغ هم برای کیفیت برند رسر همی 

 باهاشون تسویه میکنم میدم.. 

 دیگه؟؟

 

 بغض تو گلوش داشت؟پس چرا خواهش نیم کرد؟

 چرا چشمهاش خیس نیم شد؟

 چرا انقدر پس چشم هاش از قدرت و غرور میدرخشید؟
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ن و تو وجود من شکل داده   این لعنتیا  کنار هم اینهمه خواسیی

 بود؟

 

_خییل واضح دارین حق من و پایمال میکنید. اونم پویل رو 

 که من این روزا خییل... 

 

 _به پول احتیاج داری؟

 

شعله ور شدن آتیش رو به خویی تو چشم هاش تشخیص 

 دادم. 

م رو به بازی یم  ن صداش آروم آروم داشت صتی باال رفیی

 گرفت. 

_به شما ربیط نداره که من به پول احتیاج دارم یا نه...من 

ن حق خودم اومدم اینجا.   فقط برای گرفیی

 حاال میخواین مثل همیشه آزار بدین؟دیگه مهم نیست. 
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جون کندم تا توی ذهنم به قسمت اول حرفش بال و پر 

 ندم. 

ن چنگ زدم.   نفس عمیق کشیدم و سیگارم رو از روی مت 

،اگه پول میخوای کافیه فقط به من _فقط میخ وام بدوین

اب  یب میدم که کامل ست  .جوری به حقوق ثابتت ضن
ی

بگ

 .  شر

ون  اگرم نه...چکت وبردار زودتر برو بت 

 

انگاری خییل هم نتونستم به قسمت اول حرفش فکر نکنم 

ن جمله ای رو برای آخر حرفم انتخاب نیم  وگرنه همچی 

 کردم. 

 

ن برداشتدستش مشت شد و با حرص چ  ک رو از روی مت 

ن انقدر زود زیر حرفش بزنه.   _فکر یم کردم نازنی 

ن فشاری هم کمرم بشکنه  ویل من حتی اگر زیر یه همچی 

 خودمو پیش نامردای این قصه خم نیم کنم. 
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 نگاهش رو پر از نفرت ازم گرفت و برگشت سمت در. 

وی بود که به پاهام قوت داد که رسی    ع بلند  نمیدونم چه نت 

 و سیگارم رو رسی    ع گوشه ی جاسیگاری پرت کنم.  شم

کت بود که باعث  شاید فکر دیگه هرگز ندیدنش توی این رسر

م و از پشت موهای رسش رو  شد رسی    ع سمتش هجوم بتی

 که زیر مغنعه بود بچسبم. 

 

ن بلندش تو کل اتاق پیچید و من فقط به  صدای شوکه و هی 

 این توله بتی احمق گاه یم کردم. 

 

وع کرد به دست و پا زدن که کیم موهاش رو وحشت زده  رسر

ن کشیدم.   به پایی 

 رسم رو کنار گوشش بردم و آروم زمزمه کردم

 

هییش..آروم!کاریت ندارم.هیچوقت نخواستم اذیتت کنم 

 کوچولو،که اگه میخواستم هیجی ازت باقی نمیموند روشا. 
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 موهاش رو ول کردم که وحشت زده عقب عقب رفت. 

 

 بینمت.ازت متنفرم فهمیدی؟ازت متنفرم_دیگه نمیخوام ب

 

 رسی    ع سمت در اتاق دویید و مثل برق از اتاق فرار کرد. 

 برمیگرده...با پاهای خودش. 

 

وع و پایانش با منه.   حاال من موندم و یه بازی،که رسر

 

سخته...پر از تقال کردن یه دختی بچس ویل حداقلش آروم 

ن یه حس مزاحم بیست و چهار ساعتس که دا ره از پا گرفیی

 درم میاره. 

از االن تا آخرین لحظه که این حس توی وجودم جون 

 داره،با هر روش ممکن میتازم. 

 !  پر قدرت...بدون پشیموین
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 *روشا

 خوب رنگ کن اینجاها سفید مونده. 

 

نم و مداد آیی رنگم رو روی 
ن با ته مونده ی جونم لبخند مت 

 قسمت های سفید رنگ کاغذ محکمتی میکشم. 

 عمو شما هم این گالرو قرمز کن اینارم بنفش. 

 

ه که با لبخند  انگار حال و هوای شایان از من خییل بهتی

 واقیع تری سمت روشنا برمیگرده و لپش رو میکشه. 

 _چشم خانوم کوچولو شما فقط امر کن

 

بعید میدونم روشنا دقیق حتی معتن کلمه ی "امر کن" رو 

نه هم بدونه ویل لپاش گل میندازه و  ن  . عمیق لبخند مت 

این روزا دارم جون میدم.با یه جسم مرده نفس میکشم و بد 

 تر از اون مجبورم این کالبد یی روح رو شاد نشون بدم. 

برای دل خواهر کوچولوم..به خاطر اشکای مامانم...به 

 خاطر غرور بابا. 
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این میکنم.   ویل به قول مامان بزرگم دارم هر لحظه تمرین حت 

این یعتن چی ویل یادمه وقتی   کوچیک بودم نمیدونستم حت 

 االن،دارم تمرینش یم کنم. 

م.   دارم فریب مغزم رو نادیده میگت 

اینکه جوری فرمان میده که انگاری این تصاویری که دارم 

تماشاشون میکنم تکرارین و با یه برچسب "عادت" کاری 

 میکنه حواسم نباشه دارم چیارو میبینم. 

ی که این ن روزا حالم و خوب میکنه تمرین  ویل تنها چت 

انیه.   حت 

شاید این تصاویر برای مغز من تکراریه ویل گ میتونه بگه یه 

 روز دیگه زندم تا بتونم بازم خنده های روشنا رو ببینم؟

ن و آخرین باریه که   میکنم که انگار اولی 
ی
پس جوری زندگ

یش یم کنم.   دارم این لحظه رو ستی

 

 _روشنا مامان گرسنت نیست؟
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صدای همیشه نگران مامانم هم نتونست حواس روشنا رو 

پرت کنه و همینطور که داشت با دستی که توش رسم بود 

 خونه میکشید رسی    ع گفت

 نه مامان! 

 

این روزا قدر تمام روزهایی که برای روشنا کم گذاشتم وقت 

 گرو گذاشتم. 

قدر تمام لحظه هایی که لبخندش رو کم تماشا کردم و شاید 

 دیدمش. اصال ن

 

صدای خسته ی بابا باعث شد رسم رو از روی کاغد بردارم 

 و به چشمهای رسخش نگاه کنم. 

ت میگه نباید خییل  .دکتی احت کتن _روشنا بابا شما باید استی

 بشیتن اذیت مییسر بابا

 

ن بار تو این یک ساعت بود که باالخره روشنا  شاید برای اولی 

 کردرسش رو بلند کرد و نگران به بابا نگاه  
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ه همش میخوابم.االن که عمویی  _بابایی اخه حوصلم رسمت 

 هم هست یکم نقاشر بکشم بعدش باز میخوابم باشه؟
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هنوز سنگیتن نگاه نگران بابا از روی روشنا برداشته نشده 

به به در خورد و آروم باز شد.   بود که چند ضن

سید که  ساعت مالقات بود ویل هیچ کیس به ذهنم نمت 

ن پر بخو  اد االن اینجا باشه که با دیدن صورت مهربون نازنی 

 رو روی کاغذ ول کردم و از جام بلند 
ی

از تعجب مداد رنگ

 شدم. 

 _سالم... 

 

ن با خجالت نگاهش رو از مامان و بابا چرخوند و به  نازنی 

محض اینکه چشمش به من خورد نفس راحتی کشید و به 

 قدمهاش رسعت داد. 

بابا شایان هم رسش رو بلند کرد و با سالم دادن مامان و 

 دیگه ندیدم چه واکنیسر نشون داد. 
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فقط صدای جواب سالم خشک و متعجبش رو شنیدم و 

ن رو آروم کنم.   سیع کردم این جو سنگی 

 

مندم کردی چرا زحمت  ن جان.عزیزدلم رسر _سالم نازنی 

 کشیدی؟

 

معذب بود،خییل زیاد.ویل لبخند زد و سیع کرد به نگاه 

 فیان چشم ندوزه. متعجب اطرا

 

منده چیه روشا..دلم میخواست بیام حال این خانوم  _رسر

سم.سالم روشنا خانوم  کوچولو رو بتی

 

ن نشست ویل به محض دیدن  نگاه متعجب روشنا رو نازنی 

 که دست نازی بود چشمهاش برق زد و 
ی

پاکت صوریی رنگ

 صدای پر از ذوقش بلند شد. 

 _سالم.این برای منه؟
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 ای اون صدای خوشحال ویل کم جون. دلم پر کشید بر 

 _معلومه که برای شماس خاله..بیا عزیزدلم

 

ن که پاکتش رو  روشنا تو حال و هوای دیگه ای بود.همی 

وع کرد به باز کردن  گرفت با ذوق افتاد به جون بستش و رسر

 کاغذ کادوش. 

ن متعجب بودم ویل رو به مامان  هنوز خودم از حضور نازنی 

 دور شونه ی نازی انداختم.  بابا کردم و دستم رو 

 

ن جان از همکارا و   کنم،نازنی 
_ببخشید یادم رفت معرقن

؛خییل زحمت کشیدی عزیزم ممنونم بابت  ن دوستان هسیی

 کادو

 

دیگه از این جا به بعدش که صدای تشکر مامان و بابا بلند 

 شد تازه نگاهم رو سمت صورت ناراضن شایان چرخوندم. 
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ه یه اخم غلیظ روی پیشونیش   ،خت  کاشته بود و با ترش رویی

ن نگاه یم کرد.  ه به نازنی   خت 

 

ن ویل داشت حال روشنا و وضعیتش رو از مامان  نازنی 

سید و ظاهرا که متوجه این کینه ی نگاه یی دلیل شایان  میتی

 نبود. 

 

خودم رو سمت شایان کشوندم و آروم کنار گوشش زمزمه 

 کردم

 _چرا اینجوری نگاهش میکنه شایان؟زشته! 

 

#part174 

عجیب بود که حتی یک ذره هم سیع نیم کرد تا جنس 

 نگاهش رو مخقن کنه

ه اینجا چه غلیط میکنه روشا؟چرا انقدر باهاش  _این دختی

؟
ی

 صمییم شدی که اسم بیمارستان رو هم بهش بگ
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خواستم دهن باز کنم و کیم از این حال پر از پریشونیش رو 

 م رو برگردوندم. بهتی کنم ویل با شنیدن صدای نازی رس 

 

_نه خانم احمدی دیگه بیشتی از این مزاحم نمیشم.انشاهلل 

حال روشنا جون هم هر چه زودتر بهتی بشه و دیگه رو 

 تخت بیمارستان نبینیمش.با اجازتون

 

 خدانگهدار خانم

 

چشمهام رو با حال بد رو صدای محکم و تلخ شایان بستم 

 باز کردم. 
ی
مندگ  و با رسر

رم پدر و مادرم هم نتونست تلجن لحن حتی خداحافیطن گ

ن با همون حال گرفته رو  ان کنه و نازنی  شایان رو جتی

برگردوند و سمت در اتاق قدم برداشت که رسی    ع متوقف 

 شد و اینبار به من نگاه کرد. 

 

_روشا جان..ام..ببخشید میدونم وقت مالقاته ویل میشه 

ون؟کارت دارم عزیزم!   بیای بت 
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ی جز نگاه پر از حرص شا ن یان رو حس یم کردم ویل هیچ چت 

مندگیم رو  قبول کردن درخواستش نمیتونست یکم از رسر

 کمرنگ کنه

 _حتما عزیزدلم

 

زودتر از اینکه کیس عکس العمیل نشون بده، بعد از صدای 

ون اومدیم و سمت  خوشحال و تشکر روشنا از اتاق بت 

 حیاط بیمارستان قدم برداشتیم. 

 

 دختی داشتم. همیشه حس خویی به این 

صورت مهربونش با اخالق خوبش هم خوین داشت و مگه 

 مهم بود زن و دوست کیه؟

 

_انگاری نامزدت خییل از من بدش میاد روشا.مگه...مگه 

 من چیکار کردم؟
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 سمتم حمله کرد و با حال بد روی 
ی
مندگ موج دوم رسر

ین کلمات رو کنار هم  نیمکت نشستم و سیع کردن بهتی

 بچینم. 

 ایان در اصل از رادش بدش میاد. _عزیزم ش

هایی که به اونم مرتبطه واکنش 
ن متاسفم که از تمام چت 

 نشون میده و ناراحتت کرد. 

 اصال شایان آدیم نیستش که... 

 

 _میدونم میدونم...بهش حق میدم روشا. 

ویل دلم میخواد حداقل تو باور کتن که من هیچ ربیط به 

 رفتارای شهاب ندارم

 رم باهاش بحث میکنم به خاطر تو... تقریبا هر روز دا

 این اون شهایی نیست که من میشناختم. 

همیشه مثل یه خواهر رو من حساب یم کرد.ویل این 

 . روزا....اصال به حرفهام اهمیت نمیده
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قلبم مچاله شد و ذهنم یی اجازه یه خاطره ی تازه و نحس 

 رو یادآوری کرد. 

مون روز دوباره انقدر واضح و شفاف که انگار دارم مثل ه

 تجربش یم کنم. 

چشمهام رو با درد بستم و سیع کردم تصویر اون چشم های 

 ترسناک رو خط بزنم. 

 اون حرفهای وحشتناک. 

ن چشم دوختم  چشمهام رو باز کردم و با عجز به نازنی 

.من تو رو دوست خودم میدونم.  ن  _میدونم نازنی 

 رم. نه تو رو با شهاب یگ میبینم نه ازت توقع خاض دا

.معذرت میخوام که تو رو  ن فقط این روزا الی منگنم نازنی 

یک کردم.   هم با مشکالتم رسر

 

#part175 

_من...من یه کار بدی کردم روشا. به خدا یعتن اشکانم 

مقرصه میدونم گفتی به کیس نگم ویل...به خدا نمیخواستم 

 شهاب بفهمه ویل خییل باهوشه. 
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یاج داری.من دارم ببخشید روشا ویل فهمید که به پول احت

م.   از عذاب وجدان میمت 

 

ن دستهام گرفتم  و چشمام رو بستم.   رسم رو مابی 

حاال یه رسی از حرفهای رادش دارن جلو چشمهام رنگ و 

ن.   معنا میگت 

ن نگاه کردم.   رسم رو بلند کردم و خسته به صورت رسخ نازنی 

این دختی با اشکان چطوری ازدواج کرده بود؟اینهمه تفاوت 

 میشه؟ مگه

 

 ___ایرادی نداره...مسئله ی مهیم نیست. 

 

با صدای لرزون و رسارس شکش به چشمهاش نگاه کردم و 

 منتظر یه اتفاق جدید دیگه شدم. 

ویل با هر کلمه ای که گفت اخم هام بیشتی توی همدیگه 

 گره خورد و دستم مشت شد
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_میگم روشا ویل شهاب هر کاری هم که کرده باشه،تبدیل 

ایط رو به هر کیس  هم که شده باشه آدیم نیستش که رسر

 درک نکنه و ....اگر از دستش کاری بر بیاد دری    غ نکنه. 

من...من نتونستم کمگ کنم هر چند خدامیدونه چقدر دلم 

میخواست ویل...ویل مطمئنم اگر از شهاب بخوای نه 

 نمیگه. 

من خوب میشناسمش روشا.بدون منت کمکش رو دری    غ 

 نمیکنه. 

 

یه صحنه ی عجیب غریب توی ذهنم تصویرش  یی اختیار 

 ساخته شد. 

رادشر که تو اتاقش اون مدیل من و گت  انداخت و اون 

 حرفها رو پشت رس هم ردیف کرد  حاال قراره کمک کنه. 

ن  ن رقیم...گ میتونه اوج این فاجعه رو تخمی  اونم همچی 

 بزنه؟
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مم دلم نمیخواد یه بار  .ویل فکر کنم بمت  ن _ممنونم نازنی 

ن پول...اونم  دیگه رادش و ببینم.چه برسه برای قرض گرفیی

ن پویل!   یه همچی 

 

ن گرفته از جاش بلند شد و کیفش رو روی شونش جابه  نازنی 

 جا کرد. 

_نمیدونم روشا...عزیزدلم فقط مراقب خودت و خواهر 

 کوچولوت باش. 

 بازم ببخشید اگر من ناخواسته مسبب حال بدت بودم. 

 خداحافظ

 

 

ن عجیب غریبیه.انقدر میچرخه و چرخونه ی ای ن روزگار چت 

ی از هوش  ن میچرخه که ممکنه تا به خودت بیای میبیتن چت 

 .  و حواست نمونده و داری همپای این گردونه میچرچن

 من؟؟؟برم پیش رادش چی بگم؟
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بگم یه بهونه پیدا کردم برای بها دادن به تمام چرندیات 

 مغزت؟

؟  بگم کم آوردم تنها کمکم خودیی

 ه داره.. خند

 

دوباره خودم رو رسوندم باال و تا خود اتاق روشنا اون لحظه 

 ی نحص رو تصور کردم. 

ویل به محض باز کردن در و دیدن چشمهای پر از درخشش 

 و لبخند عریض مامان تمامش دود شد رفت هوا

 

.قلب اهدایی برای این _سالم روشا خانوم.ختی خوب عزیزم

 دختی کوچولوی خوشگل پیدا شده. 

ن آمادس تا این روشنا خانم ما دیگه اذیت نشه و با  همه چت 

 خیال راحت بره بازی کنه. 

 

 _خدایا شکرت..خدایا شکرت.. 

 _ماماین یعتن میتونیم بریم خونه؟
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یم خونه  _آره دختی مامان.یه عمل کوچولو که بکتن دیگه مت 

 هیچوقتم دیگه نمیایم بیمارستان

 

ی میگفت و یه جوری شا ن دی خودش رو هر کیس یه چت 

 نشون میداد. 

یخت و شایان میخندید.   مامان اشک مت 

روشنا یی ختی از معتن عمل اسباب بازی جدیدش رو تو 

 بغلش فشار میداد و میخندید. 

 انگاری پرت شدم وسط یه خال. ویل من.. 

 یه سکوت مطلق با کیل صحنه ی اهسته. 

ی که حس میکردم یه جنگ نابرابر بود.  ن  تنها چت 

ن شادی و وحشت.  یه جنگ عجیب  بی 

شادی از یه معجزه و پیدا شدن یه قلب برای تپیدن تو 

 سینه ی خواهر کوچولوی من و وحشت از... 

 از نگاه مات شده ی بابا. 

 که مثل من اول خندید و بعد آروم آروم خشک شد. 
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ی که تو ذهن من پر و بال یم گرفت  ن اون هم داشت به چت 

 فکر یم کرد؟

 

 

 #پریا ��

و هوای داستانمون،بچه ها شماها هم تو جدا از حال 

 میکنید؟ختی دارین چقدر حال خوب 
این زندگیتون تمرین حت 

 ️❤با خودش میاره؟

 

#part176 

 *روشا

ی که ازش فهمیدم  ن نمیدونم اینجا چجور دنیاییه...تنها چت 

یه.   اینه که پر از غافلگت 

حکمت های خدا تمام اتفاقات خوب و بد رو بغل گرفته و 

 کادو بهمون داده میشه. مثل یه  

حاال معلوم نیست این هدیه پر از اتفاقات خوبه یا بد.فقط 

 میدونم حکمته. 
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ن حکمت هاست که آدم و داغون  این وسط ندونسیی

میکنه...حاال من وسط یه داستان عجیب و غریب دارم 

 میچرخم و از نفهمیدن حکمتش دارم جون میدم. 

که بعد از شنیدن کیه که بتونه درک بکنه شادی و شعقن رو  

 ختی عمل شنیدم؟

اون درخشش و غرور دوباره احیا شده ی چشمهای 

 بابا....خنده های مامان...دل آروم گرفته ی من. 

همشون پشت رس هم صف کشیدن وقتی فهمیدم که پول 

ی نیستش که خود بیمار بخواد همش رو  ن پیوند اعضا چت 

دازه.   بتی

 چقدر اشک ریختم و از درون فروریختم. 

دنبال یه حکمت و یه منطق، رسارس بغض و فریاد بودم  به

 ویل کیه که بتونه حال خوب بعدش رو توصیف کنه؟

پول عمل اهدای عضو جوری نیستش که کمر امثال مارو 

 خم کنه. 

ن محشر بود.دیگه بابا از خجالت خودش و جاهای  همه چت 

 مختلف پنهان نیم کرد. 
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واری تو دیگه تو چشمهاش غم نبود و حاال فقط امید

 نگاهش خوش رقض میکرد. 

 پس چی شد که دوباره رسیدیم به این نقطه؟

نگاه وحشت زده و خشک شده ی ما سه نفر چیشد که به 

 دهن دکتی دوخته شد؟

 

 صدای هق هق بلند مامان داشت گوشم رو کر یم کرد. 

هنوز ذهنم یه نفس راحت از بابت پول عمل نکشیده بود 

 رسم خراب شد. که دوباره سقف آرزوهام رو 

ی که باید به خاطرش نگران  ن تا االن فکر یم کردم تنها چت 

؟  باشم پول عمله...ویل االن چی

 

مامان صورتش از گریه رسخ شده بود و شونه هاش تند تند 

ید.  ن میتی  از زور گریه باال و پایی 

ه  منده و غمگینش به ما سه نفر خت  دکتی با چشم های رسر

 شده بود. 
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ان کرد ویل من _نمیدونم چطوری م یشه این اشتباه رو جتی

از طرف تمام کساین که مسئول این پروسن 

عذرمیخوام.میفهمم این ختی اشتباه و امیدواری بعدش یعتن 

چی ویل کاریه که شده. شما هم نباید امیدتون رو از دست 

 بدین. 

 

 صدای بلند و گرفته ی مامان حرف دکتی رو قزع کرد؟

ن م ؟فقط یه کلمه میگی  ن  یفهمم و تمام؟_همی 

ن امیدوار کردن یه مادر  .به عیل قسم نمیدونی  ن نه نمیفهمی 

 !  یعتن چی

 

 بابا رو نمیدونم ویل منکه وسط یه خال بودم. 

مامان بدون اینکه منتظر جواب بمونه از اتاق رسی    ع زد 

ون و موند نگاه کالفه ی دکتی و ما دوتا.   بت 

 

 . ن  _آقای احمدی از شما میخوام محکم باشی 

 ن رو آروم کنید بهشون امیدواری بدین. خانمتو 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 میدونید ما تا به حال چند تا عمل اهدای عضو داشتیم؟

ن به خدا توکل کنید  ناامید نشی 

 

من چهره ی بابام رو نمیدیدم.ویل میتونم تصور کنم که االن 

 تو چه حالیه. 

وگرنه این شکیل بدون حرف از جاش بلند نیم شد و اتاق رو 

 ترک نیم کرد. 

ستاصل دکتی که روی من نشست قبل از اینکه حرف نگاه م

 بزنه خودم زبون باز کردم

_تقریبا چقدر طول میکشه که نوبت اهدای عضو خواهر 

 من بشه؟

 

دکتی کالفه تو موهاش دست کشید و سیع کرد با کلماتش 

 آرامش بده.ویل... 

 

م قلب اهدایی خواهر شما آماده بود اگر خانواده  ن دختی _ببی 

 ه پشیمون نیم شدن. ی اهدا کنند
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ن آماده بود تا اینکه خانواده ی  ما هم غافلگت  شدیم.همه چت 

ن از اینکه بخواد قلب فرزند مرگ مغزیشون  اهدا کننده گفیی

ن پشیمون شدن؛وگرنه ما هم به هیچ خانواده ای  رو اهدا کین

 امید الیک نمیدیم شما هم... 

 ..  آقای دکتی

 

 صدام میلرزید ویل ادامه دادم

ن چقدر دیگه دوباره نوبت خواهر من _خواهش م یکنم بگی 

 میشه؟رک و صادق...بدون امیدواری
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ه  دکتی عینکش رو از روی چشمهاش برداشت و بهم خت 

 شد. 

ن خییل خییل  م نفرایی که منتظر قلب اهدایی هسیی _دختی

 زیاده. 

ی معلوم  ن  بدم وقتی هیچ چت 
االن من به شما چه زماین

 نیست؟
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ایط ویژه تری وضعیت خواهر شم ن رسر ا اورژانسیه برای همی 

 نسبت به بقیه داره ویل باید اهدا کننده پیدا بشه یا نه؟

ایط و نیازشون مثل  ن افرادی که رسر متاسفانه کم هم نیسیی

ن نمیشه زماین براش   باشه برای همی 
خواهر شما بحراین

ن کرد.   تعیی 

فقط شما باید روحیتون رو برای اون طفل معصوم حفظ 

 کنید. 

م انشاهلل به زودی یه قلب اهدایی ب ه خدا توکل کنید دختی

ایطش با خواهر شما  پیدا میشه و آزمایشاتش و همه ی رسر

 هم خوین پیدا میکنه. 

 

 تموم شد..من که دیگه جواب سوالم رو گرفته بودم. 

دم.  ن  این بود اون حکمت ناشناخته ای که ازش حرف مت 

 رسم رو تکون دادم و از جام بلند شدم. 

 در عمر خوشحالیای ما کوتاهه! چه ق

وقتی دکتی گفت که قلب اهدایی هم آمادس فقط نگران 

پول و هزینه ی باالی عمل بودم و به محض اینکه فهمیدم 
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ن روی رسم آوار  اونجوری که فکر میکردم نیست همه چت 

 شد. 

 

نمیدونم پاهام چجوری من و تا اتاق روشنا کشوند ویل وقتی 

ه به خودم اومدم که دیدم ب االی تختش ایستادم و دارم خت 

ه تماشاش میکنم.   خت 

چطور شد قلب این فرشته کوچولو بازیش گرفت و همه رو 

 به اینجا کشوند؟

ایطش ویژس؟گفت بحران؟اونم برای این  دکتی گفت رسر

 دختی کوچولو که هنوز مدرسه هم نرفته؟

 

ن حوصلم رس رفته  ...چرا من و تنها گذاشتی  _سالم روشایی

 این اتاق تنهام.  من همش تو 

 

چه قدر وقت زبون باز کرد و بهم گفت روشایی حرص 

 خوردم. 

مدام باهاش کار کردم که بهم بگه روشا ویل اون دوتا ی اخر 

 اسمم موند که موند. 
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حاال چطوری حالم و توصیف کنم وقتی اسمم رو مدل 

 خودش از زبونش میشنوم؟

ت حرف  _سالم عزیزدلم.داشتیم با دکتی

دیم.ببخش ن م! مت   ید...دیگه جایی نمت 

 

 بغض گلوله شده توی گلوم، راه نفسم رو بسته بود. 

چند روزی بود که شایان هم بیمارستان نیومده بود و در به 

 در دنبال یه کار بود. 

 

 با باز شدن در رسم از نگاه شیطون روشنا گرفته شد. 

مامان با حال داغون و چشمهای رسخش وارد اتاق شد و 

 ه نزدیکش برم. بهم اشاره کرد ک

 

 خم شدم رسم روشنا رو بوس کردم و کنار گوشش گفتم: 

یم خونه برات یه کم از اسباب بازیات و میارم که باهم  _مت 

 بازی کنیم حوصلت رس نره.خداحافظ خوشگلم. 

...خداحافظ  وایی مرش روشایی
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 لبخند زدم و خودم رو کنار مامان رسوندم. 

 رو رس پا میکردم. انگاری اینجا من بودم که باید همه 

.برو عزیزم صورتت و  سوین _مامان گریه کتن روشنارو میتی

ن کنارش یکم باهاش بازی کن دل خودتم آروم  آب بزن بشی 

ه.   میگت 

 خدا همیشه حواسش به ما هست یادت که نرفته؟
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 چشمهاش رو با درد بست و بعد از کیم مکث باز کرد. 

که.دکتی گفت و  ضعیتش خوب نیست _روشا دلم داره میتی

 هر چه رسی    ع تر باید قلبش پیوند شه. 

؟  اگه برا بچم قلب پیدا نشه و دیر شه چی

 اگه... 

 _بسه مامان... 
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فقط یه تلنگر کوچیک دیگه الزم بود تا افسار این بغض رو 

 رها کنم و بذارم هر جور که میخواد بتازونه. 

سون  ن جای این حرفا دعا کن مامان.روشنا رو نتی _بشی 

 به محبتت احتیاج داره خییل

 من...من مطمئنم خدا هوامونو داره. 

م خونه یه رسی لباس و وسیله برای روشنا بیارم م..مت   مت 

 

رسی    ع پشت کردم و تقریبا سمت در اتاق دوییدم که با حرف 

 مامان رس جام موندم. 

_خداروشکر که تو هستی روشا.انگاری کار دنیا برعکس 

 ما دختی قشنگم.  شده.تو شدی حایم و تکیه گاه

 بابات حالش خوب نیست،تو نمازخونس.. 

م هممون به امید احتیاج  برو یکم باهاش حرف بزن دختی

 داریم. 

 

نگاه کوتایه به مامان انداختم و جون کندم تا از البه الی 

 بغض و حال بدم یه لبخند پیدا کردم و رو لبهام نشوندم. 
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ون زدم و گیج و پر از حس و حال  مختلف دنبال از اتاق بت 

 نمازخونه گشتم. 

اییط محکم و قوی ادامه دادن.   سخته تو هر رسر

سخته تبدیل شر به یه تکیه گاه استوار درصوریی که خودت 

در به در دنبال یه شونه ای برای تکیه کردن و یی محابا گریه 

 کردن. 

 

نمازخونه رو که پیدا کردم آروم کفش هام رو از پام دراوردم 

 و رفتم تو. 

پرده ی نازک قسمت آقایون رو از خانم ها جدا کرده  با یه

بودن و فقط یک جفت کفش مردونه و قدییم جلوی در 

 بود. 

کفشم رو توی جاکفیسر جفت کردم که با صدای هق هق 

 مردونه ای قلبم مچاله شد و بغضم رس پا شد. 

آروم و یی صدا تو همون قسمت زنونه نشستم و به صدای 

 تکیه گاه بود.  مردی گوش کردم که یه عمر 

 صدای بلند هق هق های مردونش تنم رو سست میکرد. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 _خدایا اگه داری امتحانم میکتن با جیگر گوشم نه. 

اون فرشته داره همش درد میکشه...بچس طاقت 

 نمیاره...خدایا رحم کن

 

 . ن  حس میکردم تو رگهام دارن اسید تزریق یم کین

 م کرد. چی به روزمون اومد؟چجوری باید این مرد و آرو 

طاقت نیاوردم...پرده رو زدم کنار و بدون مکث رسی    ع رفتم 

 سمت بابام و محکم بغلش کردم. 

 تموم شد... 

اون گلوله ی مدفون شده جون گرفت و باالخره مثل یه زخم 

 کهنه رس باز کرد. 

 بسه هر چه قدر جون کندم تا قوی بمونم. 

 صدای بلند گریمون کل نمازخونه رو پر کرده بود

 گر اون بچه بالیی رسش بیاد چه خایک تو رسم بریزم. _روشا ا 

ن حاال   خویی داشته باشی 
ی
یه عمر جون کندم تا شماها زندگ

 نگاه کن،چه کاری ازم ساختس؟
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 چیکار کنم روشا تو بگو

 

عجیبه اگر بگم حس سبگ میکنم؟یه حس آرامش بعد از 

مدت ها اومده بود رساغم و دلم میخواست تو آغوشش 

 بمونم؟

نباید همیشه بغض رو خفه کرد.شاید باید برای رس پا شاید 

 شدن هم که شده یکم اون نقاب محکم بودن رو کنار زد. 

 

 اشک هام رو پاک کردم و نفس عمیق کشیدم. 

 االن دیگه وقت پدری کردن بود؛برای یه پدر دلشکسته. 

 

 _بابا االن روشنا به من و تو و مامان خییل احتیاج داره. 

ن براش دعا کن  .خدا محاله جوابمونو نده بابابشی 

 

چشمهاش رو با دستش پوشوند و رسش رو به دو طرف 

 تکون داد. 

 _ای کاش مسئله همون پول عملش بود.. 
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 چقدر ناشکری کردم،کفر گفتم. 

اگه مسئله پول بود شده کلیمو میفروختم که جورش 

؟  کنم.ویل االن چی

 

 نفس عمیق کشیدم و چشمهام رو بستم. 

ر آدما حکمت همه ی کارهای خدارو نمیدونم یعتن اگ

ن بازم انقدر حالشون بد بود؟  میدونسیی

 شایدم نه... 

 شاید ندونستنش هم خودش یه جور حکمته. 

 

#part179 

 *روشا

ه ی اون مزاحم یک هفته  نگاهم رو پر از غیض از نگاه خت 

ن دستهام گرفتم.   ای گرفتم و رسم رو کالفه مابی 

رصتی برای  بها دادن به رسم از درد تت  میکشید و اصال ف

 نگاه ثقیل یه پش جوون که یه هفته بود حس یم شد،نبود. 

یا  _روشا جان بیا یکم از این بخور از حال مت 
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ه  رسم رو آروم بلند کردم و به چشمهای نگران شایان خت 

 شدم. 

م...یه کاری بکن!   _شایان دارم میمت 

 

 غم و نگراین چشمهاش از چند فرسجن هم دیدین بود. 

_روشا جان...چرا اخه انقدر ناامیدی؟ما هر روز داریم 

ا چی میگن. چرا اخه...  ی میکنیم ویل میبیتن که دکتی  پیگت 

 

یز از بغض منتظر یه  ای کاش شایان ازم دور یم شد. منه لتی

 تلنگرم. 

ه شدم و فقط خدا میدونست که  عصتی به چشمهاش خت 

 همش از دم یی اختیار بود؛از زور فشار. 

 ی بلندمحتی صدا

؟ ن  _چرا انقدر ناامیدم؟همی 

؟نمیبیتن حال اون بچه رو؟کوشش؟االن کجاست؟  میبیتن

 یه هفته پیش هم ش ش یو بود؟
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یا تنها دغدغش عروسکاش بودن و اینکه چرا ما باهاش کم 

 بازی میکنیم؟

مگه ما چقدر وقت داریم که بخوایم راحت برای یه قلب 

 صتی کنیم شایان؟

 ست برای اینهمه حال بد یه دختی بچه؟یه هفته خییل کم نی

 

ه ی اطرافیان  چشمهای پر از بهت شایان کنار نگاه های خت 

ی نبود که بتونه متوقفم کنه.  ن  چت 

 مثل آتیش زیر خاکستی که فقط محتاج یه فوته. 

 . ن ن و جون گرفیی  یه فوت ناقابل برای گر گرفیی

 

 یه نگاه به اطرافش یم کرد و یه نگاه
ی
به  شایان با درموندگ

 من که از حال بد تن رعشه گرفته بودم. 

_شایان ش ش یو میدوین برای یه دختی بچه که هنوز 

؟  هفت سالشم نشده یعتن چی

؟  میدوین
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جنون؟شاید تو مست  اولیش بودم.وگرنه اینجوری وسط 

 بیمارستان تنم نمیلرزید و صدام باال نیم رفت. 

 

ی ...آقا لطفا خانمتون رو بتی ون _خانم یکم آرومتی ن بت 

 صحبت کنید

 

دیگه نفهمیدم چی شد.حاال شاید یم شد گفت جنون 

 وصف حالم بود. 

صدای عصتی پرستار تو گوشم زنگ میخورد و آرم ش ش 

 یو مثل نماد مرگ جلوی چشمهام جولون میداد. 

 

 . ن  بغض تجربه ای که همه میتونن توصیفش کین

 دیوونه کننده که با هر قطره اشگ که ریخته ب
ی

شه یه خفگ

ه و زودتر نابود میشه.  ن مت   راحت تر از بی 

؟  چی
ی

 ویل اگه بشه یه همسفر همیشگ

؟ ه و بیشتی فت کنه چی  با هر گریه بیشتی جون بگت 
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یی توجه به صدا زدن های مکرر شایان با تمام جوین که تو  

 پاهام بود دوییدم و از اون طبقه خارج شدم. 

 چقدر خوب بود که شایان من و حفظ بود. 

 ه همچنان دنبالم میومد و حال مزخرفم رو بدتر یم کرد. وگرن

ن میخواست.  ر  دلم اکست 

 فقط یه 
ی

یکم هوا تا بلکه بتونم از البه الی اون حس خفگ

 کوچولو نفس بکشم. 

 

به محض اینکه پام به حیاط رسید دستم رو دور گردنم 

 پیچیدم و نفس عمیق کشیدم. 

 خواهر کوچولوی یی گناه من. 

گ جلو چشمهام میدرخشید و طناب دور یه خاطره ی پررن

 گردنم رو محکم تر یم کرد. 

 . ن  تو یه مغازه ی پر زرق و برق با یه دختی بچه پر از خواسیی

 دعواش کردم؟رسش داد زدم؟
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ن نیمکتی که به چشمم خورد  پاهام جون نداشت. رو اولی 

 نشستم و چشمهام رو بستم. 
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د  ن  . صدای گریه ی بلندش تو گوشم زنگ مت 

 مگه چی خواسته بود از این دنیا...فقط یه عروسک

م...بیا یکم از این بخور حالت خوب نیست  _دختی

 

 شونه هام از ترس باال پرید و رسی    ع چشمهام رو باز کردم. 

یه خانم میانسال با عینک طتی و ظاهر مرتب درست کنارم 

 نشسته بود. 

 گ اومد که نفهمیدم؟

ستش کشیده شد و کیم نگاهم با مکث به آبمیوه ی توی د

 خودم رو جمع کردم. 

 

ی بخورم،حالم خوب ن..  ن  ممنونم...نمیتونم چت 
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_صدات رو شنیدم عزیزدلم.نتونستم نیام پیشت.میفهمم 

م.   تو دلته دختی
ی
 چه غم بزرگ

 

چشمهام رو بستم و کالفه باز کردم.یه همصحبت یا یه 

ی بود که بتونم تحمل کنم.  ن  دلسوز آخرین چت 

م و رفتار پر از متانتش نمیذاشت با یی ویل ظاهر محتی 

ایم از کنارش بلند شم.   احتی

ه شدم که دوباره  ساکت و بدون حرف به رو به روم خت 

 صداش بلند شد.با یه لحن مهربون و آرامش بخش

 _عزیزدلم من میفهمم حالت چقدر بده. 

ون و ویرون در به  خودم یه روزی درست مثل خودت حت 

 بودم. در یه کلیه برای پشم 

 

ممکن بود یه همصحبتی کوتاه شده برای چنددقیقه آرومم 

 کنه؟

نمیدونم ویل هر چی که هست سیع کردم یکم بهش گوش 

 کنم. 
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 صداش خییل آرامش دهنده بود. پر از امید. 

 

.خب باالخره یه قلب برای  _حاال عزیزم چرا انقدر پریشوین

خواهرت پیدا میشه.این بیمارستان خییل عمل اهدای عضو 

 انجام میده. 

 

_خواهر من روز به روز داره حالش بدتر میشه.امروز 

ن میده تا وقت پیدا شدن یه  بردنش ش ش یو.گ تضمی 

 قلب طوریش نشه؟

 آروم شده...دیگه شیطنت نمیکنه.. 

ن میکنه گ نوبت  تو این صف طویل اهدای قلب گ تعیی 

 خواهر منه؟

 

ی نبود که انتظار داشته با ن  شم. لبخند مهربونش چت 

توقع یه چهره ی پر از ترحم و یه رسی جمالت کلیشه ای 

داشتم ویل برخالف تصورم خودش رو بهم نزدیک کرد و 

د.   دستم رو آروم فشر
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م.آدم که از همه ی راه ها ناامید  عزیزم این هم راه حل دختی

 نمیشه. 

ایط انقدر ویژس که کیس  میفهمم...بعضن اوقات رسر

 نمیتونه منتظرشه نوبتش بشه. 

ن ف ایط یکساین مثل خواهرت داشیی کر کردی پس بقیه که رسر

 االن چجوری دارن به زندگیشون ادامه میدن؟

 

ه  ت به صورت مهربونش خت  تمام وجودم شد گوش. با حت 

 شدم و آروم آروم همه ی حواسم جمع شد. 

...خب..خب برای موردای  ن ا به ما هیجی نگفیی ویل..ویل دکتی

 رد؟ویژه ای مثل ما...باید چیکار ک

 

 اینبار صورتش جدی شد و با دقت اطرافش رو نگاه کرد. 

ن شد  خیالش که از بابت محیط خلوت اطراف مطمی 

وع کرد ن آورد و رسر  صداش رو کیم پایی 
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ا راحت بتونن پیشنهاد بدن  _این راه حیل نیست که دکتی

 چون بیمارستان ممکنه مخالفت کنه. 

 زیزم. ویل خب تنها راه حله ممکنه برای امثال شماها ع

.اگر خواهرت انقدر حالش وخیمه که بردنش 
ی

تو راست میگ

ش ش یو پس یعتن معلوم نیست بتونه برای قلب اهدایی 

 صتی کنه. 

 

حقایقی که از زبون یگ دیگه شنیده یم شد عجیب نیش 

 داشت. 

تلجن کلماتش صورتم رو جمع کرد و یی طاقت حرفش رو 

 قطع کردم

 خب شما بگو...راهکار! 

 

ر سال چند نفر مرگ مغزی میشن؟یه رقم عجیب میدوین د

غریب ویل خانواده ی همشون راضن نمیشن که اعضاشون 

 . ن  رو اهدا کین

 . ن  فقط کافیه این خانواده هارو راضن کتن همی 
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داشت کالفم یم کرد.اطالعات قطره ایش داشت اعصاب 

 نداشتم رو نابود یم کرد. 

در دنبال خب یعتن چیکار کنم؟برم تو بیمارستانا در  به 

مرگ مغزی؟بعدش بیوفتم به پاهاشون که تروخدا بیاین 

 جون خواهر من و نجات بدین؟

م این کار و بکنم ویل واقعا اینه راهکارش؟  من حاضن

 

 لبخند ملیحش دیگه آرامش بهم نیم داد. 

_نه عزیزدلم...راهش این نیست.فقط میخوام آشنات کنم 

ه خودت با راه و روش درست این کار مابقیش رو دیگ

ان اهمیت جون خواهرت.  ن  و مت 
 میدوین

عزیزم خییل از خوانواده ها به هیچ وجه دلشون نمیخواد 

...ویل  ن اعضای عزیزشون رو که مرگ مغزی شده اهدا کین

 خب...یه موقع هایی مشکالت مایل باعث میشه کوتاه بیان

 

ه  ت به لبهاش خت  اخم هام از همدیگه باز شد و با حت 

 ت؟شدم.چی داشت میگف

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

#part181 

 صورت مات شدم رو که دید تند تند ادامه داد. 

 . ن نه زمی  ن  _مشکل مایل آدم و مت 

ی که آدمارو تغیت  میده و نرم میکنه پوله.  ن  تنها چت 

 عزیزدلم ما کارمون همینه. 

افرادی مثل شما رو که در به در دنبال عضو اهدایی میگردن 

یل رو به خانواده هایی که عزیزشون مرگ مغزی شده و

ن وصل  ن همینجوری عضوش رو اهدا کین حاضن نیسیی

 میکنیم. 

دختی قشنگم خواهرت معلوم نیست تا گ بتونه صتی بکنه تا 

 نوبتش بشه

 اونم تو اون صف طویل اهدای قلب. 

یم که نوبتش شد از کجا معلوم بعد کیل امیدواری  حاال گت 

نده ی قلب بهم بخوره.   آزمایشات دهنده و گت 

ییل اوقات بعد از کیل امیدواری ممکنه یا اصال میدوین خ

 دهنده ی عضو پشیمون شه و بره؟
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؟  اون موقع چی

انقدر ریسک پذیر هستی که رس جون خواهرت صتی و 

؟  ریسک کتن

 

 زبونم بند اومده بود. 

نمیدونم تاثت  کلمات هم طعم زهرش بود که دهنم تلخ مزه 

 شده بود یا از زور بهت بود؟

 

...یعتن شما واسطه  ...یعتن ما باید یعتن ای؟ما..ما باید یعتن

 قلب برای خواهرم..ب..بخریم؟

 

 دیگه نوازش کردن هاش حس خویی نیم داد. 

 دستم رو نوازش میکرد و من جون نداشتم که عقب بکشم. 

 

_عزیزدلم چون به گوشت این راه کارها نخورده جا 

ش.  ی نیستش که اینجوری بتی ن  خوردی.وگرنه چت 

 خانواده ی دهنده ی عضوه.  کار ما فقط راضن کردن
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ن در ازای  بعضن هاشون انقدر مشکل مایل دارن که حاضن

 پول رضایت بدن. 

 .  که نمیتوین رس جون خواهرت ریسک کتن
ی

 فقط کافیه بگ

اونوقت میوفتم دنبال کارای آزمایشش و به محض پیدا 

کردن دهنده ی قلتی که به آزمایشات و گروه خوین 

 معرفیش میکنیم.  خواهرت بخوره به بیمارستان

ایط ما با ختی نیم شن و رسی    ع خواهرت  اوناهم دیگه از رسر

ن راحتی   عمل میشه...به همی 

 

 

خدایا یعتن دوباره برگشتم رس جای اول؟دوباره راه من به 

ش شد؟  پول افتاد و کارم گت 

ایط؟اونم رس جون عزیزترین کسم؟  تو این رسر

 

مایشات _ه..هزینه ی این کار چقدره؟همش با هم..از آز 

 مختلف تا پول قلب اهدایی 
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ون اومد روحم مچاله  با شنیدن رقیم که از دهن اون زن بت 

 شد. 

 تنم یخ بست و وجودم مثل سنگ خشک شد. 

چقدر؟؟کل دیه ی یه آدم مگه چقدر بود که حاال برای 

ن میکردن.  ن نرچن تعیی   همچی 
ایط به این بحراین  برای یه رسر

ی از روشای قب ن  ل نذاشته بود بمونه. این اتفاق دیگه چت 

وگرنه گ روشای قبل اینجوری با التماس و بغض حرف 

د.  ن  مت 

 

_خانم من خواهرم سنش خییل کمه..انقدری که هنوز حتی 

مدرسه رو هم تجربه نکرده.ما..ما وضع مال خودمون اصال 

 خوب نیست. 

شما اگه خانواده ی مرگ مغزی رو میشناش به من معرقن 

.  کن شب و روز التماسشونو  ن  میکنم تا قبول کین

داری از چی پول درمیاری خانم؟از جون نیمه جون یه دختی 

 بچه؟

 من...من انقدر پول و نمیتونم جور کنم! 
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ی از لبخند و مهربوین نبود.صورتش جدی شد و  دیگه ختی

 رسی    ع از جاش بلند شد. 

کیفش رو روی دوشش صاف کرد و از تو جیبش یه کارت 

 گذاشت. درآورد و کنارم روی نیمکت  

 

_این شماره موبایل منه..میدونم این رقیم نیستش که همه 

آماده و دست نخورده تو حساب بانکیشون داشته باشن 

 . ن  ویل همه به وقت لزوم میدونن از کجا پول جور کین

ن جون خواهرت چقدر یم ارزه بعد خودت یادت  ن ببی  بشی 

 .  میاد از کجا میتوین پول جور کتن

م کتن کمتی از یک هفته فقط میخوام بدوین هر وق ت ختی

بعدش خواهرت عمل شده و دوباره میتوین با خودت 

یش پارک.   بتی

 خداحافظ

 

#part182 
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 *روشا

 چشمهام و کالفه بستم و بعد از چند ثانیه باز کردم. 

د که حکم  ن ای کاش برای یکبار هم که شده حرف هایی مت 

ن   راهکار داشته باشه نه یه ترمز برای جلورفیی

؟_روشا حوا  ست هست داری چیکار میکتن

داری خودت و قایط یه مشت آدم کثافت سواستفاده گر 

ن  نن تا از گلوشون پایی  ن میکتن که دارن نونشو تو خون آدما مت 

 بره. 

 

ن آرایش مامان رو بستم و رب  ع سکه رو محکم توی  کشوی مت 

دم.   مشتم فشر

با رسعت از کنار شایان که توی چهارچوب در ایستاده بود 

 فتم و دوییدم تو اتاق خودم و روشناکنار ر 

 

_اصال گوش میکتن چی میگم؟برای چی رفتی رس وقت 

 طالهای مامانت؟
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م.   هیچ جوره نتونستم جلوی پوزخندم رو بگت 

 که 
ی
یه پوزخند تلخ اونم نه به حرف شایان،به یه عمر زندگ

 برای مامانم چندتا تیکه طالهم ثمره نداشت. 

ن یه رب  ع سکه بود که خودش بهم گفت بیام  همش همی 

 برش دارم. 

 به شایان نگاه کردم و عصتی رب  ع سکه رو روی 
ی

پر از کالفگ

تحریرم کوبیدم؟ ن  مت 

 

ن اینهمه حرف که  ؟االن بی  تو توی دست من طال میبیتن

باهاش بتوین من و یکم آروم کردی اینو انتخاب کردی؟که 

 یی ختی اومدم رس وقت طالهای مامانم شایان؟

 

. اونم خسته بود 
ی
 ...پر از درموندگ

دلش میخوست مرد باشه سنگ صبور باشه ویل تا به االن 

فقط تونسته بود پا به پای من دنبال پول باشه.فقط ای 

د؟ ن  کاش این حرفهارو نمت 
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ن آرایش خودم.  ن رها کردم و رفتم سمت مت   سکه رو روی مت 

وع کردم تا اخرینش.  ن کشوم رسر ن اولی 
ون ریخیی  از بت 

تخت من نشست و با عجز به صورتم  شایان درمونده ری

 چشم دوخت. 

 

_منظورم این نبود روشا. عزیزدلم بفهم که هر چی میگم 

 برای اینه که خییل دوست دارم. 

نمیتونم ببینم افتادی به جون کل رسمایه ی خانوادت و به 

 .  هر طریقی میخوای پول جو کتن

؟اخرش همش و بدی به یه دالل اعضای انسان.   اونم چی

 

 یق کشیدم و سیع کردم دیگه گوش ندم. نفس عم

وگرنه با یه کلمه دیگه ممکن بود چشمهام رو ببندم و بدون 

 فکر حرف بزنم. 

ت داشت به خودش میپیچید.   اونم به مردی که از دردغت 

کالفه از پیدا نکردن جعبه ی طالهام عصتی تمام لباسای 

 کشوم رو وسط اتاق ریختم. 
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...یه مامان میگه یه ج ا بذار که اگه دزد اومد _اه لعنتی

 پیداش نکنه...یه میگه...عه ایناهاش! 

 

با دیدن جعبه ی کوچولو و رسخ رنگ ته کشوم نفسم 

 برگشت و تقریبا سمتش هجوم بردم

 

#part183 

ن جز آخرین اولویت  فکر کردن به اینکه اینا تنها داراییم هسیی

هام بود..آخرین که نه...جز فکر هایی که محال بود بهش 

 و پر بدم. بال 

 

_اصال تو فکر میکتن چهارتا تیکه طال چقدر پولش 

؟ ن رقیم و که اون زنیکه گفته جور کتن  همچی 
 میشه؟میتوین

روشا تروقرآن یکم گوش کن کل این کار از اول تا اخرش 

قانونیه  غت 
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البه الی حرفهاش شیشه خورده قایم کرده بود؟پس چرا 

 گوش دادن بهشون انقدر درد داشت؟

حاال که داشت برام تنها راه حلم رو میبست یه ای کاش 

 جایگزینم برام پیدا یم کرد. 

 

 در جعبه رو باز کردم و دقیق به محتویاتش چشم دوختم. 

 یه انگشتی کوچیک و دو تا پالک قدییم. 

یه النگو که فکر نکنم حتی به اندازه ی دور مچ روشنا هم 

 بشه. 

 همش روی هم میشه کل رسمایه ی یه خونواده. 

ن خ ه کرد تبدیل به همی  ی که ذخت  ن انواده ای که هر چت 

 چندتا تیکه طال شد اونم برای آینده ی من. 

ه  روشنا هم که انقدر خرج داروهاش زیاد بود که کار به ذخت 

 و رسمایه نیم رسید. 

 

 دستمم رو روی گلوم گذاشتم و نفس عمیق کشیدم. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ارادی داشتم بغضم  گ میدونست؟شاید با این حرکت غت 

 نوازش یم کردم.  رو 

یه غده ی بدخیم که روز به روز بزرگ تر یم شد و با هیچ 

 گریه ای سبک نیم شد. 

 

 از جام بلند شدم و سکه رو توی جعبه گذاشتم. 

ام قائل هستی روشا؟  تو اصال ذره ای برای حرفای من احتی

 

اینبار با لبخند روی رس بغضم دست کشیدم و آروم لب باز 

 کردم. 

 

نگراین شایان.ویل تنها کاریه که از دستم _میدونم خییل 

 برمیاد.تا تهش هستم. 

تا تهش یعتن حتی یه مجازات قانوین رو هم به فکرم 

 گذاشتم. 

پس...پس یکم درکم کن. درضمن فقط اینا نیست،فک کنم 

 این گردنبند و خوب بخرن
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ن گلوم که خانوادم تو  دستم رفت سمت گردنبند نسبتا سنگی 

. تولد بیست سالگیم گ ن  ردنم انداخیی

نگاه پر از تردید شایان نشست روی زنجت  و پالکش و به آین 

 پر از غم شد. 

 

_روشا این دیگه نه...تو که این و خییل دوستش داری همش 

.من پول جور میکنم بهت قول میدم.   مراقبیسر

ایطشو با یگ از  م.دارم تحقیق میکنم رسر میخوام وام بگت 

 . رفیقامم حرف زدم گفته کمک میکنه

 بیخیال شو روشا باشه عزیزم؟

 

شال روی رسم رو از دور گردنم باز کردم و روی رسم 

 انداختم. 

دیگه شمار لبخندهای مصنوعیم داشت از دستم در 

فت.   مت 
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یگ دیگه از همون لبخندارم تقدیم شایان کردم و جلوتر از 

 خودش راه افتادم سمت در. 

 

چندتا تیکه  _به قول خودت حتی با پول این گردنبند و این

 کل پول جور نمیشه. 

یم رساغ وام و رفیقات باشه؟  برای بقیش مت 

 

 نارضایتی حتی از قدم برداشتنش میبارید. 

 از اخم های درهمش. 

ن رفتم.   در رو قفل کردم و دنبالش از پله ها پایی 

 

_من میدونم روشنا خییل فوری به قلب احتیاج داره...ویل 

 این راهش نیست

 

ی نگفتم و جع ن  به رو توی کیفم گذاشتم. چت 

 

#part184 
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از همون لحظه ای که سوار موتور شدیم تا خود بازار 

 طالفروشا حتی یه کلمه هم حرف نزد. 

 خشم و کالفگیش رو راحت میتونستم حدس بزنم. 

ویل ای کاش یه راه دیگه جلوپام بود تا اینجوری حرفهاش رو 

م.   نشنیده نگت 

 سبیدم و پیاده شدم. با ترمز کردن موتور کیفم رو سفت چ

شایان با اخم های گره کردنش میخواست اوج نارضایتیش 

 رو نشون بده و بدون نیم نگایه به من جلوتر راه افتاد. 

 شایان...این و میشه باز کتن 

 

نگاه عصبانیش چشمهام و هدف گرفت و وقتی پشتم و 

بهش کردم و گوشه ی شالم رو باال آوردم باالخره سمتم راه 

 افتاد. 

ارت و گرمای باالی دستهاش عصبانیتش رو به رخ حر 

 میکشید. 

ن با قفل گردنبند باالخره بازش کرد  بعد از چندلحظه ور رفیی

 و دوباره جلوتر از من راه افتاد. 
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نفس عمیق کشیدم و سیع کردم فقط به لحظه ای فکر کنم 

یم پارک  که روشنا مرخص شده و داریم باهمدیگه مت 

 .  خوشحال و بدون نگراین

ن مغازه ش ایان یه نیم نگاه کوتایه سمتم انداخت و وارد اولی 

 شد. ای کاش یگ این خشم رو برام معتن یم کرد. 

شایدم نه....گ میدونه آدما برای حال بدشون چه ستی 

؟ ؟یا راحت تر بگم چه نقایی ن  بالیی انتخاب میکین

ن نیست.  نه در باطن به طور قطع خشمگی  ن  کیس که داد مت 

 ه به طور صد در صد،خوشحال نیست. کیس هم که میخند

حاال هم کیه که نفهمه این مردی که غرور خودش رو خرد 

 شده تصور میکنه، نقاب خشم زده؟

 

 وارد مغازه شدم و سیع کردم به خودم مسلط باشم. 

،چطور میتونم کمکتون کنم؟  سالم روزتون بخت 

 

وقتی صدای شایان بلند نشد خودم جلوتر رفتم و جعبه رو 

ون آوردم.   از توی  کیفم بت 
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.میخواستم طالهام رو  _سالم روز شما هم بخت 

ن   بفروشم.میشه لطفا قیمت کلیشون رو بهم بگی 

 

مرد جوون خوش رویی که داشت تمام سعیش رو برای 

ی مداری یم کرد،با روی باز استقبال کرد و منتظر  مشتی

 طالها شد. 

 

ون آوردم و پش ت در جعبه رو باز کردم و اول سکه رو بت 

 بندش هم النگو و انگشتی و پالک طال. 

 

ن نذاشته بودم که مرد  هنوز گردنبند اصلیم رو روی مت 

وع کرد به بررش کردم.   طالهارو جلو کشید و رسر

رسم رو به امید دیدن یه صورت آروم از شایان برگردوندم 

ون شیشه ی مغازه شد.   که نگاهم قفل بت 

ن آروم آروم اخمهام تو همدیگه گره خورد.ای ن گ بود که بی 

 اینهمه مشکل داشت جولون میداد؟
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یه پش تقریبا بیست،بیست پنج ساله با همون کاله کپ که 

ه نگاه یم کرد و با دیدن نگاهم  ه خت  تو بیمارستان بهم خت 

 خودش رو قایم یم کرد. 

 اینجا چیکار میکرد؟من و تعقیب یم کرد؟

 

 _روشا آقا با شمان. 

 

رو از پشت شیشه گرفتم و با صدای جدی شایان نگاهم 

 گنگ به فروشنده نگاه کردم. 

 _عرض کردم فقط همینارو براتون حساب کنم؟

 

ن گذاشتم.   رسم به اطراف تکون دادم و گردنبدم رو روی مت 

ی بود که بشه براش  ن یه مزاحم وسط این همه مشکل چت 

 وقت گذاشت؟

 _نه جناب لطفا قیمت این رو هم حساب کنید. 
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شنده به گردنبند بود ویل من متعجب نگاه شایان و فرو 

دوباره به پشت شیشه نگاه کردم ویل دیگه هیچ اثری از اون 

 پش نبود. 

_خانوم سکه رو جدا و قیمت این چندتا تیکه طال رو هم 

جدا براتون حساب میکنم.فقط این گردنبند رو ویل باید 

ین بدل فروشر که بعید میدونم ازتون بخرن.   بتی

 

ون مغازه بود که با نگاهم همچنان کن جکاوانه سمت بت 

 شنیدن حرف فروشنده مثل برق گرفته ها برگشتم. 

 

 _بله؟؟فرمودین بدل؟

_بله خانوم این گردنبندتون که سنگیت تر از بقیه هم 

هستش طال نیست.خداتون نگاه کنید این گوشه هاش هم 

 سیاه شده کامال مشخصه. 

 

 به خشک شده به گردنبدی نگاه میکردم که از بیس
ی
ت سالیک

 گردنم انداخته بودم و همش با توهم طال رس کرده بودم. 
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یعتن انقدر فشار و سختی روی مامان بابا بود که به اسم 

؟مگه میشه؟ ن  طال خوشحالم کین

 

 حس میکردم یخ بستم.تمام خاطراتم...تمام خوشر هام. 

یه حال بد از یادآوری تمام روزهایی که سخت کار کردم و 

 دا بود داشته ای نداشتم. االن که روز مبا

ن تنها برگ برنده رو توصیف  ن رفیی کیس هست بتونه از بی 

 کنه؟

 منکه فقط میتونم یک کلمه بگم. 

ی شبیه مرگ.  ن  درست چت 

 

ن رفت و حاال چشمهای نگرانش  نقاب خشم شایان از بی 

 راحت تر دیده یم شد. 

زودتر از من به خودش اومد و سکه و النگو و مابقی 

ه تو جعبه انداخت و گردنبند بدلیم رو هم طالهارو دوبار 

 برداشت. 
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_ممنون اقا ما منرصف شدیم.ممنون از وقتی که 

...بریم روشا ن  گذاشتی 

 خواهش میکنم آقا کاری نکردم. 

 

ونم  شایان محکم دستم رو با خودش کشید و از مغازه بت 

 آورد. 

 چرا نمیتونستم هضمش کنم؟

شتم ویل اخرش کیل با خودم جنگیدم تا از این گردنبد گذ

 باید بشه این؟

 

_شایان این آقاهه حتما داره اشتباه میکنه.بابام خودش 

گفت طالعه دروغ که نمیگه بهم.میدوین چقدر پول این 

 گردنبد میشه؟

 بریم یه مغازه دیگه هم چک کنیم؟

 

 صورتش رسخ شده بود ویل سیع یم کرد آروم باشه. 
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و نکن اینارم  _عزیزدلم بیا بریم بیمارستان.دیگه هم فکرش

 بذار تو کیفیت

 

 ای کاش منم میتونستم مثل شایان افکارم رو پس بزنم. 

 شاید حق با اون بود. 

ن یه النگو و دوتا تیکه طالی کوچیک هیچ  االن دیگه فروخیی

 فایده ای نداشت وقتی تنها ورق آسم آتیش گرفته بود

 

#part185 

 *شهاب

 شهاب قهوت رسد میشه بخور دیگه. 

 

م تکون دادم و برگه ی بعدی رو جلوتر کشیدم و رسم رو آرو 

 امضا زدم. 

 

ام..من میگم یه چند روز بریم شمال آب و هوامون عوض 

 شه هان؟اشکان خوب نیست؟
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ن به  بدون اینکه رسم رو بلند کنم ایما و اشاره های نازنی 

 اشکان رو حس یم کردم. 

ویل صدای پر از شیطنت اشکان نشون یم داد هیچ اشاره 

ه.  ای رو   تا نخواد به خودش نمیگت 

 

 _چرا نشه عشقم..اتفاقا دلم لک زده برا دونفری لب دریا. 

کت و میپیچونم بریم  آخر هفته رسر

 

 برگه ی بعدی رو جلو روم گذاشتم و دوباره امضا کردم. 

صدای پر از حرص نازی اینبار بلند شد و نا امید من و 

 مخاطب خودش قرار داد. 

 

 ییسر انقدر چسبیدی به کار؟_شهاب نظرت چیه؟خسته نم

ن چندوقته نرفتیم سفر.   ببی 

به خدا جدیدا خییل نگرانم.حال و هواتم عوض میشه 

 هوم؟
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 خودکارم رو کنار برگه ها گذاشتم و رسم رو بلند کردم. 

ه داشت  ه خت  ن هنوز خت  چشمهای مهربون و نگران نازنی 

 تماشام یم کرد. 

که انقدر به فکر یعتن هنوز نفهمیده بود به چی فکر یم کنم  

 پرت کردن حواس من بود؟

 

 آروم لبخند زدم و قهوم رو برداشتم. 

یم یه  _بهت قول میدم زودتر از اونیکه فکرش و کنیم مت 

 سفر درست حسایی 

 ویل این دفعه یه جور دیگه

 

اشکان توجهش جلب شد و طبق معمول با صوریی که 

 خباثت از چهرش میبارید سیخ نشست

.. _ جون من؟نه بابا   میبینم که داری پایه مییسر

ن چه سور و سایی به پا کنم.   تو فقط لب تر کن ببی 
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همچنان به چشم های پر از تردید و شک نازی نگاه یم 

 کردم و آروم قهوم رو مزه مزه یم کردم. 

ن پرسید  هنوز نگران بود...هنوز ناراضن که رسی    ع و نامطمی 

 _چرا پس فکر میکنم یه جای کار میلنگه؟

 

ن گذاشتم و دوباره نگاهم رو به برگه ها قهوه ر  و روی مت 

 دوختم

 . یم...منتیه این دفعه چهارتایی  _گفتم مت 

 تو و شوهِر رسخوشت با من و....زنم! 

 

ن  آخرین برگه رو هم امضا زدم و کل پرونده رو به کنار مت 

 پرت کردم. 

به محض بلند کردن رسم نگاهم قفل چشمهای گرد شده و 

 پر از وحشت نازی شد. 

حتی صدای قهقه ی بلند اشکان هم نتونست یکم آرومش 

 کنه

 وای خدایا چه شود. چه روزایی در پیش داریم با اینا نازی. 
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 فک کن بریم عروش که دامادش شهاب باشه. 

اوه اوه در و دافارو چجوری بهشون ختی بدیم مرغ از قفس 

 پرید؟

 

 _ش..شهاب...چی تو رسته اخه.زندگیتو به باد میدی اخر

 

یگه کم کم حتی حوصله ی شنیدن حرفهای نازی رو هم د

 نداشتم. 

چشمهام رو بستم و کالفه با شنیدن صدای زنگ تلفن رو 

م باز کردم.  ن  مت 

 

 _اشکان انقدر خونشد نباش من و حرص نده. 

 خودش و اون دختی بدبخت و 
ی
منکه میدونم تا شهاب زندگ

 نابود نکنه بیخیال نمیشه
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ن بود که پر از تلفن رو برداشتم ویل همچ نان نگاهم به نازنی 

د که  ن بهت و صورت اخم آلود داشت با شوهرش حرف مت 

 صدای ملک تو گوشم پیچید

 

 _آقای مهندس ببخشید مزاحم شدم

 

صدای پر از غمزه ی این دختی بیشتی روی اعصابم بود تا 

 اونیکه تو ذهن کوچیکش میچرخید

 

#part186 

 بگو

 

 ر از قبل حرف زدکیم مکث کرد و اینبار کشیده ت

_آقای مهندس یه پش جوون اومدن میگن با شما کار 

ن االن  شخض دارن.من گفتم بهشون باید وقت قبیل بگت 

هم شما زمان ندارین ویل هر چی میگم میگن از آشناهای 

 مهندس فرهمندن.چی دستور میفرمایید
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س  اسمش و بتی

 

 بعد از چندلحظه دوباره صداش بلند شد

ن میشناسن.. _میگن نادر هس ن به اقای فرهمند بگی 
 یی

 

 گوشر رو فاصله دادم و سمت اشکان برگشتم

 _نادر میشناش تو؟

 

اشکان رسی    ع صورتش رو تکون داد و قهوه ی توی دستش 

ن گذاشت  رو روی مت 

آره بابا همون پشس که خودت گفته بودی.کجاس اومده 

 ؟

 

 با این توضیح نصفه و نیمه اسم نادر برام آشنا اومد. 

 _ملک بگو بیاد تو
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 _چشم جناب رئیس

ن لحن و عشوه  راستی ملک...دفعه آخریه که یه همچی 

 خرگ تو رفتار و صدات میبینم. 

 دفعه بعدی یه جور دیگه میفهمونم بهت فهمیدی؟

 آ..آقای..مهندس به خدا من... 

 

 تلفن رو قطع کردم و رو به اشکان توپیدم

ینجا چه _مگه بهت نگفتم این پشه رو بفرست خونم ا

 غلیط میکنه؟

 

به خورد  هنوز اشکان دهن باز نکرده بود که به در چند تا ضن

 و بعدش یه پش جوون اومد تو

 

؟سالم خانم.  ن  _سالم قربان...عه آقای فرهمند شما هستی 

 

 اشکان از جاش بلند شد و رفت سمتش و باهاش دست داد
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_سالم خوبه بهت ادرس دادم اینجوری پیش رفیقم من و 

. ضایع   میکتن

ی یا روباه؟  حاال شت 

 

 دلم نمیخواست نازی همینجوری بشینه و بشنوه. 

حرفهاش دیگه هیچ کمگ بهم نیم کرد و جز اعصاب 

 خوردی نبود

 

_ببخشید اقا دیگه اینجا مزاحمتون نیم شم.ویل چون 

ن هر ختی مهیم شد رسی    ع بگم گفتم تا ختی از دهن  گفتی 

 نیوفتاده بیام بگم

 

ن مبل پشه کاله کپش ر  و از رسش درآورد و روی اولی 

 نشست. 

وع کرد تعریف کردن  روش و کرد سمت من و رگباری رسر

ن چند هفتس شیش دونگ حواسم  _آقا همونجور که گفتی 

 پیش اون خانمه. 
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ه خونشون دوباره برمیگرده  یا همش بیمارستانه یا یه رس مت 

 بیمارستان. 

ش خییل ویل چند روز پیش که اقا تو بیمارستان بودیم حال

 بد شد انگاری مریضشون و بردن ش ش یو. 

سونیم اونجا اصال   خودمون و مت 
ن با چه مکافایی آقا نمیدونی 

 رامون نمیدن

 

ن خط کشید رو  ن مثل یه ناخن تت  صدای بهت زده ی نازنی 

 اعصابم

؟  _شهاب تو بپا گذاشتی برا روشا؟اخه برا چی

  

 با دندون های قفل شده،عصتی زیر لب غریدم

 ش... _بقی

 

ن کرد و دوباره ادامه داد  پشه یه نگاه به نازنی 

 _خالصش آقا هیچ اتفاق خاض نیوفتاد جز امروز اقا. 

 اون خانومه با اون یارو شوهرش... 
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مثل جنون گرفته ها یی اختیار صدام بلند شد و دمای بدنم 

 رفت باال

 _شوهرش نیست ابله...بقیش

 

 ال رسش وایساداشکان کالفه رفت سمتش و دست به کمر با

_انقدر الیک کشش نده تا االن که هیچ حرف به درد بخوری 

 نزدی بقیش. 

 

پشه وحشت زده به صورت رسخ شده ی من نگاه یم کرد و 

 اینبار به اشکان نگاه کرد و تند تند حرفش و کامل کرد. 

 

_آقا اصال منه احمق چه بدونم گ کیه گ میشه.این خانومه 

ن بازار   . با یه آقایی رفیی

ما هم که میدونستیم اینا وسط مریض داریشون حتما یه چی 

ن اونطرفا رفتم پیشون.   شده که راه افتادن دارن مت 

ن تو.   چندتا مغازه رو رد ک دن رسیدن به طالفروشا رفیی
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ون بودم نشنیدم چی میگن ویل دیدم اون خانومه  من آقا بت 

 . ن  کیل طال دستش بود یه میچید روی مت 

 فروشهفک کنم میخواست ب

 

بان قلبم رفت باال و ریتم نفس کشیدنم تند شد.   ضن
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 چه مرگش بود که افتاده بود به جون طالهاش؟

 

ن بود؟ ت همی  ؟کل ختی ن  خب همی 

 

ن حالشون معمویل بود ویل  فیی ن مت  _آقا اخه وقتی داشیی

ونا عینهو این مادر مرده ها.   وقتی از مغازه اومدن بت 

 

م شد گوش تا بلکه این ابله دستم مشت شد و تمام وجود

ون  یه حرف به درد بخور از دهنش بیاد بت 
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_نمیدونم چرا انقدر حالشون بد شده بود.صورتش قرمز 

دستاشم میلرزید و اون مرده هم اون طالها دستش بود 

 دونه دونشو دوباره گذاشت تو کیف. 

 

ن دیگه هیجی نمیگفت.فقط وحشت زده به نادر نگاه  نازنی 

  اشکان کالفه شده بود. یم کرد و حاال 

_تموم شد اطالعاتت؟یعتن خاک بر رست که چند هفتس 

ن طالفروشر   رفیی
ی

ی که بیای بگ داری پول مفت میگت 

ه حالش بد شد.   اخرشم دختی

 

ن خشم و عصبانیت رو توی تک تک سلول هام  جون گرفیی

 حس یم کردم. 

م و تمام خشمم رو  دلم میخواست سمت اون پش هجوم بتی

کنم ویل انگار هنوز مزخرفاتش تموم نشده بود رسش خایل  

 که دهن باز کرد. 

 

 _ای اقا مثکه نادر و دست کم گرفتینا. 

 من دیدم قضیه اینجوریه رفتم ته و توشو در اوردم. 
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هه اقا یا همش پیش مریضشه یا خونوادش یا اون  این دختی

 مرده. 

 اما این دو روز یه زنس دست از رسش برنیم داره. 

نکه برن طالفروشر دیدم دوباره اون زنه اومد امروز قبل ای

 رساغش و این دفعه خوب نشستم از کارشون رس درآوردم. 

 

لم از دست رفت.   دیگه کنتی

م بلند شدم و سمتش هجوم بردم.  ن  عصتی از پشت مت 

مثل موش تو خودش جمع شد و وحشت زده خودش و 

 مچاله کرد. 

 

 یا جور 
ی

ن میگ و بدون رسر و ور گفیی ی به _یا اصل قضت 

 .  حرفت میارم که بعدش دیگه نتوین یه کلمه نطق کتن

 پس حرف بزن! 

کتیما...اشکان چرا همونجا  شهاب تروخدا آروم تر تو رسر

 وایسادی تو؟
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 شونه ی پشرو چسبیدم و بلند تر داد زدم

 _کیه این زنه حرف بزن

 

وع کرد به لرزیدن.بریده بریده و با  تمام تن و بدنش رسر

وع کرد به ح  رف زدنوحشت رسر

دن ن  _آقا همش از عمل و پیوند حرف مت 

به خدا...به خدا من حرفای قبلیشون و گوش نداده بودم که 

 دقیق بفهمم چی میگن. 

فقط این دختی خانوم مدام تکرار میکرد که غت  قانونیه و 

 درستش اینه منتظر ختی بیمارستان برای پیوند بمونن. 

ه وقت کمه و اون...اون زنه هم سیع میکرد متقاعدش کنه ک

 ممکنه دیر شه و اینا. 

ه گفت هر جور شده  رو راضن کرد و دختی آخر هم اون دختی

 پولش و جور میکنه. 

 

 کشیدم عقب و بهش نگاه کردم. 
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یعتن انقدر احمق بود تا ربط همه ی اینهارو بهم دیگه 

 نفهمه؟

انقدر کودن که به جای تعریف کردن این قسمت با 

وع کرد.   طالفروشر رسر

 

 تسویه کن باهاش گورش و گم کنه _اشکان

ت میکنم االن برو فقط  _نادر برو ختی

 

نادر نگاه وحشت زدش هنوز میخ من بود.تنش هنوز از 

درس میلرزید و بعد از تموم شدن اشکان حتی لحطه ای 

صتی نکرد و با یه خداحافظ زیر لب تقریبا دویی  و از اتاق 

ون رفت.   بت 

 

مثل تیکه های پازل فقط تمام این مزخرفات نصفه و نیمه 

ن و داد میکشیدن  یه چت 

یه منجالب بزرگ که روشا داشت خودش و محکم وسطش 

 پرت یم کرد. 
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 _منظورش از غت  قانوین چی بود اشکان؟

ن پس اینا که  من...روشا قبال گفته بود منتظر یه قلب اهدایی 

؟  این گفت یعتن چی

 

 _یعتن فروش اعضای بدن نازی...یعتن حماقت. 

 

مشت شد و قفسه ی سینم از زور حرص تند تند باال  دستم

ن یم شد.   و پایی 

ن کثافت کاری و  اون مرتیکه ی یی عرضه داشت همچی 

 تماشا یم کرد و با این سطح عقل شده بود مانع من؟

 

_وای...وای!تازه روشا خیالش از بابت پول عمل راحت 

 شده بود. 

 ! ن  هییی 

ن  ن خواسته بفروشه؟بعد بی   اینهمه طالهاش و برا همی 

 مشکل تو داری داغش و بیشتی میکتن شهاب؟
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 تو این وضعیت؟

 

#part188 

نفس عمیق کشیدم و رو صورت رسخ شده از خشمم دست 

 کشیدم. 

راست میگفت...یه دختی کوچولوی تنها وسط اینهمه 

 مشکل فقط یه تکیه گاه قدرتمند برای اتکا میخواست. 

 پول یه قلب اهدایی و میخواست جور کنه؟

 م با چند تا تیکه طال؟عروسک سادهاون

 

ن بسه...چندبار باید راجع به این حرف بزنیم تا خودت  نازنی 

؟  و قایط این ماجرا نکتن

 

ن برگشت سمت اشکان و اینبار صداش و برد باال.تنش  نازنی 

 از زور حرص میلرزید. 

_خودم و بکشم کنار؟مثل تو که کشیدی کنار و آتیش زیر 

؟خاکستی شهاب و فوت نمیک  تن
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 اشکان من نگران شهابم. 

ن  دست گذاشته رو یه دختی اشتبایه...چرا شماها فکر میکنی 

نم؟ ن  من این حرفارو برای روشا مت 

 من فقط نگران شهابم شهاب. 

 براش آرامش نمیاره. 
ی
 چون میدونم این زندگ

ی که متعهد به یه کیس دیگس پا بند کردنش چه فایده  دختی

 ای داره؟

ی که با فشار و پ  آدم کدوم دختی
ی
ول و اجبار بیاد توی زندگ

ه؟  خوشبختی قراره شکل بگت 

 

 شهاب جان عزیزم یه بار گوش کن.... 

 

ی و بخوام و عقب بکشم؟ ن  _نازی تا حاال دیدی چت 

 

 حرفش تو نطفه خفه شد و کالفه چشم بست. 

_حتی اگه میدیدم اون دختی با آدم درستیه هم ول نمیکردم 

 همراه شده.  چه برسه االن که با یه احمق
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اگه جون تکرار این حرفارو داری بازم بگو کاری با تو ندارم 

 چون فقط یدونه ای برام. 

 . ی نه منرصفم کتن  بگت 
 اما بدون نه جلوم و میتوین

 

یز از حرف  د.لتی ن چشمهای همیشه نگرانش از اشک برق مت 

 بود ویل چشمهاش و بست و ساکت روی مبل نشست. 

ی نیس ن ت که رسش کوتاه بیام.االن خوبه که بفهمه این چت 

 دیگه نه... 

 

_شهاب...فک کنم برگشتیم مرحله اول.روشا در به در 

دنبال پوله و هر چند احمقانه ویل میخواد پول یه قلب و 

 جور کنه. 

 

اشکان خییل با نازی فرق داشت.نه نقش ترمز و بازی میکرد 

 نه یه مانع. 

 تمام عمرش همراه بود.مثل االن
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حمقانه باشه ویل هر جوری که هست _این کار شاید ا

 میخواد انجامش بده شهاب. 

ناخواسته اونم به نفع تو...فقط...انقدری مغرور هست که 

 برای پول سمت تو نیاد

 

وع کردم به جمع  ن نشستم و تمام برگه ها رو رسر پشت مت 

 کردم

 وقت مالقات برای ش ش گ بود؟

وع کردم به شمار  ن رو برداشتم و رسر ن گوشر روی مت   ه گرفیی

م رساغش  _عیتی نداره...من مت 
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 *روشا

 چشمهام رو بستم و سیع کردم فقط گوش کنم. 

سکوت مطلق با یه نسیم خنک که شالم رو آروم آروم 

 تکون میداد. 

 خییل هم سکوت مطلق نبود. 
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یدند و  ن چندتا درخت میتی صدای چندتا پرنده که مابی 

رسر فواره ی آب.   صدای رسر

 م و سیع کردم ذهنم رو خایل کنم. نفس عمیق کشید

صدای آب و صدای پرنده ها مثل یه مسکن روحم رو ناز 

 یم کرد. 

 ویل یه صدای اضافه و آزاردهنده حواسم رو پرت میکرد. 

صدای قهقهه...قهقهه های یه دختی بچه که خییل وقت 

 بود دیگه نشنیده بودم. 

ی این وسط کم بود.  ن  یه چت 

 روشنا... 

شون خونه گم _روشا جان اینارو  بذار تو کیفت شب و بتی

 میشن. 

 

 چشمهام رو باز کردم و برگشتم سمت شایان. 

 .  از رس و شکلش میبارید..نا امیدی بیشتی
ی

 خستگ

؟ ن  _چی شد؟چی گفیی
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خسته روی صورتش دست کشید و دو تا دستش رو روی 

 تیمکت گذاشت و به رو به رو نگاه کرد. 

اینکه دلت آروم  _سه تا طالفروشر دیگه هم رفتم فقط برا 

م.  .اگه بخوای بازم مت  ن شر ه مطمی   بگت 

 

 پوزخندای گاه و یی گاهم دیگه دست من نبود. 

ه؟با شنیدن ختی بدل بودن گردنبندم؟  _دلم آروم بگت 

من همیشه رو اون به عنوان یه رسمایه حساب باز کرده 

؟ ن  بودم شایان...چرا اخه دروغ گفیی

 

 ود. نگاهش میخ فواره و رقص قطرات آب ب

 _گفتی کادوی تولدت بود؟در اصل هدیه ی پدرت؟

 

 جوابش واضح بود.شایانم صتی نکرد و ادامه داد

 _خانمها هیچ وقت حس و حال یه مرد و نمیفهمن. 

 .  اینکه بیسر مرد یه خونواده یعتن چی

 یعتن نه حق کم آوردن داری نه حق عقب کشیدن. 
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 .  خسته که حتی یه لحطه هم نباید بیسر

ن حساب کن  خونوادت چقدر دوستت دارن و پدرت بشی 

 چقدر همه ی وجودش و خرج کرده برای راحتیت. 

 .  اون موقع دیگه نه گالیه ای میمونه نه ناراحتی

 من... 

 من دارم تمام تالشم و میکنم پول جور کنم روشا. 

ن  میخوام موتورمم بفروشم...ویل خودت میدوین با فروخیی

ن وام این پول   سخت جور... دار و ندارمون و حتی گرفیی

 

ن هزار جور درد و بغض خاک کرد و  ما بقی حرفش رو بی 

 روش و برگردوند. 

حقیقته دیگه..گایه اوقات انقدر تلخه که حالت و بهم 

نه ن  مت 

ه که نمیشه به زبونش آورد.  ن  گاهیم مثل االن تند و تت 

 

ه تو این روزا تو کنارم بودی شایان  _هیچوقت یادم نمت 

 هیچوقت. 
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...با 
ی

ن موتورت و وام و این طالها پول  راست میگ فروخیی

 جور نمیشه. 

م.با سفته ضمانت.   باید...باید برم قرض بگت 

 موتورت و دست بهش نزن باشه؟

 

 رسش رو برگردوند و به چشمهام نگاه کرد. 

ن رقم  _بهم قول بده تا به من نگفتی زیر قرض یه همچی 

 زیادی نری. 

 به منم ختی بده باشه روشا؟

 

 دم و از جام بلند شدم. رسم رو تکون دا

 _بریم دیگه االن وقت مالقاته روشا تنهاس. 

 

ه شد  از جاش بلند شد و جدی بهم خت 

 قول ندادی بهم هنوز  روشا
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 بچه که نبود.میدونست جونم به جون روشنا وصله. 

ساکت بهش نگاه یم کردم که با بلند شدن صدای گوشیش 

 نفس راحت کشیدم و چشم گرفتم

 رو جواب دادبا اکراه گوشیش 

 _سالم جناب موحد....بله...برای کدوم حساب؟

 االن...امکانش هست فردا...چشم....چشم..خدانگهدار. 
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سم خودش حرف زد.   تماس رو که قطع کرد قبل از اینکه بتی

 .
ی

 دلم یم گرفت از اینهمه کالفگ

_روشا من باید برم.میگه یه رسی از حسابا قبل فردا دوباره 

شه.اینجا هم تازه مشغول شدم اگه نرم ممکنه باید چک ب

 لج... 

 _شایان میفهمم.برو الیک بهونه دستشون نده. 

 بعدش مسافر کیسر نکنیا یه راست برو خونه. 

 

 تردید و دو دیل از چشمهاش میبارید. 
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ه و راه بیوفته.   لبخند زدم بلکه یکم قدم هاش جون بگت 

 

 _من برم دیگه...مراقب خودت باش.خداحافظ

 

جاش ایستاده بود و تکون نمیخورد.زیر لب  رسش

فتم.   خداحافظ گفت و انگاری من باید زودتر مت 

 دور شدم و وارد ساختمون بیمارستان شدم. 

ن صد برابر  از روزی که روشنا منتقل شد این بخش همه چت 

 سخت تر شد. 

 

شب موندنامون تقریبا لغو شد و بیمارستان به زور یه همراه 

 و قبول یم کرد. 

ع تر خودم و به طبقه ی ش ش یو رسوندم و سیع رسی    

 کردم به اون آرم لعنتی نگاه کنم. 

ن  آرم ش ش یو که زیادی برای خواهر کوچولوی من سنگی 

 بود. 
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مسئول بخش با دیدن من بدون سوال در و باز کرد و اجازه 

 داد برم تو. 

زمان مالقات بخش شلوغ تر از همیشه بود و دور هر تخت 

 تا چهار نفر ایستاده بود. تقریبا سه 

 

چند تا تخت و رد کردم و به محض پیدا کردن تخت روشنا 

 خشکم زد. 

ن میخ شد و قلبم مثل یه شر از بلندی و ارتفاع  پاهام به زمی 

 . ن  پرت شد پایی 

 درست میدیدم؟

یا این آدم انقدر کابوس هر روزم بود که االن جنس توهم به 

 خودش گرفته بود؟

 

ی از توهم چندبار نفس عمیق   کشیدم و انگاری نه...ختی

 نبود. 

 خود خودش بود. 
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هر چی جون و توان بود ریختم تو پاهام و سمت تخت قدم 

 برداشتم. 

 چرا این کابوس تموم نیم شد؟

 

#part191 

 رادش اینجا چی کار میکرد؟کنار تخت خواهر من ؟

 

تقریبا پشت به من ایستاده بود ویل مگه میشه این مرد رو از 

 جن دید و نشناخت؟صد فرس

 

آروم آروم بهشون نزدیک شدم که نگاه مامان بهم افتاد و از 

 همون فاصله تقریبا داد زد

 _عه روشا جان هم اومد.کجایی بودی مادر شایان کو؟

 

با بلند شدن صدای مامان بابا چرخید سمتم و نگاه کم جون 

روشنا نشست روم ویل رادش همچنان تو همون حالت 

 ایستاده بود. 
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 نه روش و برگردوند و نه حتی کیم رسش رو چرخوند. 

بان باالی قلبم توجه  نزدیک تر رفتم و سیع کردم به ضن

 نکنم. 

 اگه شایان میومد باال و این مرد و یم دید چی یم شد؟

ایط پیدا کرد؟  دیگه یم شد توجییه برای این رسر

 

باالخره این مسافت جان فرسا یط شد و بابا با لبخند 

 نگاه کرد. غمگینش بهم 

یف آوردن.  ن جناب مهندس تشر م ببی 
 سالم دختی

 

ن و یخیش نشست رو  باالخره رسش برگشت و نگاه سنگی 

 صورت یی جونم. 

 انرژی زیاد نگاهش داشت ذوبم یم کرد. 

 سالم

 

 جون کندم تا این چندتا حرف و کنار هم چیدم. 
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م قسم بخورم که چشمهاش درخشید و با خباثت  حاضن

 قهقهه زد. 

م دو  ه حاضن ه خت  باره قسم بخورم که بعد از چند ثانیه خت 

نگاه کردن جنس نگاهش تغیت  کرد و یه نقاب مرد مهربون و 

 خت  به خودش زد. 

متون آشنا  _سالم خانم احمدی.نبودین با خانواده ی محتی

 شدم. 

وظیفم بود خدمت برسم برای عیادت.چه خواهر 

 دارین
ی

 کوچولوی قشنگ

 

 داشت نقش بازی یم کرد؟ زبونم بند اومده بود.واقعا 

این روی گشاده این همه راحتی و مهربوین توی کالم واقعا 

 مال شهاب رادش بود؟

ن باریه که روشنا رو دیده؟  االن داشت تظاهر یم کرد که اولی 

یادش رفته اون خاطره ی نحیس رو که هنوزم که هنوزه 

 کابوس منه؟

 _ 
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ن عمو برام چی خریده...نگاه کن از عرو  سک قبلیم روشا ببی 

ه.لباساشم میتونم عوض بکنم.   چقدر خوشگلتی

 

حس میکردم دارم نفس کم میارم.حس یه مهره رو داشتم که 

داره باهاش بازی میشه و معلوم نیست به کدوم سمتی 

 کشیده میشه. 

 نگاهم چرخ خورد رو صورت سفید و کم جون روشنا. 

رسم توی دستش و چند جای کبودی بدجوری توی ذوق 

د.  ن  مت 

 کاش میتونستم قلب خودم رو بهش بدم. ای  

 این دختی کوچولو طاقتش و داره؟

 

عروسک جدیدش رو تو دستهاش تکون داد و با ذوق دوباره 

 مشغول بازی شد. 

چقدر داحت عروسک قبلیش که به جونش وصل بود 

 فراموش شد. 

 اصال کجاست؟دور انداخته شد؟
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یف  مندمون کردین.هم تشر _جناب مهندس خییل رسر

ن هم برای روشنا هدیه خریدین واقعا نمیدونم آوردی

چجوری ازتون تشکر کنم.اینهمه لطف و محبتتون 

 بزرگواریتون رو نشون میده. 

 

دلم میخواست کر بشم ویل این حرفها رو از زبون پدرم 

 نشنوم. 

لطف؟؟محبت؟درست مثل یه قطب مخالف برای این مرد 

 بود که یه دافعه ی عجیب غریب رو میساخت. 

 

 هش میکنم جناب احمدی کاری نکردم. _خوا

ن  خانم احمدی جز کارمندای وظیفه شماس من هسیی

 وظیفم  دونستم خدمت برسم
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چشم و ابرو اومدن های مامان درست مثل یه تیغ تو روح و 

 روانم بود. 

ی بگم.  ن  مدام اشاره میکرد که من هم تشکر کنم یا الاقل چت 

با دست به کار شد و انگاری زیاد از حد ساکت بودم که 

به زد.   نامحسوس با دستش بهم ضن

 

خدا میدونه وقتی میگم جون کندم تا دوباره بهش نگاه کنم 

 .  یعتن چی

 به چشمهای سیاهش چشم دوختم. 

ارت.   یه سیاه مطلق یی انتها با کیل...رسر

 

 _ممنون...زحمت کشیدین. 

 

وزمندش درست مثل یه اسید رو گوشت تنم بود.   لبخند پت 

وز.فقط ای کاش زودتر نقشش رو رو یم کرد. خوشحال  ...پت 

 الزم به انکار نبود. 
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د که تنها کلید مشکل من دست  ن تمام وجودم بلند فریاد مت 

 این مرده. 

ویل حتی دلم نمیخواست حدس بزنم که در قبالش چی ازم 

 میخواد. 

حتما یه جور سواستفاده...یا شایدم نه یه جور انتقام 

 عجیب غریب. 

 ه تا حاال کیس نبوده که به شهاب رادش نه بگه. کیه که ندون

 پس این یعتن یه کوه کینه و منتظر انتقام. 

 اگر برم سمتش چی ازم میخواد؟

 بدترینش چی میتونه باشه؟

م کنه.به بدترین شکل.   شاید...شاید اینکه تحقت 

کتش...   دوباره برگردم رسر

 شاید بخواد از طریق شایان وارد بشه..اون و بکوبونه. 

 

ی    ع افکارم رو پس زدم.دلم نمیخواد حتی یک لحظه بهش رس 

 بال و پر بدم. 

 این آدم گایه خود شیطانه. 
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 _خواهش میکنم خانم احمدی. 

 

رو کرد سمت روشنا و با پشت دستش آروم گونش رو 

 نوازش کرد. 

دم تا فرشته  ن ایرادی داشت اگر دستش رو رو هوا چنگ مت 

 ی من و لمس نکنه؟

م کوچولو.من مطمئنم خییل زود _مراقب خودت باش خانو 

 از بیمارستان خالص مییسر و دوباره شیطوین میکتن 

 

 ریتم نفس هام طبییع نیم شد. 

 چون هنوز این کابوس اینجا بود. 

 چقدر خوب شد که شایان رفت. 

ام و  رددش روش رو کرد سمت مامان و بابا و در کمال احتی

 جنتلمتن رسش رو تکون داد. 
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شنایی و مصاحبت با شما؛اجازه _خییل خوشحال شدم از آ

 ی مرخض میفرمایید؟

 

ه و با بهت عقب بکشم.   کم مونده بود از ترس خندم بگت 

خدای من این همون مردی بود که با خشم و قدرت کوبید 

؟  زیر سیتن یه مستخدم پت 

کتش گت  انداخت؟  یا هموین که روز تعطیل من و تو رسر

 

ن جناب مهندس.قدم رو چشمه ای ما _ما هم همچنی 

.ممنون بابت هدیه ی ارزشمندتون.  ن  گذاشتی 

 

خدایا فقط تموم شه...فقط دور شه.ویل نه انگاری تازه 

وع بازی و وقت تکون دادن مهره ها بود.   رسر

یف بیارین من یه کار  _فقط خانم احمدی میشه تشر

 خصوض باهاتون داشتم..خدانگهدارتون
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حافیطن روش و دوباره برگردوند سمت بابا و بعد از خدا

بدون اهمیت به جواب من پشتش رو کرد و جلو جلو راه 

 افتاد
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همینطور مات و مبهوت بهش نگاه یم کردم که آروم آروم 

 دور یم شد. 

 

_روشا چرا خشکت زده برو دیگه.برا عروسکم قشنگ تشکر 

 کن تو ام

 

 عجیب بود اگر میگفتم از ترس خشکم زده؟

آدم یعتن پرت شدن  فکر یم کردم نزدیک شدن به اون

 وسط یه گردباد یی رس و ته. 

 

 نفس عمیق کشیدم و سمت در بخش راه افتادم. 
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چی کار مگه میتونه بکنه؟مگه چه کاری از دستش برمیاد که 

سم؟  بخوام ازش بتی

 

 اطرافم رو نگاه کردم که با 
ی

ون رفتم و با کالفگ از در بت 

شنیدن صدای بم و محکمش درست پشت رسم،شونه هام 

 اال پرید و با ترس برگشتم. ب

 _حالت خوبه؟انگاری ترسیدی؟

 

اخم هام ناخودآگاه توی همدیگه گره خورد و دست به 

 سینه روبه روش ایستادم

 _شما اینجا چی کار میکنید جناب رادش؟

ن اومدین عیادت خواهر من  فقط خواهشا نگی 

 

 لبخند کمرنگش هم نمیتونست از خشونت چهرش کم کنه. 

 نگاه یم کرد.  با تفری    ح بهم

یخت.   طوالین تر شدن سکوتش داشت اعصابم رو بهم مت 
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_از پدر و مادرت نخواستم سوال کنم..تو بگو وضعیتش 

 چطوریه؟

 

اگر تمام آدم ها هم به حسن نیت این آدم شهادت یم دادن 

 من باز باور نیم کردم. 

_منتظر قلب برای پیوندیم.به محض اینکه پیدا بشه 

 عملش میکنیم. 

 

ه شده بود. با د  قت و عمیق به چشمهام خت 

ایط حاد تر از  _ویل وقتی بردنش تو ش ش یو یعتن یه رسر

 حد معمول مگه نه؟

 

 داشت عصبانیم یم کرد. 

اخم هام به طور وحشتنایک توی همدیگه گره خورد و 

 دستهام مشت شد

 _من نمیفهمم االن شما اومدین عیادت خواهر من؟

ایط ویژش رو برام ؟ یا دارین رسر ن  یادآوری یم کنی 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

میشه بدون اینکه حرفتون رو بپیچونید مستقیم منظورتون 

؟ ن  رو بگی 

 

ه  د.با یه لبخند کمرنگ و یه نگاه ثقیل فقط خت  ن حرف نمت 

ه نگاه یم کرد.   خت 

 

 کالفه نفس عمیق کشیدم و عصتی روم رو برگردوندم. 

 

_ببخشید ویل من وقت ندارم اینجا وایسم تا شما به من 

ن  ه بشی   با اجازتون خت 

 

حرارت تنم باال رفته بود و با رسعت زیاد سمت پله ها قدم 

 تند کردم. 

 حس قدم برداشتنش درست کنار خودم دیوونم یم کرد. 

 طوری که باالخره بهم رسید و تقریبا راهم رو سد کرد. 
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_فکر میکتن تا حاال به چند نفر اجازه دادم اینجوری بهم 

ن برن؟ ن و راه بیوفیی  پشت کین

 

کردم از خشیم که یهو جایگزین پوزخندش شد و حاال   کپ

 داشت خودنمایی یم کرد. 

 

من نگاهم میخ اخمهای گره کردش بود ویل اون با دقت 

 اطراف رو نگاه یم کرد. 

نفهمیدم چی شد؛ویل درست لحظه ای که خواستم دهن باز 

کنم دستم رو محکم با خودش کشید و رسی    ع تو یه اتاق 

 پرتم کرد. 

 

 اتاقی نگاه کردم که تقریبا توش پرت شدم.  متعجب به

یه اتاق شبیه انبار که به محض ورودمون شهاب در رو 

 بست و من و به در بسته تکیه داد. 
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؟شما اصال به چه جرئتی با من  ن _چ..چی کار دارین میکنی 

 اینجوری رفتار میکنید؟

 هر وقت بخواین من و با خودتون میکشونید هر وقت... 

 

 ال پویل... _در به در دنب

 

حرف تو حلقومم یخ بست و تنم از رسدی کالمش منجمد 

 شد. 

؟  چی

مادر پدرت میدونن افتادی یی دالالی اعضای بدن 

 کوچولو؟
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 .
ی
 شوک بعدی و دوباره خشک زدگ

 ! ن ؟اصال به شما چه ربیط داره...هی  ن  _این حرفا چی 
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مشت محکمش که سمتم اومد چشمهام رو بستم و با ترس 

رو ستی صورتم کردم ویل مشتش محکم درست کنار دستم 

 رسم رو در نشست. 

 صداش ویل آروم بود.پر از خونشدی

 

ایطت و برات یادآوری کنم.   _میخوام رسر

یه خواهر کوچولو داری که انقدر حالش وخیمه که کارش به 

 ش ش یو کشیده. 

افتاده تو یه صف طویل اهدای عضو پس تنها کاری که به 

سه  چیه؟ ذهن تو مت 

 خریدن اعضا...مگه نه روشا؟

 

اف آشنای قدییم همیشه  سیدم.این اعتی من از این مرد میتی

 با من بود. 

ویل یه صدای آشنای قدییم دیگه همیشه پشت بند این 

اف بود.   اعتی

 محاله بذارم ترسم رو بفهمه و ازم سواستفاده کنه. 
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کالفه به سینش فشار اوردم و سیع کردم تنش رو عقب 

 بکشم. 

 _من نمیفهمم اینا چه ربیط به شما داره. 

کتتون  شما فقط یه مدیی رئیس من بودی که منم از رسر

 استعفا دادم. 

 االن چی میخواین از من که همش... 

 

 ازم بخواه تا بهت بدم

 

 پر از نفهیم به چشمهاش نگاه کردم

؟  چی

 خییل نازیه من نمیخوام بالیی رسش بیاد.ویل اونقدر 
دختی

 که بتونه تو صف انتظار صتی کنه  وضعش عادی نیست

 

داشت تمام کابوس های رسم رو بلند بلند یاداوری 

 میکرد.میخواست اذیتم کنه.میخواست...سواستفاده کنه
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ون.   _لطفا برو عقب میخوام برم بت 

 

.حقم داری...پای عزیز آدم که  _افتادی دنبال راه مُینتی

نه.  ن  وسط باشه آدم قانونم دور مت 

 

 درد بستم و کالفه زیر لب گفتمچشمهام رو با 

 "بسه"

 

ا رو از کجا میدونه.داره  ن تو این لحظه اصال مهم نبود این چت 

نه یا واقعا انقدری هدف پشت کاراشه که رفته  ن یه دستی مت 

 پیدا کرده ویل االن مهم نیست. 

 فقط بگه چی میخواد از جونم و بره

 

بدی _در به در دنبال پویل روشا،حاال وقت توعه که نشون 

 . ی چقدر خرج کتن  برای خواهرت حاضن
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 بغض خفه شده ی توی گلوم داشت جون یم گرفت. 

ی و که به خاطرش تا اینجا  ن _ح..حرفت و بزن و برو.چت 

 اومدی. 

 

اینبار اون یگ دستش کنار رسم نشست و فاصلش رو کمتی 

 کرد. 

 

_خودت میدوین تنها کیس که میتونه اون پول و برات جور 

 روشا؟ کنه منم.مگه نه

 

 برو عقب...تروخدا

 

دستش که نشست رو صورتم و از اشک صورتم خیس شد 

 تازه متوجه گاف بزرگ بغضم شدم. 

یز شده بودند و نفهمیده بودم.   اشک هام لتی

 

 _گریه برای خواهرت قلب نمیشه روشا. 
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 االن وقتشه یکم مغزت و به کار بندازی. 

 بهم بگو... 

ن  پویل و پرداخت دور و برت کیس هست که بتونه همچی 

 کنه جز من؟
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 دیگه آب از رسم گذشته بود. 

 من و داشت لخت و عور 
ی
این مرد تمام تلجن های زندگ

 تماشا یم کرد و گریه نکردن دیگه احمقانه بود. 

 

صورتم رو با دستهام پوشوندم و اجازه دادم بغض خاک 

 شدم نبش قتی بشه. 

ثل یه زنگ بوی تلخ عطرش داشت دیوونم میکرد.درست م

 هشدار که نشون دهنده ی حضور و بودن این مرد بود. 

 

_حاال که یه دالل پیدا کردی باید فکر پولشم باشر دیگه 

 نه؟
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 بذار ببینم چجوری میتونیم جورش کنیم؟

؟یا بری رساغ اون پشه ی  چطوره هر چی طال دارین بفروشر

 یی عرضه تا انقدر مسافرکیسر کنه تا باالخره جور شه هان؟

 

دیگه نتونستم ساکت بمونم.این مرد افتاده بود به جون 

 من و 
ی
د و کرم های مزاحم زندگ ن  من و داشت شخم مت 

ی
زندگ

 میشمرد. 

 

_بسه دیگه...اینهمه اطالعات و توقع داری فک کنم اتفاقی 

؟  میدوین

 یی بدبختیای من 
 من؟چرا انقدر رفتی

ی
چی میخوای از زندگ

؟  که االن با دست پر بهم نیش بزین

؟  اینارو از کجا میدوین

 

با هر کلمه صدام باالتر یم رفت ویل صورتش از حالت 

ی نیم کرد.   خونشد هیچ تغیت 

 آروم بود ویل چشمهاش آرامش نداشت. 
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 _خایل شدی خانوم کوچولو؟حاال باز بریم گردیم رس روشنا. 

 

ن ،درست مثل  حرف زدن با این مرد و جواب خواسیی

 چرخوندن یه لقمه دور رس بود. 

ه  انگاری فقط باید بهش جواب میدادم تا آروم بگت 

 

 _اگه...اگه ازت پول بخوام...چی در عوضش ازم میخوای؟

 

وزمندانش درست مثل مرگ بود.   دیدن لبخند پت 

 مثل یه نشونه که قراره نوید یه طوفان رو بده. 

 حاال رسیدیم رس اصل مطلب خانوم کوچولو

 

یک داد زدم و محکم به سینش کوب  یدمهیستی

 _انقدر بهم نگو خانوم کوچولو
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دوباره خندید و دوباره زیر چشمم دست کشید و اشکم رو 

 پاک کرد. 

 حتی جون نداشتم بهش بفهپونم حق نداره بهم دست بزنه

 

 _باشه خانوم کوچولو...میدونم اذیت شدی. 

 آروم میخواد. 
ی
 دلت یه زندگ

ای بدون دغدغه ی پول.یه خونه پر از آرامش و وقت کاقن بر 

 خواهرت. 

خنده های از ته دل و چشم های عاری از نگراین پدر و 

 مادرت. 

ن و برات میخوام.   منم همی 

 

 دیگه هق هقم دست خودم نبود. 

 با نامردی داشت تمام نقطه ضعف هام رو له یم کرد. 

 

#part196 

 _فقط بگو در عوضش چی میخوای.یه کلمه...بگو! 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 بهم نزدیک شد و رسش رو کنار گوشم آورد. 

وع کرد حرف  موهام رو پشت گوشم زد و آروم زیر لب رسر

 زدن. 

 

م تمام پول قلب رو بهت بدم.   _من حاضن

از پول بیمارستان با پول داروها گرفته تا یه آرامش مطلق 

 .
ی

 همیشگ

 داره روشا. 
ی

 فقط همش به تصمیم تو بستگ

اینکه چقدر رس جون روشنا ریسک کتن و چقدر بخوای الیک 

...همش ب  ا توعهتقال کتن

 

 چشمهام رو بستم و در سکوت به حرفهاش فکر کردم. 

تمام وجودم گوش بود برای حرفهایی که هیچ حدش براش 

 نداشتم. 

ن خوش آیندی برای من  فقط میدونم هر چی هست چت 

 نیست. 
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 بدون اینکه چشمهام رو باز کنم آروم لب زدم

 چیکار کنم؟

 !  باید با من ازدواج کتن

 

شت باز شد و شهاب هم رسش رو تموم شد.چشمهام را وح

 عقب کشید. 

 

 پر از بهت و نفهیم، صامت بهش نگاه یم کردم. 

 تو ذهنم هزار جور جواب چیدم. 

 از بدترین سواستفاده ها تا بدترین مدل انتقام ها. 

ویل ازدواج...خییل قرارمندتر و متعهد تر از اونیه که فکرش 

 رو یم کردم. 

 

گذشت.یه معشوقه حتی از گوشه ی ذهنم معشوقه شدنم  

 ی چند روزه ویل ازدواج...یه اسارت بدون برگشت! 
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 کم کم مغزم تحلیل کرد و معتن این حرف و هضم کرد. 

 .  خییل پستی

 

 عقب کشید و دوباره نگاهش سنگ شد. 

 

؟به خاطر هوس و  _داری با جون یه دختی بچه بازی میکتن

 خواسته ی خودت؟

 

 نبود.  دیگه پوزخندش از رس تفری    ح یا بازی دادن

 بوی حرص و خشم یم داد. 

 

___نه روشا...اوین که قراره با جون یه دختی بچه بازی کنه 

 .  من نیستم تویی

 

 عصتی صدام رو بردم باال 
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من نامزد دارم کثافت.همون بدبختی که به ناحق جلو همه 

 اخراجش کردی. 

 اصال نگاه کثیفت میفهمه اینو؟

 

 میدیدم.  شعله ی خشم و کینه رو راحت توی چشمهاش

 _اون به قول تو بدبخت و یی عرضه هیچکس تو نیست. 

 نه نامزد نه کیس که الیق یه تعهد خشک و خایل باشه. 

ن یه شغل خوبم نداره.   فقط یه احمقه که عرضه ی داشیی

 

پر از ناباوری و وحشت جلوی دهنم رو گرفتم و رسم رو به 

 چپ و راست تکون دادم. 

 

.از روزی که کتت برام نقشه  _تو..تو خود شیطاین اومدم رسر

 ریختی و االنم یه فرصت طالیی گت  اوردی. 

 یه فرصت با جون خواهر من. 

؟  تو..تو دیگه چه جور موجودی هستی
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دستم رو کشید و اینبار من و از جلوی در کنار کشید و در رو 

 باز کرد. 

ه شد.   رسش رو کوتاه سمتم چرخوند و به چشمهام خت 

 

االنم جون خواهرت دست _آره من خود شیطانم روشا. 

 منه.دست قدرت و نفوذ من. 

اونوقت تو نگران دک کردن یه مرد ابله از زندگیتی و 

...بسیار خب..موفق  میخوای با جون یه دختی بچه قمار کتن

 باشر 

فقط یادت باشه دیگه هیچ عروسگ رس قتی یه بچه نمیتونه 

 خوشحالش کنه؛تا هست براش خرج کن. 

 

ون رفت و  حتی یه نیم نگاه هم سمتم ننداخت که از اتاق بت 

 ببینه چه ویروین پشت رسش به جا گذاشته. 

پاهام سست شد و از تصور یه قتی کوچیک چشمهام سیایه 

 رفت. 

 اون مرد خود خود شیطان بود. 
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یه شیطان ثروتمند که میخواد در ازای جون خواهرم کل 

 هستیم و براش خرج کنم. 

؟؟  میتونم؟؟؟محا..گفت سنگ قتی

 

#part197 

 *شهاب

 

عینک آفتابیم رو از روی چشمم برداشتم و با دقت به 

 نیمکتی نگاه کردم که اشکان داشت بهش اشاره یم کرد. 

اوناهاش گفت اونه..اوهوع عجب متشخصم هست یی 

ف  رسر

 

اخم هام بهم همدیگه گره خورد و بدون حرف راه افتادم که 

 اشکان رسی    ع جلوی راهم رو گرفت و نگهم داشت. 

؟اینا پاش بیخی
ی

ال شو شهاب میخوای چی بری بهش بگ

بیوفته یک س*یطه هایی یم شن که نگو یهو به خودت 

 میبیتن تو شدی مجرم. 
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دستش رو پس زدم و با خشیم که هر لحظه بیشتی یم شد 

 زیر لب غریدم

 غلطایی نداره
ن  جرئت همچی 

 

 به قدم هام رسعت دادم و یی توجه به اشکان جلوتر رفتم. 

ن آدیم اشک بریزه و اونم  فکر اینکه روشا پیش همچی 

 سواستفاده کنه داشت مثل اسید وجودم و میسوزوند. 

 هر چند که اون سواستفاده به نفع منم باشه. 

 

تقریبا قسمت انتهای حیاط بیمارستان روی نیمکت نشسته 

د.  ن  تلفن حرف مت 
 بود و تند تند با لحن عصباین

شده و یه ظاهر یه زن تقریبا پنجاه ساله با موهای رنگ 

 فوق مرتب و شیک. 

..عجب جونورایی   عجب دزدهای خوش پوشر
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تقریبا بهش نزدیک شده بودم و حاال از این فاصله خییل 

 واضح تر صداش رو میشنیدم. 

ل کنه ویل حرص توی کلماتش  سیع یم کرد صداش رو کنتی

 از چند فرسجن هم مشخص بود

 

ه برا بهت میگم این آدم داره نقش بازی یم کنه وگر  نه حاضن

جون پشش ده برابر اینم خرج کنه اونوقت تو رس چی داری 

؟  با من بحث میکتن

خیالت راحت باشه بیشتی از اینم میتونیم.....وای  چی کار 

؟  مرد حسایی
 میکتن

 

تمام وجودم از خشم گر گرفته بود و قفسه ی سینم از 

ن یم شد.   حرص تند تند باال و پایی 

 عیتش قیمت داده بود؟به روشا هم بسته به موق

 به روشای من؟

آروم آروم خشم و کینه به سلول به سلول تنم منتقل یم 

شد و میل عجیتی از خفه کردن این کفتار تو وجودم تقویت 

 یم شد. 
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عصتی گوشر همراهش رو از کنار گوشش چنگ زدم و 

 خاموش کردم. 

خونشد و آروم به صورت مبهوت و متعجبش نگاه کردم 

ل میکنم که ویل خدا میدک نست دارم چقدر خودم رو کنتی

 مشتم رو تو صورتش نکوبم. 

 

یات قیمت  پس نرخت ثابت نیست این مدیل به مشتی

میدی..بسته به جیب خانواده و اوج وخامت حال 

 مریضشون نه؟

 

ه بهم نگاه  ه خت  با دهن باز و صورت رسخ شده همینطور خت 

 یم کرد. 

بعد از چند لحظه اشکان بدون حرف کنارم ایستاده بود و 

انگار این زن تازه به خودش اومد که رسی    ع مثل فتن بلند شد 

 و آروم آروم صداش رو بلند کرد. 

لحن و صدایی که عجیب با ظاهر آراستش در تضاد بود و 

 بدون اراده داشت ماهیت خودش رو فاش یم کرد. 
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به چه حقی گوشر من و از کنار گوشم میکیسر 

؟حراست این بیمارستان مرتیکه؟مزاحم یه خانم مییسر 

 ! ن  خراب شده کجاست که بیاد...هییی 

#part198 

ن وضعیتی داشت از دست منم خارج  ل یه همچیی
دیگه کنتی

 یم شد. 

وقتی نیم دونست روبه روش گ ایستاده اونم با چه نقطه 

 ی جوش و چه قدرتایی یگ باید بهش یادآوری یم کرد. 

محکم دور  تقریبا سمتش هجوم بردم و محکم شالش رو که

 گردنش پیچیده بود رد چسبیدم. 

حالم از ظاهر فریبندش که میخواست هیچ جلب توجیه 

 برای کثافت کاریاش نکنه بهم میخورد. 

 شالش رو محکم چسبیدم و صورت کریهش رو جلو کشیدم. 

اینبار وحشت زده زبونش بند اومد و با چشمهای گرد شده 

 بهم زل زد. 

 

؟ب..ب .. _چ..چه غلیط داری میکتن  رو عقب مریی
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م پرتت کنم  م و بتی _یه کالم دیگه حرف بزن تا از گردنت بگت 

وسط آگایه.اونوقت ببینم اونجا هم میتوین این شکیل 

 س*یطه بازی دراری یا نه. 

 

به آین صورت پر از خشمش مثل گچ سفید شد و 

 چشمهاش پر از وحشت شد. 

شالش رو با انزجار پس زدم و از صورت پر از تعفنش دور 

 شدم. 

ن من و اشکان میچرخوند و با  با تردید نگاه درموندش رو بی 

وع کرد شالش رو مرتب کردن.   ترس رسر

 چی میخوای؟حرفت و مثل آدم بزن رات و بکش برو. 

 

گوشیش رو تقریبا روی نیمکت پرت کردم و یه قدم بهش 

 نزدیک تر شدم. 

 

 به اون دختی جووین که 
ی

_یه کالم بدون حرف اضافه میگ

اهر کوچیکش دنبال قلب اهدایی میگرده چه قیمتی برای خو 

؟  گفتی
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مبهم و گیج بهم نگاه کرد و پر از نفهیم رسش رو به دو 

 طرف تکون داد. 

_دختی جوون کیه اخه؟اصال تو گ هستی اینجوری داری با 

؟از کجا میشناش منو؟ ین ن  من حرف مت 

 

ل  ای کاش این زن احمق میدونست چقدر دارم برای کنتی

 دم جون یم کنم. کردن خو 

چشمهام رو کالفه بستم و سیع کردم به صدای آروم اشکان 

 که کنار گوشم زمزمه کرد آروم باشم توجه کنم. 

 عصتی چشمهام رو باز کردم و شمرده شمرده حرف زدم

_یه دختی جوون با پوست سفید و چشمهای رنگه...رنگ 

.برای یه دختی بچه دنبال یه قلب اهدایی میگرده که  آیی

ده به پست تو.فقط دلم میخواد بدون حاشیه یه کالم خور 

.زود! 
ی

 قیمت بگ

 

نگاه گیجش همچنان ادامه داشت ویل بعد از چند لحظه 

وع کرد تند تند حرف زدن.   چشمهاش برق زد و رسر
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ه که خواهرشو بردن بخش قلب.   _اها اون دختی

خب اون چه ربیط به شماها...اصال من حوصله ی این 

 برداشته پیش من رسر خر آورده. دردرسارو ندارم که 

من دیدم اون دختی آه در بساطم نداره تازه بهش یه قیمت 

 مناسب گفتم. 

سون نه مدرگ که حرفات و  تو ام در ضمن انقدر من و نتی

 ثابت کتن نه من کیس و مجبور کردم ازم قلب اهدایی بخره. 

ه هم بگو که اگه میخواد همون منتظر ختی  به اون دختی

 اشه نه اینکه... بیمارستان ب

 

 اوال... 

 

صدام باال رفت و حرفش به آین قطع شد.توجه چند نفر از 

کسایی که توی حیاط نشسته بودن سمتمون جلب شد و 

نگاه نگران اشکان هم داشت کنار همه ی اینا عصبیم یم 

 کرد. 
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ن تر آوردم ویل خشم و عصبانیت وجودم  صدام رو کیم پایی 

ند که چشمهاش ترسید و انگاری بدجوری اون زن رو ترسو 

 عقب کشید

 

ن تو ندارم.  انداخیی  _من احتیاج به مدرک برای گت 

کنار هزار مدل روش قانوین و مستند میتونم جوری برات 

 . ت بندازم که نتوین نفس بکیسر  پرونده سازی کنم و گت 

یه پرونده ی قطور که بندازتت وسط یه زندان یی در و پیکر 

.پس حواست و جمع که نتوین حتی رنگ خورشیدم بب یتن

 .  کن با من اینجوری حرف نزین

 دوم... 

 

نفس عمیق کشیدم و یه نیم نگایه به اشکان منتظر و نگران 

 انداختم. 

نگاهم رو دوباره به چشمهای وحشت زده ی زن دوختم و با 

 قاطعیت ادامه دادم. 
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_بیشتی از اون قیمتی که به اون دختی گفتی بهت میدم به 

یط که بتوین راضی ش کتن هر چه رسی    ع تر پیوند انجام رسر

 بشه. 

 

؟  _شهاب چیکار داری میکتن

 

 اشکان رو کنار زدم و دوباره به اون زن نگه کردم. 

 نگاهش حاال اینبار رنگ بهت و تعجب له خودش گرفته بود
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ن کار کثیقن هستی یعتن بلدی  میدونم اگه دالل یه همچی 

 .  چجوری آدمارو وسوسه کتن

چنته داری خرج کن تا زودتر اون دختی و  پس هر چی تو 

 .  راضن کتن

به محض اینکه قبول کنه بیشتی از پویل که بهش گفته بودی 

رو بهت چک میدم.انقدری هم روش میذارم که قانعت 

 کنه. 
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آروم آروم خودش رو جمع و جور کرد و کیفش رو از روی 

 نیمکت برداشت. 

ال بهم گاه صورتش نمایانگر افکار درهمش بود و با استیص

 یم کرد

 

 _من...من باید... 

 

_فقطم با یه زنگ تو تمومش میکنم.چک و میفرستم برات 

ابت کنه  با رقیم که بتونه تا چند سال ست 

 

اشکان داشت جون یم کند تا حرف نزنه و آخرشم طاقت 

 نیاورد و کنار گوشم پر از حرص زمزمه کرد

ه _حواست هست داری چیکار میکتن شهاب؟اینا آدمن ک

؟اخه..   اخه بخوای باهاشون معامله کتن

 

ه شدم.   رسم رو عقب کشیدم و بدون حرف بهش خت 
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 بعد از چند لحظه پوف کالفه ای کشید و کنار کشید. 

ون آوردم و   سمتش گرفتم. خونشد کارتم رو از جیبم بت 

بدون تعلل رسی    ع گرفت و با شوق و چشمهای پر از 

 درخشش بهم نگاه کرد

.فکر نیم کنم کار سختی باشه وضعیت _یه کاریش میکنم

 خواهرش حیاتیه. 

شو بهت میدم.فعال خدافظ  من دیگه باید برم.ختی

 

 آروم کشیدم و اجازه دادم رسی    ع تر دور شه. 

هنوز چند قدم دور نشده بود که اشکان مثل بمب ترکید و 

 عصباین برگشت سمتم

 _واقعا شهاب تو میخوای به اینا پول بدی؟

که داره جرم میکنه هیجی دیگه اون پول حال پول خود قلب  

 اضاقن برای چیه؟

 واقعا فکر میکتن روشا راضن میشه؟
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رسم رو آروم تکون دادم و با خونشدی به چشمهاش نگاه 

 کردم. 

ن کفتاری پول بدم تکلیفش  م به همچی  _اینکه حاضن

 معلومه. 

جوری به غلط کردن میندازمش که دمش و بذاره رو کولش 

 فرار کنه. 

روشا....دیر یا زود قبول میکنه.یعتن چاره ای جز این ویل 

 نداره؟

 

 اشکان رو صورتش دست کشید و خسته نفس عمیق کشید. 

_منکه از کارای تو رس درنمیارم...حاال میتونیم بریم؟ممکنه 

 رس و کله ی روشا پیدا شه اصال ببینه مارو ها؟

 

 با قدم های شمرده راه افتادم سمت ساختمون. 

 باید یه رس به یه رفیق قدییم بزنیم. هنوز نه... 

 

 اشکان خودش رو بهم رسوند و بعد از چند لحظه فکر گفت
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؟
ی

 _کیو میگ

ن   رامی 
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 اشکان بدون حرف دنبالم راه افتاد. 

خییل طول نکشید که رفتیم توی بیمارستان و با یه پرس و 

ن و پیدا کردیم.   جوی ساده اتاق رامی 

ن ختی ن  دارم.مگه اونم تو این بیمارستانه؟خییل وقته از رامی 

 

به ی کوتاه،در مطبش و باز  رسم و تکون دادم و بعد از یه ضن

 کردم. 

ش بلند شد و اشکان زودتر  ن ن با دیدن ما از پشت مت  رامی 

 دهن باز کرد. 

 چه آدم حسایی شده. 
ن  اوهوع بابا مطبش و ببی 

ی ازت نیست دکتی   ختی
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ن من و اشکان درگ ن نگاه متعجبش بی  ردش بود و با مکث رامی 

 با اشکان دست داد. 

تو ام که اینجایی دلقک.اصال شهاب که بهم زنگ زد تو 

 شوک بودم که چی شده بعد مدت ها رساغن از من گرفته. 

ی شده شهاب؟ ن  چت 

 

ن  ن و حاشیه چیدن متنفر بودم.برای همی  از طفره رفیی

ن استقبال یم کنم.   همیشه از این مدل رس اصل مطلب رفیی

ن  مبل نشستم و به رفیق قدیمیم نگاه کردم که روی اولی 

 حاال حاالها بابت کارهای گذشته زیر بار دین من بود. 

اشکان راحت خودش رو روی مبل پرت کرد و با یی قیدی 

ن جلو روش گذاشت.   پاهاش رو روی مت 

ن بیمارستاین مشغول شدی کارت  نه خوشم اومد تو همچی 

 خییل درسته. 

 

ن نیم نگایه به اشکان  ش رامی  ن انداخت و با نگراین پشت مت 

 نشست
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 چی شده؟منکه میدونم برا احوال پرش 
ی

شهاب داداش نمیگ

بهم زنگ نزدی.انقدری هم معرفت دارم که کارای گذشتت 

 ... ن  یادم بمونه ب را همی 

؟ .میتوین ن  ازت میخوام یه کاری برام بکتن رامی 

 

نگاه نگرانش صدبرابر بیشتی شد و خودش رو متعجب 

 جلوتر کشید

؟  _آره داداش تو جون بخواه.فقط بگو چی

 

 اشکان هم منتظر بهم چشم دوخته بود. 

ه شدم ن خت   خودم رو جلوکشیدم و به چشمهای رامی 

 

ن هستی برام که صاف اومدم پیش خودت  _انقدری مطمی 

 . ن  رامی 

نه منتی رسته نه میخوام به خاطر گذشته برام کاری کتن 

ن نفر اومدن چون باالخره آدمش و گت  میارم ویل چو  ن اولی 

 .  رساغ تو چون میدونم اهل دور زدن نیستی
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 مطمئتن و خیالم راحته. 

ن یه کلمه بگو برام انجام میدی یا نه.   برا همی 

 

ن برداشت و صاف نشست رس  اشکان پاهاش رو از روی مت 

 جاش. 

ن عینک طبیش رو از چشمهاش بردلشت و یی طاقت  رامی 

 حرف زد

.مگه  میشه کاری و بتونم انجام داداش داری نگرانم میکتن

 بدم و برات نکنم؟

 فقط لب تر کن. 

 

 هزار جور فکر و نقشه ی مختلف تو رسم چرخ میخورد. 

تصاحب یه دختی شیطون و رسکش توی ذهنم یه ماز و 

هزارتوی پیچ در پیچ ساخته بود که باید هزار روش مختلف 

 برای رسیدن رو امتحان یم کردم. 

  دیگه بود. االن وقت تجربه کردن یه مست  

ن لب هام گذاشتم.   سیگارم رو از توی جیبم برداشتم و بی 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 ...  میتوین

 

ن کامم  ون دادن دود اولی  زیرش فندک گرفتم و همزمان با بت 

 ادامه دادم

.میخوام خودت و وصل کتن  _تو خییل وقته اینجا کار میکتن

ن و بهم برسوین  به مسئول بخش پیوند و فقط ختی یه چت 

 . ن  همی 
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ن تکون  صدای خنده ی اشکان بلند شد و رسش رو به طرفی 

 داد

..دلم برای روشا میسوزه ختی  وای شهاب تو دیگه گ هستی

 نداره گ افتاده پیش

 

 کام بعدی رو عمیق تر گرفتم. 

ن گیج و پر از نفهیم به اشکان نگاه گرد و دوباره به من  رامی 
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_چی شد؟من نفهمیدم.اره من اینجا خیلیارو میشناسم 

اتفاقا برا بخش پیوند هم رفیق زیاد دارم ویل نفهمیدم ختی 

 چی و برسونم؟

 

حس یم کردم هر ثانیه که میگذره دارم توی این هزارتو 

م.   جلوتر مت 

 حس خوب رسیدن و نزدیک شدن عجیب بهم مزه یم داد. 

فقط برسه اون روزی که همه ی این دغدغه ها تموم 

 از روشا طلب دارم.  شه...من یه آرامش اساش و پر از لذت

 

ش رو سمتم آورد و با  ن ن زیر سیگاری شیشه ای روی مت  رامی 

ه شد.   چشمهای پر از سوالش بهم خت 

 سیگارم رو با آرامش خاموش کردم و بهش چشم دوختم. 

ن بیمارستان یه دختی بچه تو صف اهدای عضو  _تو همی 

 قلبه. 

فقط میخوام از مسئول بخش بخوای وقتی نوبتشون شد و 

لب برا بچهه پیدا شد،اول از اون خانواده به من ختی یه ق

 ! ن  بدن...همی 
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 به مبل تکیه دادم و منتظر جواب موندم. 

ن گرد شده بود و پر از نفهیم به من و اشکان  چشمهای رامی 

 نگاه یم کرد

 اون خونواده ربطش به تو چیه؟
ی

 _اخه داداش نمیخوای بگ

قانونیه اخه فکر کنم.   کار سختیه یه جور غت 

 

_فقط چند روز زودتر...نه گفتم خانوادش با ختی نشن و نه 

 گفتم که نوبتشون و کنسل کن. 

 ! ن  فقط اول من ختی دار شم.همی 

 حاال هم فقط یه کالم بگو بهم.میتوین یا نه؟

ما بقیش که اون خانواده کیه و چرا این و ازت میخوام 

 اضافیه. 

 هستی یا نه؟

 

موهاش دست یم صورتش رسخ شده بود و مدام کالفه تو 

 کشید. 
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 اشکان اخم هاش درهم شد و صدای عصبیش بلند شد

ن یعتن یه کار به این آسوین هم نمیتوین  _خاک تو رست رامی 

؟  بکتن

فقط یه زنگه و دو سه روز بعدشم به خانواده ی اصلیش 

 . ن  ختی میدن همی 

 

ن خواسته ای با یه مقدار  تا همینجا دیگه بس بود.همچی 

 پول هم راه میوفتاد. 

از جام بلند شدم و با اشاره ی رسم به اشکان فهموندم که 

 بلند شه. 

ه ی در نرسیده بود که با صدای  هنوز دستم به دستگت 

ن آروم آروم لبخند نشست روی لبهام  نگران رامی 

 

 _باشه داداش...من رو خواستت نه نمیارم. 

ش و بده.   شمارتو میدم رفیقم که بهت ختی

تو رسته هر چی شد اسیم از فقط تروخدا هر فکر و دلییل 

 .  من نتی
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 رسم رو برگردوندم و رسم و به نشونه ی تایید تکون دادم. 

ی نمونده بود.  ن  دیگه چت 

 
ی
 همه ی این دوندگ

ی
ن اون دختی هم خستگ حتی فکر داشیی

ون میکرد.   هارو از تنم بت 

ن   اون چشمها...یه جنس لطیف و در عی 
ی

مالکیت همیشگ

 حال رسکش
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 *روشا

ن و هوا معلقم. د ن زمی   رست یک هفتس که بی 

وضعیت روشنا روز به روز بدتر میشه و درست جلوی 

 چشمهام داره پرپر میشه. 

زیر چشمهای مامانم گودافتاده و بابام...بابام انگار نفس 

 نمیکشه. 

دیگه خییل کم مالقات روشنا میاد.میگه نمیتونم نگاهش 

 کنم و رس پا بمونم. 
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 خون گریه میکنه.  یا همش مسجده یا داره

 تو رسم مدام جنگه. 

نم و هر از گاهیم رس خودم جیغ  ن همش با خودم حرف مت 

 میکشم. 

نم و رس هر چی عقل و احساسه داد میکشم.  ن  فریاد مت 

م.   نمیدونم طرف گ و بگت 

عقیل که میگه روشنا زیاد دومم نمیاره و باید یه کاری 

دش بهم بکنم،یا احساش رو که به محض یاداوری حرفای را

 نوید یه جهنم رو میده؟

 چی درسته چی غلط؟

 چی بهشته و چی جهنم؟

ای کاش یگ بهم یه جواب بده.یه جواب قانع کننده و 

 آرامش بخش. 

گایه اوقات فکر میکنم باید به بابا بگم که یه دالل اعضای 

 بدن پیدا کردم تا اونم به فکر پول باشه. 
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ایطمون یادم میاد ا ین فرضیه ی ویل به محض اینکه رسر

احمقانه خط میخوره و دلم میخواد با جون و دل غرور پا 

 رس جاش بمونه. 

 فکر کنه کاری نبوده که برا دختی کوچولوش نکرده باشه. 

؟  من چی

اگه بالیی رس روشنا بیاد چجوری یه نفس راحت بکشم 

وقتی یه فکری مثل اسید وجودم و میسوزونه که من 

 م. میتونستم کاری براش بکنم و نکرد

م پیش مسئول بخش و سوال میکنم.   هر روز مت 

هر روز منتظر زنگ تلفنم که باالخره ختی بیاره و بگه که یه 

 قلب پیدا شده

 ویل تا گ؟

 خواهر کوچولوی من میتونه منتظر بشینه و صتی کنه؟

_اوناهاش روشا اونجا وایساده.ازت خواهش میکنم تو 

ی نگو بذار خودم باهاش حرف بزنم.  ن  چت 
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اون زن میانسال که شایان بهش اشاره میکنه نگاه یم کنم به 

 و رسم رو آروم تکون میدم. 

 از اون زن متنفرم. 

ن میکنه متنفرم.   که داره برای جون خواهرم نرخ تعیی 
 از زین

 

با دیدن من و شاین از جاش بلند میشه و درکمال آرامش 

وع میکنه به احوال پرش.   رسر

ایط   سخته. چقدر آروم موندن تو این رسر

شایان یی حوصله جوابش رو میده و من فقط نگاهشون 

 میکنم. 

 

ما خواستیم با شما صحبت کنیم...بگیم...حقیقتش اون 

ن نصفش رو آماده کردیم.   پویل رو که شما گفتی 

ایط ویژه ای برای امسال ما باشه.   حتما باید یه  رسر

ی که بتونه جون یه دختی بچه رو نجات  ن چه میدونم هر چت 

 بده
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...قسط بندی یکم  شما  مگه احساس نداری؟هر چی

 تخفیف..یکم انسانیت. 

 

ون میومد اخمهای وون زن  با هر کلمه که از دهن شایان بت 

 بیشتی درهم یم شد. 
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همینطور ساکت و با یه پوزخند اعصاب خورد کن کنار لبش 

 بهمون چشم دوخته بود. 

 دیگه صدای شایان و نمیشنیدم. 

از چشم به اون زنگ چشم دوخته بودم تا فقط رس تا پا پر 

 یه اثر کوچیک از یه ذره رحم و مروت و ببینم. 

حرفای شایان که تموم شد زن برگشت سمت من و با 

ه شد  نهایت خونشدی به چشمهام خت 

 

 _باید با خودت حرف بزنم...تنها
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صدای دندون های قفل شده ی شایان رو میشنیدم.صدای 

 حرصشو. نفس نفس زدن های پر از 

 

دلم نمیخواست اگر یک ذره جای امید هست شایان 

 نابودش کنه. 

ن چشمهام رو یه بار به نشونه ی آرامش باز و  برای همی 

 بسته کردم و همراه اون زن به قسمت خلوت تر سالن رفتم. 

 

 جون توی تنم نبود.همینطور هیچ روچ توی چشمهام. 

ی که  دنبال یه روزنه ی امید برای نفس کشیدن بودم.یه ن چت 

ون بکشه.   اون صدای نحس مردونه رو از گوشهام بت 

اون لحن پر از وقاحت که در کمال غرور پیشنهاد ازدواج 

 میده. 

 اونم رس جون یه دختی بچه. 

 هیوالیی اصال میشه فکر کرد؟
ن  به همچی 
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من و با خودش کشوند و روی صندیل های اخر سالن 

 نشوند. 

خورد کن پر کشید در عرض چندلحظه اون پوزخند اعصاب 

 و یه صورت پر از مهربوین جایگزینش شد. 

متعجب به لحن مالیمش گوش کردم و یی اختیار اخم هام 

 توی همدیگه گره خورد. 

 

_دختی خوب رنگ به رو نداری.چرا انقدر کارارو سخت 

 میکنید اخه؟

 فکر کردین من آدم نیست؟

 دلم از سنگه؟

و صف انتظار بده دارم جون آدمایی رو نجات میدم که ت

 اهدان و معلوم نیست گ نوبتشون بشه؟

 میدوین اگر امثال من نبودیم االن چند نفر زیر خاک بودن؟

 

دلم میخواست خفش کنم.با چشم های به خون نشسته 

ه شدم که تند تند حرفش رو اصالح کرد  بهش خت 
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_البته دور از جون خواهر شما.ویل میگم این تویی که داری 

 میکتن دختی خوب. خواهرت و اذیت 

 خدا یه در و که برای بندش میبنده دره دیگرو باز میکنه. 

 اینکه تو لگد بزین به بختت تقصت  کیه اخه عزیزدلم؟

 

ای کاش یگ ساکتش یم کرد.ای کاش فقط دهن باز یم کرد و 

ه به نصف اون پول راضن بشه.   میگفت حاضن

هر چند...ختی نداشت که شایان وقتی گفت نصف پول 

 اقع منظورش کمتی از یک سوم پول بوده. درو 

عصتی موهای ریخته شده روی چشمهام رو کنار زدم و 

 کالفه گفتم

 

 از کجا برم جور 
ی

ن و میخوای بشنوی؟میگ _نداریم.همی 

ن کل داراییامون جور کردیم.   کنم.همینقدر و هم با فروخیی

؟صاف میشه  کلیه خودمم بهت بفروشم قبول میکتن

 بدهیمون باهم؟
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 ی مالیمش دقیقا سوهان روحم بود. خنده 

 

#part204 

ین انگار دشمنتم؟اخه دختی  ن چرا یه جور با من حرف مت 

جون کلیه تو هم بفروشر باز هم با پول قلب اونم با این 

 گروه خوین برابری نمیکنه. 

 

ن صدام دست خودم نبود.   دیگه باال رفیی

ن   اخر خط و رسیدن به نقطه ی جوش یعتن همی 

 چه غلیط ب
ی

کنم؟پس از کجا بیارم اینهمه پول و تا میگ

 دشمن 
ی

خواهرم دوباره رس پاشه؟د حرف بزن تویی که میگ

 .  نیستی

 

 عصتی دستم رو محکم کشید و صورتش رو آورد جلوتر

ن انقدر جلب توجه نکن همه فهمیدن  _صدات و بیار پایی 
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دیوونه شده بودم.دستم رو کالفه عقب کشیدم و عصتی 

 گفتم

 میخوام برم_ولم کن دستم   

 

ویل همچنان مچم رو محکم چسبیده بود و با حرقن که زد 

 الل شدم. 

ه  __چند روز پیش یه مرده اومده بود رساغم.میگفت حاضن

 صفر تا صد عمل و پرداخت کنه. 

ایط لوکیس داری اینهمه ننه من  ن رسر تویی که یه همچی 

 غریبم بازی چیه؟

 چه مرگته؟

 

 ممکنه ؟در عرض چند لحطه تنم یخ بست.یعتن 

اینهمه اضار و این سایه ی نحسش که همه جا هست برای 

 چیه؟

 

؟چ..چه شکیل بود؟
ی

 ک..گ و میگ
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 دستم و ول کرد و خونشد به مبل تکیه داد

 یه مرد قد بلند چهارشونه و...خوشتیپ. 

 چشم و ابرو مشگ و... 

 

 خندید و اصافه کرد

 من اینو گفتم چون این رسی
ی

.حاال نگ  _ یه ذره وحیسر

 مطمئنا میاد خفم میکنه. 

 
ی

ینگ ن کیس هست که حاضه جت   جون وقتی همچی 
دختی

 همه ی پوالرو بده اونوقع چرا برا من کویل بازی در میاری؟

 مشکلت چیه؟

 

باین از سمت قلبم حس نمیکردم.یه جور ایست  هیچ ضن

 کامل. 

ایط از اونیکه فکر میکردم وحشتناک تر بود.   رسر

 ست بکشهاین مرد انگاری عقب نمیخوا
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 خدایی نکرده اگر خواهرت دووم نیاره تو شبا 
ن ___ببی 

؟وجدانت راحتت  چجور میخوای رست و بذاری بخوایی

 میذاره؟

؟  تو میتوین و نمیخوای میدوین یعتن چی

یعتن به جای اینکه همه ی عالم و آدم و مقرص بدوین یه 

 ذره هم به خودت نگاه کن. 

؟خیله خب  پول نمیتوین جور کتن

ه کل پول و بده پس چته؟وقتی هم ن مردی حاضن  چی 

 

این زن ختی داشت از خواسته های اون مرد و اینجوری 

این یم کرد؟  سختن

 

رسم رو چرخوندم و به شایان نگاه کردم که کالفه و دست به 

 سینه به دیوار تکیه داده بود. 

با دیدن نگاهم تکیش رو از دیوار گرفت و رسش رو به معتن 

 چی شده تکون داد. 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ا چیه ویل خدا شاه کلید  ن _من نمیدونم داستان این چت 

نجات خواهرت و داده دستت اونوقت تو این جوری 

 .  میکتن

دیگه من نمیدونم دختی جوون.فقط بدون با یه زنگ 

کوچیک در عرض دو سه روز خواهرت عمل شده و بردنش 

 بخش و بعدشم خونه. 

فقط امیدوارم خییل دیر نشه چون حشت و پشیموین بد 

 دردیه. 

 خدافظ شما

 

ون من کنار رفت.   کیفش رو چنگ زد و از جلوی نگاه حت 

نم بود؟پس من چرا داشتم  ر توی این سالن نفرین شده اکست 

 جون یم دادم؟

 

 روشا...چی شد چی گفت بهت؟روشا با توام
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صدای نامفهوم شایان پشت چند الیه ی محکم به گوشم 

سید.صدای ناواضحش هر لحظه آرومتی یم ش د و دنیای مت 

 اطرافم هر لحظه تاریک تر. 

 یعتن هیچ رایه نبود؟

 یعتن کیس که داره کم میذاره منم؟

 

هر چه قدر صدای شایان کمتی میشد به جاش صدای 

 شهاب واضح تر شنیده یم شد. 

 بلند و بلند تر. 

شونه هام محکم تکون میخورد و صورت نگران و وحشت 

شگ رنگ زده ی شایان جلوروم بود ویل دوتا گوی م

 شیطاین تمام دیدم رو گرفته بود. 

ن تاریک و تاریک تر تا باالخره حس کردم قوت از  همه چت 

 پاهام رفت و بعدشم تاریگ مطلق

 

#part205 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ه شده  ساکت و بدون حرف به کلمه ی هللا روی دیوار خت 

 بودم. 

 دیگه هیچ فکری تو ذهنم نیم چرخید. 

 یه خال بزرگ.سه سکوت عمیق

ن ف کر نیم کردم و فقط به اون کلمه ی درشت به هیچ چت 

 نقش و نگار شده ی روبه روم نگاه یم کردم. 

چادر نماز روی رسم با هر وزش باد پنکه تکون میخورد و 

 عطر چادرم رو توی هوا بیشتی پخش میکرد. 

یه نمازخونه ی کوچیک توی بیمارستان، شده بود تنها جایی 

 که کیم توش آرامش داشتم. 

 داشتم نه گریه ای. دیگه نه بغضن 

هر روز اینجا ساکت و آروم مینشستم و بعد نماز به اون 

ه یم شدم.   کلمه خت 

 دلم میخواست جیغ بکشم،گالیه کنم ویل... 

ن کشیدم و به دستم نگاه کردم.   نگاهم رو پایی 

ن رفته بود و  بعد از یک هفته دیگه جای کبودی رسم از بی 

 رو به جا گذاشته بود 
ی

 . فقط لک زرد کمرنگ
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ه و  درست یک هفته ی پیش بود که دنیا جلوی چشمهام تت 

 تار شد. 

ن نفری بود که  وقتی چشم باز کردم مثل همیشه شایان اولی 

 نگران کنارم نشسته بود. 

 جایی نمونده بود که برای خواهش و التماس نرفته باشم. 

آدیم نمونده بود که براش حرف پول و پیش نکشیده باشم 

 ده باشم. و برای قرض خواهش نکر 

 ویل نبود که نبود. 

مگه یه میلیون دو میلیون بود؟انقدری زیاد بود که اون نامرد 

یط جلو پام بذاره.  ن رسر  یه همچی 

 ثانیه ای نبود که بهش فکر نکنم. 

م و توی  لحظه ای نبود که بعد از یاداوری اون روز گر نگت 

م.   ذهنم نفس رادش و نگت 

 

 . نفس عمیق کشیدم و سجادم رو جمع کردم

 که 
ی
فقط منتظر یه معجزه بودم.یه گوشه چشم از اون بزرگ

 داره با حکمت و لطف و عدلش این اتفاقات رو میچینه. 
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 چادرم رو تا کردم و کنار جا نمازم توی قفسه رهاش کردم. 

درست مثل همیشه بعد از نمازم،راه افتادم سمت ش ش 

 یو . 

 فقط برای شنیدن یه ختی از جنس معجزه. 

باالخره نوبتمون شده و به زودی باید آماده شیم اینکه بگن 

 برای عمل. 

سوار آسانسور شدم و دکمه ی طبقه ی بخش قلب رو زدم 

 که تلفنم زنگ خورد و صداش تو اتاقک آسانسور پیچید. 

 

با دیدن اسم شایان نفس عمیق کشیدم و چشمهام رو 

 بستم. 

 این روزا حتی دیگه هیچ رمقی برای این مرد نداشتم. 

ی نداشت و الیک فقط پایبند من   برای کیس که هیچ تقصت 

 شده بود. 

در آسانسور که باز شد راه افتادم و موبایلم دو کنار گوشم 

 گذاشتم. 
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 سالم 

 سالم عزیزدلم.حالت خوبه؟

 

خسته با قدم های یی جون راه افتادم ته راهرو و سمت 

ی بود راه افتادم.   بخیسر که روشنا توش بستی

 ری؟خوبم شایان تو چطو 

؟دوباره رست گیج  روشا خودت و که اذیت نمیکتن

ون؟  نرفت؟میخوای بیام دنبالت یکم بریم بت 

 

خواستم دهن باز کنم و رسی    ع مخالفت کنم که با دیدن 

د رس جام ایستادم.  ن  مامانم که داشت با دکتی حرف مت 

چرا صورت مامان انقدر رسخ شده بود؟داشت گریه یم 

 کرد؟

نم؛خداحافظ! ش..شایان بذار بهت زنگ  ن  مت 
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اصال جوابش رو نشنیدم.با دیدن صورت رسخ مامانم 

جوری وحشت تمام وجودم رو گرفت که رسی    ع فقط تماس 

 رو قطع کردم و سمتشون قدم برداشتم. 
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ن  ن گفیی هنوز چند قدم مونده بود که با صدای بلند یا حسی 

ن قفل شدم.   مامان رسجام خشکم زد و به زمی 

ن رو دور   تند میگذشت.  همه چت 

ن صندیل تقریبا  مامان محکم تو رسش کوبید و رو اولی 

 خودش رو پرت کرد. 

دکتی سیع یم کرد آرومش کنه ویل صدای وحشت زده ی 

 مامان هر لحظه باالتر یم رفت

...اقای دکتی یه کاری کن.تروخدا جون بچت...این  ن یا حسی 

دختی من هنوز مدرسه نرفته..تو رو به خدا قسمت میدم یه 

 کاری بکن. 
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طعم دهنم شد مثل زهر..به آین انگار تمام رمق و جون از 

پاهام رفت که حتی نمیتونستم یه قدم دیگه بردارم یا حتی 

سم که چی شده؟  آروم بتی

فقط با چشم های گرد و نفیس که جون میکند تا بیاد و بره 

ه شده بودم.   به رو به روم خت 

برنمیاد.فقط  _آروم باش حاج خانوم از دست من که کاری

 دعا کن..دعا کن رسی    ع تر براش قلب پیدا بشه...من چیکارم

 

یش  ن ؟چت  بچم...بچم چرا چشمهاش و بسته آقای دکتی

یش نشه.  ن  نشه...خدای تو رو قران بچم چت 

 

فروریختم.هر چی جون توی پاهام بود که من و رسپا نگه 

ن خوردم و رسی    ع خودم  ن رفت که محکم زمی  داشته بود از بی 

.  رو به ن  ستون وسط سالن تکیه دادم تا من و نبیین

 چی داشت میگفت؟یعتن چی چشماشو بسته؟

 

.باز میکنه چشماش رو فقط یکم  ن حاج خانوم آروم باشی 

 وضعیتش حاد تر شده. 
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ی میکنیم.   ما هم داریم همه جا پیگت 

تون قلب پیدا بشه...شما  ن هفته برای دختی دعا کنید تو همی 

 امیدتون و از دست ندین. 

 

یگه هیجی نمیشنیدم.حتی دیگه سنگیتن نگاه های آدم ها د

 رو هم روی خودم حس نیم کردم. 

 دیگه فکر کنم این لحظه اخر خط بود. 

 مگه خدا معجزه هاش رو قراره چجوری نشون بده؟

ی برچسب  ن کیه که بتونه حکمت هارو بشناسه یا رو هر چت 

 رحمت یا عذاب بزنه؟

 

 م رو نابود یم کرد. صدای گریه ی بلند مامان داشت مغز 

ای کاش سالهای پیش که در به در دنبال یه کار بودم و تو 

د رو  ن سوراخ سنبه های روزگار یی خوشبختی میگشتم،یگ مت 

 شونم و تو گوشم آروم زمزمه یم کرد که کجای کاری؟

ن لحظه هاست.   خوشبختی درست همی 
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 چشمهام رو بستم و به ستون چنگ زدم و آروم بلند شدم. 

ده دست من تا بسه د یگه...خدا انگاری معجزش رو ستی

م.   برای این خونواده ی ناامید یه ختی خوش بتی

 حاال مگه مهمه بعدش چی رس من میاد؟

 ... ن  فقط میمونه یه چت 

 یه مرحله ی وحشتناک و یه مانع اساش. 

 اگه معجزه دست منه پس چرا این شکلیه؟

؟  چرا گره خورده به اینهمه بدبختی

 ت.. دیگه مهم نیس

؟  اگه دیر کنم و دیگه چشم های شیطون روشنا رو نبینم چی

م خودم رو چال کنم و فقط یه بار دیگه با جسم مردم  حاضن

 تن پر از طراوت خواهر کوچولوم رو بغل کنم. 

 

پشت کردم به مامان و صدای جیغ های بلندش و سیع 

 کردم تا من و ندیدن دور شم. 

روم و تند تند شماره موبایلم رو دوباره از توی کیفم درآو 

 گرفتم. 
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بعد از چند تا بوق با شنیدن صدای نگرانش محکم لبم رو 

 گاز گرفتم. 

 باید گریه کنم؟االن که وقت خاکسپاری خودمه دیگه نه. 

 باید صتی کنم تا خوشبختی روشنا رو تماشا کنم. 

؟  جانم روشا...میتوین حرف بزین

 

سم رو یه سنگ بزرگ وسط گلوم خونه کرده بود و راه نف

 بسته بود. 

نفس عمیق کشیدم و قبل از اینکه پشیمون شم تند تند 

 گفتم

ون؟دارم دیوونه میشم  شایان میای دنبالم بریم بت 

آ...آره خوشگلم.تا پنج دقیقه ی دیگه جلو 

 بیمارستانم.زودبیا

 

 تماس رو قطع کردم و سمت آسانسور قدم برداشتم. 

 وقت شمردن شمارش معکوس بود. 
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که به محض تموم شدنشون یه فصل   یه رسی شماره

وع یم شد.   عجیب غریب و پر از وحشت رسر
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 *روشا

روشا صورتت چرا انقدر قرمز شده؟میخوای بری یه آب به 

؟  صورتت بزین

 

لیوان آب طالبیم رو نزدیک تر آوردم و لبهام رو به نیش 

 چسبوندم. 

دلم میخواست با هر جرعه ای که مینوشم اون سنگ لعنتی 

م تکون بخوره ویل نه...انگاری فقط میخواست خفم ه

 کنه..تکون خوردین نبود. 

ن پارک نگاه کردم.   هیجی نگفتم و به محیط رسستی

 

_میفهمم نگران خواهریی عزیزدلم.ویل با اذیت کردن و نابو  

 کردن خودت که براش قلب پیدا نمیشه میشه؟
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به اون زنیکه ی دالل هم فکر نکن.فقط توکلت به خدا 

 شهبا

 

همچنان نگاهم به رو به روم بود.ظاهرم آروم بود و موهام 

 با نسییم که میوزید آروم آروم تکون میخورد. 

ن دیگه  د چت  ن جز اون صورت رسچن که شایان ازش حرف مت 

 ای هم معلوم بود؟

ن نفری بود که توی مراسم  گمان نکنم. وگرنه شایان اولی 

 دفن شدن من گریه یم کرد. 

 جای من بودی چیکار میکردی؟ میگم شایان... اگه

ایط روشنا.   فکر کن یه خواهری داشتی تو رسر
ً
 اصال

 

 تلخ خندیدم و اضافه کردم

البته دور از جونش. فکر کنم منتظر اهدای عضو بود و 

ی نیم شد.   هیچ ختی

 تو چیکار میکردی؟
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 کالفه نفس عمیق کشید و رو صورتش دست کشید. 

ی دست من نیست چیکار باید   ن  بکنم؟وقتی چت 

ا کاری برمیاد از دست بنده هاش دیگه  وقتی نزد دست دکتی

 من باید چیکار کنم؟

 

 برگشتم سمتش و به چشمهاش نگاه کردم. 

ه شدم و عمیق به وجب به وجب  ساکت به ظاهرش خت 

 چهرش نگاه کردم. 

این مرد قرار بود بشه شوهر من؛اگر این اتفاقات نمیوفتاد و 

 حال روشنا بد نیم شد. 

 بودم؟عاشقش 

 نمیدونم...گمون نکنم. 

 ویل مطمئنم که بهش وابسته شدم. 

 وابسته ی بودنش...وابسته ی تکیه گاه بودنش و حضورش. 

فت مهم بود؟  ویل مگه حتی اگر جونمم براش مت 

 اونم تو این لحظه و موقعیت؟
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 چشمهام ناخودآگاه پر از اشک شد و لبهام لرزید

 روشا؟؟عزیزم نکن اینکارارو با خودت. 

 

اگه...اگه کاری از دستت برمیومد چی شایان؟اگه میتونستی 

؟دری    غ میکردی؟  کاری بکتن چی

 

اخمهاش تو همدیگه گره خورد ویل همچنان چشمهاش 

 غرق نگراین بود. 

 نه من دری    غ نیم کردم.تو هم نکردی روشا. 

 تو هر کاری که میتونستی کردی. 

 

 لیوانم رو کنار گذاشتم و کامل سمتش برگشتم. 

ه کنم. به چش ه شدم و سیع کردم این نگاه رو ذخت   مهاش خت 

 که حتی یک لحظه هم عقب نکشید. 
ی
 این حایم پر از سادگ

ویل متن که قراره بود رو خودم خاک بریزم دیگه چجوری 

 نگران حال این مرد باشم؟
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 . ن  شایان هیچوقت نشد ازت تشکر کنم.به خاطر همه چت 

مشغله ها تو بازم عقب  به خاطر اینکه با وجود همه ی

 نکشیدی. 

برای اینکه همیشه پشتم موندی و من هیچوقت..هیچوقت 

 نتونستم جواب محبتت رو بدم. 

 

حس میکردم جا خورده از حرفهام.ویل ای کاش تا اخرش 

 هیجی نیم گفت تا من راحت تر بگم. 

 پا به پام اومدی شایان.ازت خییل ممنونم. 

 رو در 
ی

. فقط...فقط میخوام مردونگ  حقم تموم کتن

 هیچوقت بهم شک نکتن باشه؟

مثل همیشه بازم بهم اعتماد داشته باش و...پ..پشتم باش 

 شایان باشه؟

 

 دیگه طاقت نیاورد. 

 پر از گیجی و اخم بهم نگاه کرد و پر از نفهیم گفت: 
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اخه االن چه وقت این حرفهاس؟من میفهمم این روزا 

. اعصابت بهم ریخته ویل..ویل اخه داری نگرا  نم میکتن

 

تا همینجا دیگه بس بود.هر لحظه ای که دیر یم کردم یه 

 جور قمار با جون اون دختی کوچولو بود. 

 فقط نمیدونم چرا نتونستم زودتر برم.. 

 نتونستم از این لحظه بگذرم. 

 اینهمه نامردی دیگه مال من نبود. 

از جام بلند شدم و گلوم رو دست کشیدم.داشتم خفه یم 

 شدم. 

 
ی

 این روزا خییل حساس شدم..من دیگه باید راست میگ

احت کنم یه ذره  برم.باید..باید استی

 

از جاش بلند شد و سوی    چ موتورش رو هم برداشت و زیر 

لب گفت بریم ویل مثل برق گرفته سمت مخالفش راه 

 افتادم و عقب عقب راه افتادم

م تو برو...میخوام یکم تنها باشم.   نه خودم تنها مت 
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ادم و بهش نگاه کردم.هیچوقت انقدر دقیق رس جام ایست

بهش نگاه نکرده بودم.دلم میخواست خودم رو تکیه بدم به 

 شونه هاش و التماس کنم که نذاره برم. 

 نجاتم بده ویل... 

 شایان حرفهام یادت نره ها...مراقب خودت باش

 صتی کن ببینم روشا.. 

 

 دیگه بس بود.درست مثل رس بریدن با کاغذ بود. 

  پر از عذاب که تموم شدین بود. یه سالچن 

 یی توجه به صدای بلندش رسی    ع پشت کردم و دوییدم. 

 دوییدم سمت چایه که تهش معلوم نبود و فقط دور شدم. 

 اخه معجزه دست من بود.دیگه بیخیال بقیش. 

 گوشیم رو درآوردم و شماره گرفتم. 

ن بوق جواب بده ویل انگاری این مرد  توقع داشتم با اولی 

 جواب دادنم مغرور بود. حتی تو 
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داشتم ناامید یم شدم از جواب که صدای خشک و بمش 

 تو گوشم پیچید

 بله.. 

؟ کت هستی  میخوام ببینمت...رسر

 

 چند لحظه سکوت و اینبار یه لحن خشک تر. 

 یه لحن خشن که ازش غرور میچکید. 

 فکر میکردم استعفا دادی...کارت چیه خانم احمدی؟

 

م خایل شد.معجزه دست من چشمهام رو بستم و زیر پا

 افتاده بود و دیگه بقیش مهم نبود

طت  درمورد...رسر

 

باز هم یه سکوت که جونم رو گرفت ویل باالخره صداش 

 بلند شد.کوتاه و نفس گت  

م اگر خواستی ببینیم تا یک رب  ع دیگه اینجا باش  دارم مت 
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پوزخند تلخم با صدای بوق تلفن ادغام شد.میخواست 

وع کنه. سالچن و با یه   انتقام سخت رسر

 ایرادی نداره...من آمادم. 

ن تاکیس که از کنارم گذشت  تماس رو قطع کردم و برای اولی 

 دست تکون دادم. 

 نفس عمیق کشیدم و لبخند زدم. 

 دیگه اینکه چی یم شد مهم نبود. 

ن من مهم نبود.  ن رفیی  معجزه دست من بود و...از بی 
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 نگراین تو ذهنم نبود. به طرز عجیتی دیگه هیچ فکر و 

حس یم کردم یه مشت وزنه از روی قلبم برداشته شد و یه 

 فکر مزاحم دیگه راحتم گذاشته. 

خییل عذاب بزرگیه وقتی بدوین راه نجات خواهرت دست 

 .  توعه و بازم هیچ کاری نکتن

 .  بشیتن عقب و فقط بدتر شدن حالش رو تماشا کتن

 پر از یی رحیم..پر از خودخوایه. 
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طول مست  چشمهام رو بستم و سیع کردم به هیچ تمام 

ی فکر نکنم.  ن  چت 

 اگر قرار بود برای روشنا قلب پیدا بشه تا االن شده بود. 

سیع کردم به بعد از عمل فکر کنم.اینکه بابا چقدر 

 خوشحال میشه. 

یتن  اینکه مامان چجوری قراره قهقهه بزنه و به کل محل شت 

 بده. 

 ده. حتما تا االن کیل هم نذر کر 

ینم رو پس زدم و کرایه ی تاکیس  ن افکار شت  با توقف ماشی 

 رو حساب کردم. 

 .  بازم من و این برج لعنتی

ون اومدم به خودم قول دادم که  آخرین باری که ازش بت 

 محاله دوباره پام و توش بذارم. 

 ویل االن... 

 یی تردید قدم برداشتم و سوار آسانسور شدم. 

که همش ازش فراری   دکمه ی طبقه ی منحوش رو زدم

 بودم. 
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 تمام مدت جوری رفتم و اومدم که باهاش روبه رو نشم. 

 از همون روز اول ازش خوشم نیومد. 

 اون حجم از غرور برای یه آدم خییل زیاد بود. 

حاال تصور اینکه کیل غرور با خشونت زیاد ترکیب شه دیگه 

 دور از تصور بود. 

ه جفت چشم با باز شدن در آسانسور نگاهم میخ نگاه ی

 مهربون و متعجب شد. 

 از آسانسور خارج شدم و سیع کردم لبخند بزنم. 

ن با  ی شبیه بود اال لبخند که نازنی  ن ویل انگاری به هر چت 

 تعجب قدم هاش رو سمتم تند کرد و نزدیکم اومد

؟ح..حالت خوبه؟چرا کبود  _روشا تو اینجا چیکار میکتن

 .  شدی دختی

ن برات یه اب قند بیارم.نه اصال بذار اشکان و ختی  بشی 

 کن... 

 

 من خوبم نازی..او..اومدم شهاب و ببینم. 
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ن و از رس راهم کنار زدم و یی توجه به نگاه ناباور و پر از  نازنی 

به به در زدم.   بهتش چند ضن

مثل همیشه باید منتظر فرمان جناب رئیس میموندم و با 

ه ی در رو  بلند شدن صدای کوتاه ویل قاطعش دستگت 

 دم و داخل رفتم. چخون

 توقع داشتم مثل همیشه با صحنه ی تکراری روبه رو شدم. 

ش نشسته و رسش پایینه و مشغول  ن رادشر که پشت مت 

کارشه؛و منم باید منتظر بمونم تا رسش بلند شه و بهم نگاه 

 کنه. 

 اما...اما مگه چی میشد باز هم همون بود. 

 شاید اون موقع اینجوری زانوهام نمیلرزید. 

 فاقی افتاد؟چه ات

چرا هر چی آرامش خیال و راحتی وجدان بود پر کشید و 

 نتیجش شد این؟

همون جا تو چهارچوب در خشک شدم و چشم تو چشم یه 

ه ی همرنگ قت  شدم.   جفت چشم تت 

 نفسم...خدایا نفسم. 
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 دست به کمر درست مقابل در ایستاده بود. 

جوری که به محض باز کردن در باهاش چشم تو چشم 

 شدم. 

 با صدای بمش شونه هام باال پرید و نگاهم لرزید. 

 ببند در و بیا تو
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جون کندم تا چند قدم به سمت جلو برداشتم و در رو 

 پشت رس خودم بستم. 

تمام تصمییم که گرفته بودم در کشی از ثانیه نابود شد و 

 نتیجش شد این. 

 یه تن لرزون و نفیس که باال نمیومد. 

 االن جا قایم شده بود؟ اینهمه وحشت تا 

نمیدونم...ویل انگاری یادم رفته بود این مرد کیه و چه 

 خصوصیایی داره. 

ه شر کوچولو؟  اومدی فقط به من خت 
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 این حرف تکراریه کیل باعث نمیشه دوباره نگم. 

لحظه ای نبود که برای این مرد کار کنم ویل به خشونت و 

اف نکنم.   جذبه ی ذانیش اعتی

ترسنایک داره ویل مگه من هموین نبودم که  اینکه چشمهای

با قدرت روبه روش یم ایستادم و بدون هیچ ترش حرفم رو 

دم؟ ن  مت 

 پس اون روشا کجا رفت؟

 شاید زیر بار فشار مریضن خواهرش جون داد و مرد. 

سیدم...از فکرهایی که تو رسش داشت. 
 من از این آدم میتی

 از اون هدفش. 

ط گذاشته بود  ی.رس جون خواهرم. ب..برام یه رسر

 

ه نگاه یم کرد.  ه خت   دست به سینه ساکت بهم خت 

یط گذاشته بود؟ ن رسر ن اینهمه خواسته همچی   چرا بی 

ه؟تحقت  کنه؟اینهمه راه یی دردرس تر  میخواست انتقام بگت 

 و آسون تر. 
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نمیدونم ظاهر مغرور و اخم های همیشه گره کردش بود یا 

 چشمهای سنگیش. 

بود داشت گره کور توی گلوم رو ویل هر چی که مسببش 

 شل یم کرد. 

 اون سنگ بد قلق داشت راه گریزش رو پیدا یم کرد. 

 وگرنه اینجوری دیدم تار نیم شد. 

طت هستی نه؟ح..حاضن نیستی جور  هنوز..هنوز رس رسر

 دیگه جون خواهرم و نجات بدی؟

 

 قفل دستهاش باز شد و نزدیک تر اومد. 

 یدم پلک بزنم. دلم نمیخواست به بهانه ی وضوح د

 اگر اشکم رو میدید کوتاه میومد؟

 فکر میکتن آدیم هستم که کوتاه بیام؟یا حرفم دوتا شه؟

 

شکستم...نگفتم خم شدم چون دیگه کار از این حرفها 

 گذشته بود. 

 حیوون یی انصاقن اشک نیم ریختم. 
ن  وگرنه جلوی یه همچی 
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م کتن  ؟برای چی ازدواج؟مگه نمیخوای تحقت   اخه چرا لعنتی

؟  نابودم کتن

با ازدواج کردن با من دلت خنک میشه؟اصال برات مهم 

 نیست چه حیس بهت دا م یی وجدان؟

 

 هر لحظه نزدیک تر میومد و من ناخودآگاه عقب تر. 

هن مردونش رو کیم تا زده بود و من...من از  ن های پت  آستی 

عضله های پیچ در پیچش...از هیکل چندبرابر درشت ترش 

سیدم.   میتی

 

؟نمیخوای خوشبخت _ت  کتن
ی
و خودت نمیخوای زندگ

؟من دوستت دارم...   بیسر

من ازت بدم میاد لعنتی برات مهم نیست که میخوای بازم 

؟  باهام ازدواج کتن

 

کودکانه ترسیده بودم و به طرز عجیتی عقب نشیتن کرده 

ایط بهم یاداوری کنه که این مرد  بودم.گ بود که تو اون رسر

 تنها امیدمه. 
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د با حرفهام منرصفش کنم.ویل قلبم داشت پس نبای

کید.از ترس یه آینده ی تاریک با این مرد که معلوم نبود  میتی

 میخواد رسم چه بالیی بیاره. 

 

بهم نزدیک تر شد و من آخرین قدم رو هم به عقب یط 

 کردم ویل پشتم محکم به دیوار خورد. 

با چشم های اشگ و وحشت زده به چشمهای مشگ رنگ 

 رهمش نگاه کردم. و اخم د

ای کاش فقط یه ذره دلش نرم یم شد و به حال خواهرم 

 میسوخت

ی هم برام ارزش  ن اینکه تو چه حیس به من داری حتی  پشت 

 نداره...دلیل کارمم به تو اصال مربوط نیست. 

 

ن  نگاهش مثل سنگ بود.قفسه ی سینم تند تند باال و پایی 

 یم شد. 

 کم بستم. دستم سمتم دراز شد که چشمهام رو مح

دستش نشست زیر چشمهام و با خشونت ذاتیش اشکم رو 

 پاک کرد
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_اگه اومدی حرفای تکراری بزین جوری فرار کن که ردپاتم 

 نمونه.ویل اگر برا خریدن جون خواهرت اومدی... 

طتت و قبول یم کنم  قبوله..رسر
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 جا خورد. 

در عرض چند ثانیه نگاهش متعجب شد و چشمهاش برق 

 زد. 

 ویل فقط چندثانیه بود. 

 کشید و با دقت بهم نگاه کرد. عقب 

دم ویل خداشاهد بود که با هر کلمه جون یم  ن من حرف مت 

 دادم

قبوله...من قبول میکنم ویل تروخدا هر کاری میکتن رسی    ع 

 تر. 
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خواهر من داره رو اون تخت زجر میکشه یه لحظه هم برام 

 یه لحظس. 

 

  شد؟نمیدونم. نمیدونم معطل چی بود.باورش نیم

فقط میدونستم که خودمم االن داغم.اوج فاجعه وقتی که 

 این مصیبت گذشت تازه معلوم یم شد. 

ش.یه برگ دستمال کاغذی  ن عقب کشید و رفت سمت مت 

 کند و گرفت سمتم. 

 باشه آروم باش بگت  اینو

 

دستمال رو چنگ زدم و روی چشمهای خیسم کشیدم.هر 

میکرد که چه غلیط  لحظه که میگذشت مغزم تازه هضم

 کردم. 

من چی گفتم؟گفتم قبوله؟کیه که این یعتن زنده زنده دفن 

 شدن؟
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چشمهام رو با دست پوشوندم و به دیوار پشت رسم تکیه 

 دادم. 

ن لحظه چشم ببندم و قلب خودم رو به  ای کاش میشد همی 

 خواهرم هدیه بدم. 

 خداشاهده که این کار خییل راحت تره تا نگاه کردن تو چشم

وز این آدم.   های پت 

 صداش بلند شد ویل رسم رو بلند نکردم

 

 حرف اضاقن نزن گوش کن. 

برام شماره حساب بفرست تا دوساعت دیگه هم میخوام 

 تمام کارهایی که الزمه برای عمل انجام بدی. 

 

 مثل برق گرفته ها رسم رو بلند کردم. 

پشت به من گوشر به دست ایستاده بود و عصتی و با اخم 

د.   های ن  گره کرده حرف مت 

 طفلیک شایان...یعتن میتونه درک کنه؟میتونه ببخشه؟

یزم.  ن نشم پول نمت   _حرف نزن من تا وقتی مطمی 
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به نفعته زودتر آزمایش ها و مدارک معتتی و برام آماده 

.بعدش باهام میای بیمارستان جلو خودم اعالم میکتن  کتن

...اونوقت پولت تو حسابته...   برای اهدایی

 من همینه شت  فهم شد یا نه؟ حرف

 

با دهن باز و تن لرزون به صورت جدی و خشمش نگاه یم 

 کردم. 

د؟ ن ن رسعت؟با اون زن دالل داشت حرف مت   به همی 

..یعتن انقدر همه کارای من زیر ذره بینش بود که  یعتن

 حاال....اخه چرا؟

 

صدای فریاد های بلندش تنم رو میلرزوند.ای کاش یم شد 

وش کنم.ای کاش میتونستم احساساتم رو خفه مغزم رو خام

 کنم تا اینقدر از ترس جیغ نکشند. 

ه شد.   تماس رو که قطع کرد برگشت سمتم و دوباره بهم خت 

ن آدیم،انصاف بود؟  اینهمه قدرت دست همچی 
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_شنیدی؟من حرفم حرفه.حاال تو چقدر پای حرفت 

؟  هستی

 

وزی از صدا  ه شدم.پت  وزش خت  و  با نفرت به نگاه پت 

د.  ن  چشمهاش میبارید و با قدرت حرف مت 

 پاش هستم

 

بعید میدونم صدای نیمه جونم به گوشش رسیده باشه.ویل 

 انگاری نه...شنید که با لذت لبخند زد. 

ن  ی براش ارزش نداره؟به همی  ن گفت احساسات من پشت 

؟  راحتی

 

 _پس خودت و جمع جور کن.راه بیوفت بریم. 

 

آدم پر از کراهته...پر از  بریم؟چقدر جمع بسته شدن با این

 انزجار. 
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اونوقت من چجوری میخوام پای غلیط که میخوام بکن 

 وایسم. 

ازدواج کردن با این مرد؟نمیشه یگ بگه که این فقط یه 

 دروغ کثیفه؟گ این آدم به من وصل شد که نفهمیدم؟

 اونم این مدیل که حتی شماره ی اون زن رو هم داشته باشه. 

 

.پس مگه..مگه به اون  زنه نگفتی که منتظر آزمایشا میموین

 کجا بری... 

...قراره پای حرفت واییس مگه نه؟ یم محرصن  مت 

 

حرفش درست مثل یه برق چندهزار ولتی بود.جوری تن و 

بدنم رو لرزوند که انگاری تازه فهمیدم خودم و دارم تو چه 

 چایه میندازم. 

 رسم از درد تت  میکشید ویل دلم میخواست از زور حرص

 جیغ بکشم و دونه به دونه ی موهام رو بکنم. 

 دلم میخواست با صدای بلندم حال بدم رو بهش بفهمونم. 

 شایدم نه...فقط یکم خودم رو تخلیه کنم
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؟مگه فرار میکنم؟  لعنتی
ی

؟؟چی داری میگ  چی

خواهر من رو تخت بیمارستانه و تو هم هنوز هیچ پویل 

؟بابت اون قلب ندادی؟کجا پاشم باهات بیام   لعنتی

 

مچ دستم محکم کشیده شد.حرفم تو حلقومم دفن شد و 

 چونم است  دست هاش شد. 

 با نفرت چشم بستم و با وحشت تو خودم جمع شدم. 

گرمای نفس هاش درست روی گونه هام درست مثل 

 سوزش اسید بود. 
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 رسش رو نزویک آورد و تقریبا لبش رو به گونم چسبوند. 

 پوستم گر گرفتم. به محض حس لبهاش روی 

به زدم  لم از دست رفت و با وحشت به سینش ضن تمام کنتی

ویل انگاری عصبانیت قدرت و زور بازوش رو تقویت یم 

 کرد. 
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وع کرد به  سفت من و چسبید و یی توجه به تقالهام رسر

 حرف زدن. 

ول کرد به رس بریدن  واضح تر بگم رسر

 

 نم. _خوب گوشات و باز کن روشا چون دیگه تکرارش نیم ک

 این آخرین باری بود که پیش من صدات انقدر باال رفت. 

م.   االنم میذارم پای حال بدت و نشنیده میگت 

طم..   . حاال درمورد خواهرت و رسر

 

موهایی که به خاطر تقالهام رو صورتم ریخته بود رو کنار 

 زد و قطره اشک روی گونم رو پاک کرد. 

نم هستم.ویل االن حتی یه  ن  که مت 
ذره هم بهت من رس حرقن

اعتماد ندارم پس وقتی یه قدم برا جون خواهرت برمیدارم 

 که خیالم راحت شده باشه... 

م خونتون و تو شناسنامت  پس خیالم و راحت کن روشا.میتی

 و برمیداری. 
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یم بیمارستان و بعدشم کارهای  اونوقته که یه راست مت 

 عمل. 

ایط و برات سخ ت حاال بازم اگه جون داری تقال کن تا رسر

 ترش کنم. 

 

به محض تموم شدن حرفش ولم کرد و من با وحشت عقب 

 کشیدم. 

ن مثل یه  فت و همه چت  حالت تهوع داشتم.رسم گیج مت 

 کابوس از جلو چشمهام رد یم شد. 

 

 لعنتی من بخوامم نمیتونم.باید..باید اجازه ی بابام باشه

 

یک خندیدم و ادامه دادم وزی هیستی  با پت 

نم  آره اصال اجازه ی پدر  ن  که مت 
نباشه نمیشه.منم رس حرقن

 هستم. 

 فقط یکم بهم فرصت هضم کردن بده یی انصاف. 

 چجوری اخه باهات بیام محرصن 
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 دلم نمیخواست به معتن محرصن و اتفاقات بعدش فکر کنم. 

ن حاال از این اتاق فرار  سم مغزم هضمش کنه و همی  میتی

 کنم. 

 

ادم و یی تفاوت به متن که داشتم جلو چشمهاش جون مید

 آب یم شدم کتکش رو برداشت و تنش کرد. 

 سوی    چ ماشینش رو برداشت و به چشمهام نگاه کرد. 

ایی نیست که تو بخوای بهش فکر کتن و انرژی 
ن _اینا چت 

 بذاری کوچولو. 

نم یعتن تا تهش و چیدم.  ن  مت 
 اگه حرقن

 داری خستم میکتن روشا

 این حرف آخرمه.اگه رس حرفت هستی راه بیوفت تا دیر تر 

 از این به بیمارستان نرسیم. 
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 مسخ شده بودم. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن رو  توی یه دنیا پر از ابهام و نفهیم شناور بودم و هیچ چت 

 باور نیم کردم. 

 چی شد که با این رسعت سمت جهنم تخت گاز رفتم؟

دلم میخواست یگ و پیدا کنم تا ازش خواهش کنم بهم یه 

 سییل بزنه. 

ادم کیه و من دارم چه غلیط یم  انقدر محکم تا یادم بیاد این

 کنم. 

وزی.   چشمهاش پر از خونشدی بود،پر از حس خوب پت 

،کنارش نشستم و دارم  ن به خودم که اومدم دیدم تو ماشی 

 باهاش مست  خونمون رو یط یم کنم. 

 .  تو یه سکوت مطلق؛پر از وزن و پر از تلجن

 چشمهام رو بستم و رسم رو به پنجره تکیه دادم. 

 . ست نه به حال فکر کنم نه به آیندهدلم میخوا

که کاقن بود فقط یک لحظه آینده و جزئیاتش رو تصور 

ن لحظه در رو ناغافل باز یم کردم  کنم؛اونوقت بود که همی 

ون پرت یم کردم.   و خودم رو به بت 

 جیغ های یی در یی توی رسم تمویم نداشت. 
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 عجب بلوا و آشویی توی ذهنم به پا بود. 

ن هر چی خاطره و احساش یه گیس و گیس   کیسر اساش بی 

 که داشتم. 

 یگ یه گوشه نشسته بود و زار یم زد. 

یگ هر چی دمه دستش بود پرتاب یم کرد و دلش 

ه.   میخواست رس هر چی مسبب یی پویل و نداری بتی

 یگ هم...مدام جیغ میکشید. 

ای کاش فقط اون ساکت یم شد بلکه بتونم یه نفس راحت 

 بکشم. 

د.  بلند بلند  ن  هوار میکشید و صورتش رو چنگ مت 

روشای عاقل تو رسش میکوبید و داد میکشید که این کار 

 خوِد خود خودکشیه. 

 !  گفتم که...عجب بلوایی

 این آشوب رو فقط یه تصویر میتونست ساکت کنه. 

ن  یه خاطره از عزیزترینم که حاضن شدم به خاطرش همچی 

 کاری کنم. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

.دیگه مهم نیست روشا با روشنا رس پا شه...روشنا بخنده.. 

 گ همخونه شده. 

 نگاه های زیر زیرکیش رو حس یم کردم. 

ن و توجه زیادش رو از  خییل وقت بود که نگاه های سنگی 

کتش استخدام شدم یم دیدم.   وقتی که تو رسر

ن  ویل خب اون موقع وجود شایان حتی بهم اجازه ی پرداخیی

 به این نگاه هارو نیم داد. 

 از شایان! گفتم شایان....وای 

 کم کم که گذشت بیشتی رادش و شناختم. 

هر روز کامم از دیدن غرور و خودخوایه زیادش تلخ شد و 

 دیگه حتی بهش ثانیه ای توجه نکردم. 

 خب رئیسم بود...از زندگیم که خطش نمیتونستم بزنم. 

تش 
َ
ن آدیم که یه نه ی ساده تو ک ؟؟وقتی همچی  ویل االن چی

ه قراره بشه شوهر من،ز   میخواد چطوری بشه؟نمت 
ی
 ندگ

 یاال روشا...هنوز برای پشیموین وقت هست. 

خرجش فقط یه نه ی ناقابله.فوق فوقش چهارتا داد و نگاه 

،مارو به سالمت.  ن دیگس و شما رو به خت   سنگی 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ویل...خاطره ی امروز صبح نمیذاشت به کور کردن تنها نور 

 امیدم فکر کنم. 

 پس من تمومش یم کنم. 

رس تمام افکار و احساساتم کشیدم و بلند یه جیغ بنفش 

 فریاد زدم "روشنا"

ن و آشوب تموم شد.   تموم شد.همه از دم خفه خون گرفیی

ن به گوش  ویل همچنان یه صدای آروم اشک ریخیی

سید.اونم باالخره ساکت میشه..وقتی روشنا بیدار شه  مت 

 خودش روشای گریون رو میخندونه. 

 

#part214 

ن رسم رو   چرخوندم و بهش نگاه کردم.  با توقف ماشی 

عینک آفتابیش رو از روی چشمهاش برداشت و باالی 

 رسش گذاشت. 

اصال چند سالش بود؟گمون کنم کمتی از ش و پنج 

سید؟  سال.زیادی به خودش نمت 

 برو من منتظرم.خییل طولش نده
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نفس عمیق کشیدم و لبهای ترک خوردم رو با زبونم تر 

 کردم. 

رو نمیشنوه ویل امتحانش که حس میکردم اصال صدام 

ر نداشت.   ضن

_من اگه بابام بفهمه بدونه اجازش عقد کدم دق میکنه.من 

رس حرفم میمونم هر جوری هم که بخوای بهت ضمانت 

 میدم. 

تو پول اون قلب رو بده..به محض رسپا شدن روشنا من بابا 

 رو راضن میکنم. 

 

 کالفه بود.شایدم مضطرب

 سمتم چرخید.  کمربندش رو باز کرد و کامل

 ای کاش یکم مالیم بود.فقط درحدی که بتونم تحمل کنم. 

 ویل چشمهاش فقط ترس رو به ادم القا یم کرد

ی رو میدم عتن فکر همه  ن _وقتی خودم پیشنهاد یه چت 

 جاش رو کردم. 
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 از صفر تا صدشو. 

ن کافیه مثله یه دختی حرف گوش کن و مطیع  برای همی 

 چشم.اونوقت چشم باز می
ی

کتن میبیتن که جوری فقط بگ

ن مثل پازل کنار همه چیده شده که فکرشم  همه چت 

 نمیکردی.حاال برو باال

 

حرص و خشم تو رگ هام میجوشید.نه...انگاری پیش این 

 ادم باید نقطه ی مقابلش بود. 

ن کیس که له یم شد من  وگرنه زیر نگاه پر از غرورش اولی 

 بودم. 

؟اگر جوری رفتار کنم که بفهمه دست رو گ   گذاشته چی

 من آدمیم که کم بیارم یا تو سایه اشک بریزم؟

 پس اگرم شکستم و عقب نشیتن کردم دیگه بسه. 

 با دندون های قفل شده غریدم

_با من اینجوری حرف نزن.اگه فکر کردی با یه آدم مطیع و 

 حرف گوش کن طرقن کور خوندی شهاب. 

 من آدمش نیستم. 
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م قسم بخورم چشمهاش خندید.   حاضن

 ه برق لذت و بعدشم یه پوزخند کوتاهی

ی خوی رسکشت و وقتی بیدار کتن که  _میدونم...ویل بهتی

 .  محتاج من نباشر

این قهرمان بازی رو بذار وقتی که خرت از پل گذشت 

 کوچولو.حاال هم برو تا بیمارستان به فردا موکول نشده. 

 

قفسه ی سینم تند تند از حرص و نفس های رسی    ع متوالیم 

ن یم شد.  باال و   پایی 

فکر کنم یه دوئل اساش تو راهه.یه همرایه پر از نفرت..پر 

 از عذاب

؟  این آدم من و راحت نمیذاره.وقتی خواست لمسم کنه چی

ن پیاده  رسم رو به دو طرف تکون دادم و رسی    ع از ماشی 

 شدم. 

 گفتم که اگه به جزئیات این بال فکر کنم نابود میشم. 

 پس االن وقتش نیست. 
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های بلند وارد ساختمون قدییم شدم و رسی    ع خودم  با قدم

 رو به طبقمون رسوندم. 

؟  چی
ی

 قرار نبود اشک بریزم.ویل مهمون همیشگ

 اونم قرار نبود رساغم بیاد؟

بغضم رو میگم.یه طناب نامری  درست روی شاهرگ 

 گردنم. 

 یه طناب محکم و یه تیغ برنده درست توی گلوم. 

 رسی    ع کفش هام رو در آوردم.  در خونه رو با کلید باز کردم و 

 نمیخواستم به خودم مهلت فکر کردن بدم.وگرنه... 

بدون اینکه چراغن روشن کنم سمت اتاقم پا تند کردم و 

ن آرایشم زانو زدم.   رسی    ع کنار مت 

ون ریختم دنبال شناسنامم.   کشو هارو دونه به دونه بت 

 

ه اتاق هنوز بهم ریخته بود.از وقتی روشنا حالش بد شد دیگ

هیچکس درست حسایی پاش و خونه نذاشت و چقدر 

 خوب که عروسکاش همه جای اتاق پخش و پال بود. 
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نگاه کردن به لباس های کوچولوش،عروسکایی که 

هیچکدوم قدر اون عروسگ که شهاب براش خرید جذابیت 

 نداشت..همه و همه بهم جون میداد. 

و به  مثل یه وسیله ی پمپاژ بهم جون یم داد تا ادامه بدم

 عقب نگاه نکنم. 

ون  با پیدا کردن شناسنامم رسی    ع برداشتمش و از اتاق بت 

 زدم. 

 یه نفس عمیق کشیدم و در خونه رو قفل کردم. 

 دلش میخواست اینجوری بتازونه؟

 خب عیتی نداره...فعال افسار دستشه. 

 

 

#part215 

ن  پله هارو دوتا یگ یط کردم و رسی    ع خودم رو به پایی 

 رسوندم. 

بچه که بودم از رسرسه ی بلند تو محلمون خییل  یادمه

سیدم.   میتی
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فت و دلم براش پر میکشید که فقط  دلم براش قنج مت 

 یکبار از روش رس بخورم. 

فتم و از باالترین نقطه  ویل هر وقت که از پله هاش باال مت 

به ارتفاع نگاه یم کردم پاهام سست یم شد و عقب یم 

 کشیدم. 

م. ویل...ویل باالخره تصم  یم گرفتم بتی

تو اوج وحشت چشم ببندم و رسی    ع خودم رو وسط دل 

 ماجرا پرتاب کنم. 

کاری به درست یا غلط بودنش ندارم ویل باالخره موفق 

 شدم که رس بخورم. 

ن و پر  االنم...االنم من با تمام وجود از اون مرد خشمگی 

سم.   قدرت میتی

از چشمهاش..از نگاهش...از مالکیت یی چون و چراش 

...ویل انگاری اینبار هم روشای ترسیده تصمیم گرفته ویل

بود که خودش رو وسط این ماجرا پرتاب کنه که به قدم 

 هاش رسعت یم داد. 

دلم میخواست هر چه رسی    ع تر این کابوس تموم شه..فقط 

 زودتر. 
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ن شدم و بدون حرف نشستم.   رسی    ع سوار ماشی 

ن حواست و جمع کن فقط دو ساعت  _رامی 

 

ایه به من انداخت و رسی    ع مکالمش رو تموم شهاب نیم نگ

 کرد

نم.  ن  بهت زنگ مت 

 

 گوشیش رو خاموش کرد و با شک بهم نگاه کرد. 

دلم نمیخواست بهش نگاه کنم.کالفه رسی    ع شناسنامم رو از 

 تو کیفم دراوردم و سمتش گرفتم. 

حس و حال خودش چی بود؟بهم عالقه ای هم داست یا 

 یت بود؟همش پر از خودخوایه و حرص مالک

 

 شناسنامه رو از دستم گرفت و صفحاتش رو باز کرد. 

ن و روشن  خییل طول نکشید که بعد از بازرش کلش ماشی 

 کرد و راه افتاد. 
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زمان افتاده بود رو دنده ی لج.انگاری داشت جون میکند تا 

ی بشه.   ستی

ی شبیه به با کاغذ رسبریدن.پر از عذاب ن  چت 

ان و بلند ختی عمل دلم میخواست زودتر برسم بیمارست

 روشنا رو به گوش مامان بابام برسونم. 

 

 سیع کردم خندشون رو تصور کنم. 

یتن بدم و از خوشحایل دور خودم  کل بیمارستان رو شت 

 برقصم. 

 

عقربه ها جون کندن تا حرکت کنند و این مست  عداب اور 

 . ن  رو تموم کین

حاال که من میخواستم خودم رو وسط این منجالب پرت 

 بازیشون گرفت و تا میتونستند طولش دادن. کنم 

ن بعد یک ساعت ایستاد.   ویل باالخره ماشی 

شهاب زودتر از من پیاده شد و منتظر به پیاده شدن من 

 چشم دوخت. 
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خنده داره ویل یادم رفت که از حس و حال پریدن بچگیم 

 هم تعریف کنم. 

رسم آره من باالخره پریدم.چشم بستم و خودم رو وسط ت

 رها کردم ویل...کیه که بفهمه چی به روزم اومد؟

من...روشایی که به خودم قول دادم تا ته این ترس لعنتی رو 

 چشم بستا بدوام االن فروریختم. 

 با دیدن تابلوی دفتی ازدواج و طالق لرزیدم. 

ن خشک شدم و لرزیدم.   روی صندیل ماشی 

 نیم نگایه به شهاب کالفه و عصباین انداختم. 

ست هایی که توی همدیگه قفلشون کرده بود پر از با د

 تهدید بهم نگاه یم کرد. 

 شبیه جالد ها بود نه؟

 یا من حس رس بریدن داشتم؟

 

ن پیاده شدم.   نفس عمیق کشیدم و از ماشی 
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ن راحتی داشتم چه غلیط یم کردم؟  به همی 

 بابا اگه بفهمه رسپا میشه؟

؟بازم تو روم میخنده؟  مامانم چی

 

ن  شهاب راحتم نمیذاشت.نگراین و ترس خراب نگاه سنگی 

 شدن نقشه هاش رو حس یم کردم. 

 اونم ترس داشت. 

 یی توجه بهش جلو تر راه افتادم و وارد ساختمون شدم. 

اگر میدونستم چقدر منتظر تموم شدن این کابوسم دیگه 

سید.   نمیتی

 با راهنمایی تابلوها وارد طبقه ی محرصن شدم و راه افتادم. 

 ست پشت در اتاق خشک شدم. ویل...ویل در 

اینبار شهاب زودتر از من به خودش اومد و زنگ واحد رو 

 زد. 

سید...عجله و شتاب توی رفتارش این رو داد  گفتم که میتی

 یم زد. 
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خییل طول نکشید که یه مرد مسن در رو باز کرد و با خوش 

وع به احوال پرش کرد.   رویی رسر

ن میخکوب شده بود  م. ویل من...انگار به زمی 

اگر شهاب دستش پشت کمرم نمینشست و به داخل آروم 

 هلم نیم داد فکر کنم محال بود که خودم قدم بردارم. 

 کم کم نفسم داشت تنگ یم شد. 

این یعتن اون طناب نامری  هر لحظه داره بیشتی دور گلوم 

 میپیچه.تنگ تر و تنگ تر

ن بود  رسم پایی 

ن و پ ر زرق و دلم نمیخواست چشمم به اون سفره ی رنگی 

برق وسط اتاق بیوفته ویل با شنیدن صداهای آشنا رسم با 

 رسعت باال پرید و با تعجب بهشون چشم دوختم. 

 

 _سالم شهاب..سالم روشا جان

 

حالم داشت بهم میخورد.لرزش پاهام داشت دیوونم یم 

 کرد. 
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 نفسم...وای از نفسم. 

رسی    ع نگاهم رو از اشکان خونشد و یی تفاوت گرفتم و به 

ن چشم دوختم. نا  زنی 

 بود...پر از خجالت. 
ی
مندگ  چشمهاش پر از حس رسر

چقدر خنده دار...انگاری این حس و حال ها میتونه منه رو 

 به موت رو رس پا کنه. 

 

نتونستم...نه تونستم لب باز کنم و نه حتی رسم رو آروم 

 تکون بدم. 

ه شدم و رسی    ع چشمهام رو محکم  فقط ساکت بهش خت 

 بستم. 

ایم هایی رو داشتم که دارن به تماشاچیاشون حس این اعد

 نگاه یم کنند. 

م؟  یعتن راه نجایی نیست؟باید بتی

 

ن روشا..حاج آقا منتظر مان  _بشی 
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آروم آروم دوباره داشت رس و کله ی افکار و احساسات 

 مختلف پیدا یم شد. 

عقلم تو سکوت مطلق گوشه ی دیوار خودش رو مچاله 

 رو با دستهاش پوشونده بود. کرده بود و صورتش 

 احساسم،رویاهام...طفلیک آرزوهام. 

 صدای جیغ بلند افکارم وحشت زدم میکرد. 

 دیگه اسماشون رو گم کرده بودم. 

فقط یگ اون میون بلند داد میکشید که تو رو چه به ناچی 

 شدن؟! 

ترسیده بودم...وگرنه اینجوری وحشت زده وسط محرصن 

د.  ن  خشکم نمت 

نگران شهاب کم کم رنگ و بوی خشم صورت و چشمهای 

 به خودش یم گرفت. 

ه؟  اون چشمها...نیم شد اون نگاه لعنتیش رو بگت 

؟  روشا؟...معطل چی
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نفس عمیق کشیدم و سمت اون دوتا صندیل با پوشش 

 سفید رنگ راه افتادم. 

اتاق عقد همیشه انقدر ترسناک بود یا من االن قالب تیه 

 کرده بودم؟

ه شدم..به اون  روی صندیل نشستم و  فقط به روبه روم خت 

 آینه. 

 دلم نمیخواست هیچکدومشون رو ببینم. 

ن و برای  آدمایی که دارن زجر کشیدن من رو تماشا یم کین

 شهادت این اتفاق نحس امضا یم دن. 

ه شدم.   تو آینه ی وسط سفره به صورت رنگ پریدم خت 

 این من بودم؟رس سفره ی عقد؟

که با لباس های اتو کشیده و پس مامانم کجاست؟بابام کو  

 نو کنار سفرم بایسته و با چشم های خیس تماشام کنه. 

ن روزی خواهر کوچولوم لباس  روشنا...مگه نباید تو همچی 

 عروس بپوشه و با ذوق بهم نگاه کنه؟

ن من دارم چه غلیط میکنم؟  پس اگه اینا االن نیسیی
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 که فکرش رو میکردم شهاب کنارم جا گت  
  شد. زودتر از اوین

خییل زود یه مردی که به ظاهر عاقد میومد با فاصله 

ش رو باز کرد.   نشست و دفتی

ل کردین نبود.   دیگه اضطراب و نفس تنگیم کنتی

وع کرد به لرزیدن و چشمهام؛پر از اشک بود  دست هام رسر

 و هیچ جا واضح دیده نیم شد. 

 صدام جون نداشت.اخه اینجا اخر خط بود

 _شهاب؟

 

ن بار دلم سوخت.برای  عجز صدایی که خودمم برا اولی 

 میشنیدم. 

شهاب هم انگاری تازه این لحن رو میشنید که کالفه 

 چشماش رو بست و عصتی باز کرد. 

فقط چند سانت رسش رو سمتم چرخوند ویل نگاهش 

همچنان رو به جلو بود.ساکت با همون اخم های 

 وحشتناک
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سویه _ب..بگذر..به هر روشر که دوست داری این پول و ت

 کن ویل االن بگذر..ت..تروخدا

 

 حالم از این لحظه و ثانیه بهم میخورد. 

ن   خودم از یه همچی 
ی
چرا باید به جایی برسم که بابت زندگ

 مردی خواهش کنم؟

 نمیدونم...شاید امید. 

یه که آدم وادار به هر کاری میکنه.  ن  امید تنها چت 

 

 دستهاش روی پاش مشت شد و کامل سمتم برگشت. 

  شد اسم این نگاه رو عصباین گذاشت. حاال یم

انگاری نگاه های قبیل به عصباین حتی نزدیک هم 

نبود؛وگرنه این چشم ها اینجوری تو سکوت تن رعشه نیم 

 آورد

 

با دندون های قفل شده آروم طوری که فقط خودم بشنوم 

 غرید
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 _تمومش کن روشا...به نفعته من سگ نشم
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 ...عجب زوج خوشبختی عجب مراسم عقد باشکویه

 

چشم هام صورت رسخش رو تار میدید.انگاری واقعا اینجا 

 ته خط بود. 

ه تو چشمهای زغالیش  رسم رو به دو طرف تکون دادم و خت 

 آروم فقط لب زدم...ویل انگاری خییل خوب فهمید. 

 چون آتیش تو چشم هاش شعله کشید و صورتش رسخ شد

ن چجوری تالشم رو میکنم که ح تی یه لحظه هم _پس ببی 

.طعم آرامش و...خوشبختی  ن من رو نچیسر  طعم داشیی

 

ن  رسم رو برگردوندم که نگاهم میخ چشمهای گریون نازنی 

 شد. 

با دیدن چشمهاش بغض کهنه تو گلوم تت  کشید و دوباره 

 خودنمایی کرد. 
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این چه بغضیه که حتی با اشک هایی که االن دارن روی 

ه  ؟گونه هام رس میخورن آروم نمیگت 

 

 االن دیگه حتی از این دختی هم خوشم نمیومد. 

ن که داشت این حال و روز رو تماشا یم کرد برای دور  همی 

ن کاقن بود.   شدن و چشم گرفیی

وع میکنم  خب با اجازتون خطبه رو رسر

 بسم هللا الرحمن الرحیم.... 

 

 چشم هام رو بستم و رو هوا معلق شدم. 

و کنار هم صدای عاقد که کلمات رو تند تند میخوند 

 میچید، درست مثل کشیدن ناخن روی دیوار بود. 

نکننده...دردناک.   مشمت 

 انگاری گردونه ی این روزگار دوست داره این شکیل بچرخه. 

 باشه...بسه هر چی تقال کردم و خودم رو به در و دیوار زدم

 

 _روشا! 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

صدای عصتی و تقریبا بلند شهاب باعث شد ترسیده چشم 

 باز کنم. 

 بنده وکیلم؟ عروس خانم

 

زبونم مثل یه تیکه چوب شده بود.یه لحظه تصور کردم از 

جام بلند شم و بلند اندازه ی تمام جیغ های خفه شدم تو 

 صورت شهاب داد بزنم نه. 

؟حتما هم بعدش یه شوق وصف نشدین از  خب بعدش چی

 .  زدن شهاب و آخرشم رهایی
ن  حس و حال زمی 

 کیل اتفاق نامعلوم. فرار از یه آینده ی شبیه هزارتو با  

نه تو همه ی خیاالت  ن ویل...لعنت به این ویل که گند مت 

 خوشم. 

ن مانتوم رو تو مشتم فشار  آب گلوم رو قورت دادم و پایی 

 دادم. 

م.   فکر کنم وقتشه...باید بتی

 وگرنه دیگه پاهام جون رس پا موندن نداره؛فرار یم کنم. 
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 بله! 

 

ی از دست و کل بود،نه از شادباش   و هدیه. نه ختی

ن کنارم بود  فقط صدای بلند آزاد شدن نفس مرد خشمگی 

 که تو کل اتاق پیچید. 

دست های مشت شدش باز شد و صدای طبییع شدن 

 ریتم نفس هاش بلند شد. 

 

ی رو نمیفهمیدم.اینکه اصال شهاب چجوری  ن دیگه هیچ چت 

ن عقدی رو بدون رضایت بابا برپا کنه یا  تونست همچی 

ورق گذاشته شد جلوم و تند تند  اینکه چی شد که کیل

 عوض یم شد. 

 دار یی حوصله  مدام تذکر یم داد که کجارو امضا 
دفتی

ن عروس دومادی کسل  کنم؛انگاری اونم از دیدن همچی 

 شده بود. 

 

ویل باالخره تموم شد.کاغذ ها امضا شدن و حتی نفهمیدم 

 مهرم چقدر شد. 
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ن و تلجن   مهر؟؟؟عجب کلمه ی سنگی 

 

 روشا جان... 

 

ن نگاه کردم.   رسم رو برگردوندم و ساکت به نازنی 

مگه از چشمهام هم مشخص بود که چجوری شکستم که 

 این مدیل شوکه شد؟

ه شد و دوباره اشکش چکید.   با تعجب بهم خت 

 

_چرا اینجوری نگاه میکتن تو؟؟به خدا من...من به شهاب 

 گفتم این راهش نیست. 

 دا باور کنگوش نکرد.اصال حرفای من و نمیشنید.تروخ

 

خسته بودم.دلم یه خواب عمیق میخواست.یه خواب 

 بدون هیچ رویا. 

انقدر تو بیداری کابوس دنبالم بود که تو خواب تشنه ی 

 چند ساعت آرامش بودم. 
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؟مثل مرده ها؟ ن  _چجوری نگاه میکنم نازنی 

 خب مردم دیگه.درست رو اون صندیل ها

ایط اینجوری بمونه  ویل نمیذارم رسر

 

ن آوردم و رسم رو چرخوندمصدام رو پ  ایی 

 مطمئنم

 

 _چیو نمیذاری اینجوری بمونه زن داداش؟

 

 با نفرت چشمهام رو بستم. 

دلم میخواست از شنیدن کلمه ای که از این مرد منفور 

 شنیدم باال بیارم
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روم و برگردوندم و با مردی چشم تو چشم شد که از 

ارت میبارید.   نگاهش لذت و رسر
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هزارم بود که از خودم پرسیدم اخه چطوری یه برای بار 

ن مردی شد؟ ی نصیب همچی  ن دختی  همچی 

نمیدونم...دیگه هیچ حکمتی رو از این چرخ گردون نمیتونم 

 حدس بزنم

 

 با انزجار و صورت جمع شده غریدم

 

_دفعه آخری بود که من و اینجوری صدا زدی..یادت نره 

 اشکان

 

ن نگران و پر ا ز غم بود این مرد با هر چه چشمهای نازنی 

حال بد من کیف میکرد.چرا؟چی پیدا میکرد تو این حال 

 من؟

ن  صدای خندش بلند شد و با تفری    ح رسش رو به طرفی 

 تکون داد
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_واقعا عجب عالیم داری روشا.چته اخه این قیافه ی مادر 

؟یه نگاه به دور و برت بنداز  مرده هارو چرا به خودت گرفتی

ن چجوری با کله افت  ادی تو عسل! ببی 

 

ن هم نتونست نگاه سنگینو پر از  گونه و بلند نازنی  صدای تشر

ه  غرور اشکان رو ازم بگت 

؟
ی

 _اشکان بس کن دیگه میفهیم چی میگ

 

نگاهش رو از چشمهام نیم گرفت.همچنان لحنش پر از 

 تفری    ح و لذت بود

آره عشقم چرا نفهمم.خوبه تو هم شهاب و قدر من 

ی حاضن بودن براش جون میشناش میدوین کیا چجور 

 ... ن رو ببی 
 بدن.حاال این دختی

 

 رسش رو به نشونه ی تاسف تکون داد و بهم نزدیک تر شد

_تو خوابتم نمیدیدی یه مردی مثل شهاب عاشقت 

ن چطوری داری ادا میای  بشه.اونوقت ببی 
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 _اشکان تمومش میکتن یا نه

 

 باالخره اون نگاه لعنتیش رو گرفت و به زنش نگاه کرد. 

عد از اون نیم نگایه به شهاب انداخت که دور تر از ما ب

 ایستاده بود. 

ناخودآگاه نگاه منم سمت شهاب کشیده شد.کالفه و عصتی 

ی رو تایپ یم کرد و بعد از  ن داشت تند تند تو گوشیش چت 

 چند لحظه گوشیش زنگ خورد. 

ن میخواستم بهم یه  من چرا انقدر آروم بودم؟باید از نازنی 

 نهسییل محکم بز 

 آره من پریدم...ویل سقوط کردم. 

 وسط یه باتالق عمیق و باید یه کیس هوشیارم یم کرد. 

ن چی دارم بهت میگم روشا  _گوش کن ببی 

 

دوباره رسم برگشت سمت اشکان و با روح و روان خرد شده 

 بهش نگاه کردم. 
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به طور قطع میتونم بگم که نگاهش با چند ثانیه ی قبل 

ن تا آسمون فرق کرد   و لحنش کامال جدی شد. زمی 

ی ازم  ن ن متن که چت  بدون نیش و کنایه...بدون سخره گرفیی

 نمونده بود

اشکان مدام زیرزیرگ به شهاب نگاه یم کرد و بعد از اینکه 

ن شد فعال قرار نیست این سمت بیاد بهم نزدیک شد  مطمی 

ن آورد.   و صداش رو پاییی

 یه لحن جدی و خشک ویل...ترسناک

باهات مشکیل دارم...ویل میخوام بدوین  _من نه دشمنتم نه

م هر کاری بکنم.   به خاطر خوشحایل و آرامش رفیقم حاضن

ی مثل تو برای ازدواج باشه  حتی اگر مجبور کردن یه دختی

 

...عجب غربتی   قلبم تت  کشید.عجب رفیقی

سونیش ولش کن  _اشکان داری میتی

ی _ویل اینایی که میخوام بهت بگم برای خودته..اگه میخوا

 پر از لذت رو کنار شهاب تجربه کتن 
ی
 داغون نیسر و یه زندگ
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پوزخندم دست خودم نبود.انگاری این وضعیت من و 

د.گفتم که  ن  حرفایی مت 
ن داغون به حساب نمیاورد که همچی 

 این روی اشکان شدیدا ترسناک بود

منکه میدونم پا تو چه زندان مخوقن گذاشتم؛چی میشد تو 

 نیم کرد؟ گوشم نمیخوند و یادآوری

 

ی نبوده که اراده کنه و بهش  ن _شهاب تو زندگیش هیچ چت 

 نرسه. 

تو کل عمرشم فقط یه دختی به چشمش اومد اونم تو تا 

ن بار  ن االن برای اولی  .برا همی  تونستی رو اعصابش راه رفتی

میخوام دوستانه و برا منفعت خودت حرف بزنم چون 

 شهاب و نمیشناش... 

 

عتن اوضاع انقدر وخیم بود که نفسم تو سینه حبس شد.ی

ایط  ن آدیم داشت برای راحت تر تحمل کردن این رسر همچی 

 بهم توصیه یم کرد؟

_پا رو دم شهاب نذار روشا.شاید یکم تحمل کنه،شاید به 

ل کنه ویل دست نذار رو  خاطر عالقش یکم خودش و کنتی
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نقطه ی جوشش که خودت میسوزی.شهاب نمیتونه 

ل کنه تو کو  تاه بیا...رست و با این چموش خشمش و کنتی

 بازیا به باد نده
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 ساکت به صورت جدی اشکان نگاه یم کردم. 

ن انداختم و لبخند  بعد از تموم شدن حرفاش رسم رو پایی 

 زدم. 

یعتن این محرص تا به االن چند تا از این مکالمه ها به 

 خودش دیده؟

ن جم ن عروش بوده که بعد از عقدش همچی  له اصال همچی 

 های لذت بخش و امیددهنده ای رو بشنوهه؟

 دیگه مغزم کار نمیکرد.انگاری یه جورایی باهام قهر کرده بود. 

اونجاهایی که باید به حرفش گوش میدادم خفش کردم و 

 مست  و دیگه به عهده ی خودم گذاشته بود. 
 انگار باقی

با شنیدن صدای شهاب دستهام مشت شد و همچنان رسم 

ن نگه   داشتم. رو پایی 
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ی از حرص و عصبانیت  صداش خوشحال بود.دیگه ختی

د.  ن  نبود و با کیل حال خوب حرف مت 

 _خب دیگه باید بریم.روشا گوشیت و بده به من

 

نه جا خوردم و نه حتی سوال کردم.با اینکه چشم های 

ی از  ن ن گرد شد و اشکان سوایل بهش نگاه کرد ویل چت  نازنی 

سن. آخر خط شنیدین؟تو آخر خط سوال ن  میتی

موبایلم رو از تو کیفم درآوردم و ناخودآگاه به صفحش نگاه 

 کردم

 پنج تماس یی پاسخ از بابا...ده تماس یی پاسخ از مامان. 

 دلم پیچ خورد ویل موبایلم رو سمت شهاب گرفتم. 

 اشکان شکست
ی
ن به وجود اومده رو لودگ  جو سنگی 

ون ویل دلیل  _شام عروش و که از حلقومت میکشم بت 

 بریم ن
ی

یتن عقد بهمون ندی.نازی تو میگ میشه االن شت 

 کدوم رستوران عشقم؟
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ن حاال تمام محتویات معدم رو باال  دلم میخواست همی 

فت.   بیارم.رسم گیج مت 

همیشه بعد خودکیسر آدما حالشون اینطوری بود یا 

 خودکیسر من زیادی کاری بود؟

ن بلند شد  صدای شهاب زودتر از نازنی 

 .االن باید بریم بیمارستان_باشه برای بعد 

 

با حس لمس دستم مثل برق گرفته ها شونم باالپرید و 

 رسی    ع رسم رو بلند کردم

 

شهاب دستم رو چسبید و یی توجه به صورت وا رفته ی من 

 از اون دونفر خداحافیطن کرد و بعدش من رو کشید. 

 بعد 
ی

مطمئنم همه ی این حس و حال ها مال اثرات و منگ

 از حماقته؟

ن زندان  یه حماقت از جنس عقد دائم و یه اسارت با همچی 

 .  باین
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ن آدیم بودم که انقدر ساکت راه بیام و  وگرنه من همچی 

 هیجی نگم؟

اصال اتفاقات تو مغزم حالچی نیم شد.همه ی امیدم به 

ن اجازه ی پدر خوش بود.   نداشیی

ویل االن حتی پرسیدنشم دری و دوا نیم کرد وقتی این مرد 

 مالکیت داشت من و میکشید.  انقدر با حس

ن نگاه کنم و  ساکت فقط تونستم به چشمهای نگران نازنی 

ون کشیده شدم  بعدش از محرصن بت 

ن که اسم بیمارستان رو شنیده بودم برام بس بود.   همی 

ار پیدا کرد.  ن ن این لجتن  این تنها حس مثبتی بود که یم شد بی 

ن شدم و تا خود بیمارستان مثل یه مجسم ه ی سوار ماشی 

ه شدم.   خشک شده فقط به روبه روم خت 

د.  ن  نمت 
 چقدر خوب بود که هیچ حرقن

چقدر خوب بود که حضورش رو بهم یادآوری نیم کرد و 

 اجازه میداد مغزم همچنان تو برزخ خودش بمونه. 

ن حماقتی رو هضم کنه طاقت  سم اگه همچی 
اخه میتی

نیاره...مثل جسم متالشر شده ی من که مدام میلرزید و 

 ثل یه تیکه یخ رسد بود. م
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ن که کنار بیمارستان نگه داشت بدون حرف در و باز  ماشی 

 کردم و سمت ساختمون راه افتادم. 

ویل با شنیدن صدای قدم های شهاب درست پشت رسم 

 برگشتم سمتش

 _کجا داری میای؟

 

دوباره قلبم تت  کشید از شنیدن صدایی که جون نداشت.یه 

 شده.عجب اوضاغ روح مرده وسط یه جسم متالشر 

_مگه نگفتی بیام هر چی زودتر کارای پیوند و انجام 

ه که به بیمارستان اعالم نمیکنه.   بدم؟اون زنیکه تا پول نگت 

 

رو صورتم دست کشیدم و کالفه و مستاصل به اطراف نگاه 

 کردم

_نمیخوام ریسک کنم.یه درصدم نباید مامان بابام تو رو با 

.بابام...بابام سک ن  ته میکنهمن ببیین
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 چشمهاش آروم بود

 چند قدم بهم نزدیک شد و آروم آروم حرف زد

...االن فقط به خواهرت  ا باشر ن تو نمیخواد نگران این چت 

فکر کن...منم نمیذارم بابات یه عمر هم از من متنفر باشه 

 هم از تو...پس تو کاریت نباشه...برو روشا. 

 

 ارو تند تند یط کردم. رسی    ع برگشتم و دونه به دونه پله ه

بعد ها وقت زیاد بود.برای رسزنش کردن...برای جیغ 

...برای هوشیار شدن.  ن  کشیدن...برای اشک ریخیی

ی بود.  ن  بهتی از هر چت 
ی

 االن یی هوشر و منگ

دم به خودش.   ما بقی کارهارو ستی

فقط خودم رو تند تند به ش ش یو رسوندم و چرا حواسم 

 پاهاش میاد؟ نبود که همچنان داره صدای

 مگه قرار نبود بره با اون زنه تسویه کنه؟
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ن که پام و تو طبقه ی بخش قلب گذاشتم یه صدای  همی 

 بلند خندون تو گوش هام پیچید. 

 صدای پر از ذوق و خوشحایل مادرم. 

 سنگیتن نگاه و حضور شهاب رو حس میکردم. 

 ویل اگر تا قبل از این مهم نبود االن که دیگه با شنیدن این

 صدا ذره ای اهمیت نداشت. 

 مامان حالش خوب بود؟

 

 به قدم هام رسعت دادم و باالخره ته راهرو مامانم رو دیدم. 

 روشا جان مبارک باشه عزیزدلم

 

نیم نگایه به پرستار بغل دستم انداختم که با لب خندون 

یک گفت و دور شد.   بهم تتی

 کردم.   اخم هام تو همدیگه گره خورد و دوباره به مامان نگاه

اصال حواسش به متن که با روح مرده داشتم نفس 

 میکشیدم نبود. 
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به جعبه دستش بود و با ذوق و شوق سمت همه میگرفت 

د.  ن  و لبخند مت 

 ناخودآگاه رسعت قدم هام کمتی شد. 

مامان جعبه رو سمت یگ از پرستارا گرفت و اون پرستارم 

 دستش رو داخل جعبه برد. 

یتن بود؟  شت 

 

 خویی روشا؟

 

صدای بمش درست مثل ناقوس مرگ بود.ویل اینم بمونه 

 برای بعد. 

 چه ختی بود؟

 باالخره مامان جلوتر اومد و نگاهش بهم گره خورد. 

ن شد منم  چند ثانیه طول کشید و به محض اینکه مطمی 

بلند صدام زد.از همون فاصله...با ذوق عجیب که سالها 

 بود شبیهش رو ندیده بودم

 مدی باالخره_وای خدا روشا...او 
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ن میخ شده بود.گفتم که مغزم باهام قهر  من پاهام به زمی 

کرده بود.هیچ رفتاری هیچ معنایی نداشت فقط قلبم بود 

بانش رسعت میگرفت.   که ضن

دمای بونم بود که هر لحظه کمتی یم شد و پاهام...داشت 

 میلرزید. 

 

 مامان تقریبا سمتم دویید. 

وع کرد  به نزدیک شدن و دیگه  از همون فاصله بلند بلند رسر

 اصال حتی مهم نبود که شهاب رو ببینه
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فقط بیاد بگه چی شده...فقط بگه چی تونسته دوباره 

 بخندونتش...باقیش با من

 

 .  _چرا گوشیت و جواب نمیدی دختی

 میدوین چندبار بهت زنگ زدیم؟هم من هم آقاجونت
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 خندم گرفت.میدوین چرا جواب ندادم مامان؟

  سفره ی عقدم بودم. چون رس 

ن مرتبه ی خطبه خوندن عاقد صتی  داشتم برای سومی 

 میکردم و نشنیدم. 

هیچ چی رو نشنیدم.نه صدای جیغ عقلم...نه صدای 

ع...نه صدای قانون  رسر

 

 راستی گفت گوشیم؟

ن مردیه که بدون حرف  دست خودم که نیست دست همی 

 ازم گرفت. 

سیدم چرا؟  واقعا حتی نتی

 نکردم و بگم نه؟ حتی یه بارم اخم

 طفلیک روشا...مرده بود و هیچکس برای تدفینش نیومد. 

 

 باالخره مامان بهم رسید. 

د و گونه هاش از زور هیجان رسخ شده بود.  ن  نفس نفس مت 
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انگاری اونم رو هوا بود که شهاب رو کنارم ندید و فقط به 

 من چشم دوخت. 

 

نفسش که جا اومد مامان دستم رو کشید و محکم بغلم 

 کرد. 

دستش دور شونه هام حلقه شد و ناغافل صدای بلند گریه 

 کردنش تو گوشم پیچید. 

 

اری که میتونستم بکنم حلقه لمس شده بودم وگرنه تنها 

 کردن دست هام دور تنش بود. 

 اونم کم اورده بود؟

یخت؟ یتن پخش میکرد ویل تو آغوش من اشک مت   شت 

 

 _دیدی گفتم خدا مهربونه روشا.. 

 م خدا جواب دل شکسته ی من و میده.. دیدی گفت

 معجزه شده روشا...دیدی خدا معجزه میکنه
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 طعم دهنم مثل زهر تلخ تلخ بود. 

 تنم مثل یه تیکه چوب خشک و دستهام مثل یه تیکه یخ

 

 مامان عقب کشید و شونم رو چسبید. 

 محکم تکونم داد و تقریبا داد زد

 

ن نیم ساعت  پیش بهمون _باالخره نوبتمون شد روشا.همی 

ن برای روشنا قلب پیدا شده.   زنگ زدن گفیی

 میبیتن رحمت خدارو؟

گفتم ناامید نباش مامان...گفتم خدا حواسش به ما هست 

 نگفتم؟

 

 من و محکم تکون یم داد و جیغ میکشید. 

ن طور تک تک صفات خدا رو میشمرد و محکم تر  همی 

 تکونم میداد. 
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شنیده  میشمرد ویل صفت بعدی پشت چندالیه ی زخیم

 یم شد. 

صدای پر از شوق و خوشحایل عزیزترین کسم هر ثانیه که 

 میگذشت آروم تر و آروم تر یم شد. 

 

ن نیم ساعت پیش؟  گفت قلب باالخره پیدا شد؟همی 

ه شده بودم و  یعتن درست لحظه ای که من به اون آینه خت 

دم.  ن  داشتم دامن چنگ مت 

 

 دیگه هیچ صدایی شنیده نیم شد. 

 روشنا؟اونم قانوین و بدون یه ریال پول؟یه قلب برای 

 

هجوم یه موج قوی از تموم محتویات معدم رو حس 

 میکردم ویل صداهای اطراف قطع بود. 

ن با دور تند  لب های مامان با تاخت  تکون میخورد و همه چت 

 حرکت میکرد. 
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دلم یه جون و رغبت میخواست تا دهن باز کنم و باال بیارم 

 ویل پاهام... 

ن سقوط کردم. پاهام خ  م شد و رو زمی 

 حاال چهره ی خندون مامان دوباره نگران شده بود. 

 با وحشت لبهاش رو تکون میداد و به اطراف نگاه یم کرد. 

 پس چرا هنوز حس المسم کار میکرد؟

حلقه شدن یه دست گرم و مردونه رو دور تنم حس یم 

دم؟ ن  کردم ویل چجوری پسش مت 

 

 ویل دیگه تموم شد. 

ه و لورده هم باالخره برید و یه سیایه بکر و این جسم ل

 لذت بخش و مطلق... 
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 *روشا

 یه رسی صدای ناواضح تو گوشم میپیچید و چرخ یم خورد. 
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ن و پچ پچ کردن  صدای رفت و آمد و صدای قدم برداشیی

 آدمها. 

ویل چشمهام همچنان بسته بود و حس میکردم دوتا وزنه 

 پلک هام میشه. ی چندکیلویی مانع باز شدن 

کم کم صداها واضح تر شد.چشمم رو محکم بستم و آروم 

 آروم پلک زدم. 

 یه دید ناواضح که با هر پلک دوباره شفاف تر یم شد. 

باالخره اروم چشمهام رو باز کردم و گیج به اطدافم نگاه 

 کردم. 

یه اتاق نسبتا بزرگ با دیوار های سفید و یه پنجره ی 

 کوچیک. 

ن یادم نمیومد و هنوز  گیجی و ابهام از  نگاهم میبارید.هیچ چت 

 انگاری مغزم بهوش نیومده بود. 

 اینجا چیکار میکردم. 

دستم رو بلند کردم تا روی صورتم بکشم که با حس 

 سنگیتن و قفل بودنش رسم رو چرخوندم. 
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دستم با دست مردونه ای پوشونده شده بود که صاحبش 

 رسش رو روی تخت گذاشته بود. 

ن  اون موهای مشگ و رِسم توی دستم در گردش نگاهم بی 

بود که یهو خاطرات هجوم اورد و مثل صاعقه وجودم رو 

 لرزوند. 

همش در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد.یه مرور رسی    ع و مثل 

 فیلم

اتاق عقد و ازدواج...چشمهای خندون مامان و جعبه ی 

 . یتن  شت 

چیده تازه چرخ دنده های مغزم چرخید و اتفاقات کنار هم 

 شد. 

دهنم خشک شده بود.یی اراده و به تبعیت از فرمان رسی    ع 

ده دستم رو کشیدم و روی تخت نشستم.  ن  مغزم،وحشتی

به محض عقب کشیدن دستم رسش رو از روی تخت بلند 

ه شد.   کردم و با اون چشم های لعنتیش بهم خت 

خییل طول نکشید که به خودش اومد و رسی    ع صاف 

 دنشست و عمیق بهم نگاه کر 

ه؟  _حالت خوبه؟رست گیج نمت 
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 ساکت به چشمهای خونشدش نگاه یم کردم. 

ن  قفسه ی سینم از زور بهت و وحشت تند تند باال و پایی 

ید و دست هام روی تخت مشت شده بود.   میتی

 _بگت  دراز بکش هنوز رِسمت تموم نشده

 

ن  ن بیهوش شم فقط یه چت  از صبح تا لحظه ای که روی زمی 

 ار کردم. رو با خودم تکر 

جون کندم تا به اوج وخامت این تصمیم فکر نکنم و فقط 

 عمل شدن روشنارو تصور کنم. 

ن تموم شد؛اونوقته که میتونم به این  وقتی که همه چت 

دازم.   فاجعه بتی

حاال فکر کنم اون بعدی که به خودم وعده میدادم درست 

ن لحظه بود.   همی 

ی دستم وگرنه اینجوری با جنون و خشم به جون رِسم تو 

ونش نمیکشیدم.   نمیوفتادم و محکم بت 

 صدای فریاد بلند شهاب با بریده شدن دستم ادغام شد. 
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 چیکار داری میکتن تو؟

 

ون کشیدم و با رسعت از  رِسم رو رسی    ع از توی دستم بت 

ن پریدم.   روی تخت پایی 

 داشت هموین میشد که فکرش رو میکردم. 

ود اینهمه نامردی البته نه...خییل وحشتناک تر چون قرار نب

 من بشه. 
ی

 قایط از خودگذشتگ

 

ن گوشیم وسط  مغزم لحظه به لحظه فعال تر میشد.گرفیی

..اونهمه پیام اونهمه تماس پر از خشم و عصبانیت  محرصن

اونم وسط لحظه ای که به خواستش رسیده بود،فقط یه 

 معتن داشت...نامردی! 

 

شهاب با اخم های گره کرده رسی    ع از جاش بلند شد و 

 برگشت سمتم. 

ن تکون دادم و عقب  پر از بهت و ناباوری رسم رو به طرفی 

 عقب رفتم
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...با اون ارتباطای کثیفت زودتر  ...ختی داشتی _تو میدونستی

 از ما باختی شدی نه؟

 

صدام کلمه به کلمه باالتر یم رفت.تنم میلرزید و هنوز کامل 

 قوت به پاهام برنگشته بود. 
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 هاش رو بست و بهم نزدیک شدشهاب کالفه چشم 

ه  ..داره دستت خون میاد دختی
ی

ن داری هزیون میگ بگت  بشی 

 ی احمق! 

 

 عصتی خندیدم و عقب تر رفتم

م نکنه  ؟میخواستی مامان ختی _گوشیم و چرا گرفتی

؟  آره؟شهاب مگه تو چقدر پستی

میدونستی برای روشنا قلب پیدا شده اوندقت بازم من و به 

 ی عقد پست فطرت؟ زور نشوندی پای سفره
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دیگه صدام تبدیل به جیغ شده بود.شهاب همینطور 

نزدیک تر یم شد ویل با صدای جیغ رسی    ع تر خودش رو 

 بهم رسوند. 

 اصال باورم نیم شد. 

ن کاری کنه؟  چطور تونست با من همچی 

نزدیک شدنش درست مثل کابوس بود.ای کاش هر چه 

 رسی    ع تر دور یم شد. 

ف  ت که انگاری هیچوقت نبوده. یه جوری از زندگیم مت 

به محض اینکه مچم رو گرفت وکشید جیغ کشیدموخودم 

 رو عقب کشیدم. 

هیچکس تو این خراب شده نبود تا با صدای جیغ یه دختی 

 رس برسه؟

 ولم کن...دست نزن به من کثافت..ولم ک.. 

 

 دستم رو محکم کشید و من و با آغوشش خفه کرد. 

شدن.پریدن تو سیایه یه آغوش درست مثل تجربه ی خفه 

 مطلق و...مردن! 
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هییش آروم باش روشا دوباره حالت باز بد میشه.آروم 

 عزیزم..آروم

 

د و رسم رو روی سینش نگه یم  ن مدام زیر گوشم حرف مت 

 داشت.قوی و محکم... 

 نمیذاشت عقب بکشم..نمیذاشت بلند بلند جیغ بکشم. 

دم و برای یه فاصله کوچیک  ن تقال باتمام وجود دست و پامت 

 یم کردم. 

 ویل زورم نیم رسید. 

 حالم داشت از این فاصله ی کم بهم میخورد. 

بوی عطر غلیظش یادآور اون خاطرات نحس قبیل و 

 حضور همیشگیش بود. 

 آروم باش جون تو تنت نیست روشا...آروم عزیزم. 

 

 راست میگفت.جوین تو تنم نبود. 

ن  اگر ولم یم کرد سقوط میکردم ویل محکم تن لرزونم رو  بی 

 حصار دست هاش گرفته بود. 
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رسم رو کیم از قفسه ی سینش فاصله دادم و با ته مونده ی 

 جونم بهش مشت زدم. 

 برو عقب..دستت و به من نزن..حالم..حالم داره بهم.. 

 

هجوم یه موج عمیق از محتویات معدم به گلوم رو حس 

 کردم. 

رسی    ع جلوی دهنم رو گرفتم و با تمام وجود هلش دادم و 

 دری که به نظر رسویس بهداشتی میومد دوییدم سمت
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 دستش از دور کمرم شل شد و باالخره اجازه داد دور شدم. 

در رسویس رو محکم هول دادم و با یه دم عمیق راه نفسم 

 رو باز کردم. 

فت.   رسم گیج مت 

حالت تهوع تمویم نداشت و بعد از چندلحظه دوباره یه 

وباره سمت روشویی خم یم موج دیگه هجوم میاورد و د

 شدم. 
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آب  چشمم که به آینه خورد و دیدم داره نزدیک میشه شت 

ن کردم.   رو باز کردم و دور دهنم رو تمت 

 کالفه صدام رو بردم باال و رو صورت آب ریختم

 ! ون..برو لعنتی  تو نیا..برو بت 

 

میخواست دیوونم کنه؛وگرنه هر لحظه نزدیک تر نیم شد و 

 ون رو صورتم نیم ریخت. مشت آب بعدی رو ا

ین  ن از صبح هیجی نخوردی..یا داری گریه میکتن یا داد مت 

ی خانوم کوچولو  خب معلومه میتی

 

دم و  ن به ی محکم زیر دستش مت  تار میدیدمش وگرنه یه ضن

 فرار میکردم. 

ویل انگار واقعا داغون بودم که اجازه دادم با یه دستش 

تو کل صورتم موهام رو جمع کنه و با دست دیگش آب رو 

 پخش کنه. 

در کمال خونشدی و با آرامش رو صورت داغ و گر گرفتم 

 آب ریخت و رو همه جای صورتم دست کشید. 
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 شت  آب رو بست و دستم روکشید. 

ون رفتیم دستم رو محکم عقب کشیدم و  از رسویس که بت 

ن دستهام گرفتم.   کالفه رسم رو بی 

یم اون عقد لعنتی   ن امروز..مت  ..همی  ن  و باطل میکنیم. همی 

ن االن...راه بیوفت  اصال..همی 

 

 خونشد دست به سینه شد و بهم نگاه کرد. 

 با آرامش داشت چیو تماشا یم کرد ؟جون دادن من و؟

 راه بیوفت شهاب

 جیغ کشیدم

 راه بیوفت! 

 

 دوباره اومد سمتم. 

از همیشه وحشتناک تر شده بود.چشمهاش..اون دوتا گوی 

چاله بود که حس میکردم سیاه رنگ درست مثل سیاه 

 میخواد من رو ببلعه. 

 اخم هاش درهم شد و یه قدم جلوتر اومد
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 خب دیگه؟

 

نفس عمیق کشیدم و پشت آستینم صورت خیسم رو پاک 

 کردم. 

یم محرصن باطلش میکنیم..بعدشم..بعدشم یه جوری از  مت 

ون که انگار هیچوقت کابوش به اسم  ی بت  زندگیم مت 

 رادش...نبوده

 

د.یه سکوت طوالین و دیوونه کنندهحرف نم ن  ت 

 

کالفه از نگاه سنگینش رو برگردوندم و سمت در اتاق پا تند 

 کردم که مچ دستم رو محکم گرفت و سمت خودش کشید. 

 بهت میگم دست بهم نز.. 

 

 جیغ نسبتا بلندم رو با صدای بلند ترش خفه کرد. 

اروم هلم داد سمت دیوار ویل مشت محکمش درست کنار 

 نم رو لرزوندرسم ت
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 آروم بگت  بهت میگم
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 حالم از اینهمه نزدیگ بهم میخورد. 

سید.   از خودم که زورم بهش نمت 

تنش فاصله ای بهم نداشت و گ به این مرد جرئت انقدر 

 نزدیک شدن داده بود؟

 صورتم رو با دست هام پوشوندم و خسته زمزمه کردم

ست.من و تو با شهاب به خدا اینهمه جنگ اعصاب حقم نی

 اینجوری نزن زیرش نامردهم قرار گذاشتیم.. 

 

 صدای بم و مردونش حاال درست کنار گوشم بود

_روشا حتی اگر زودتر باختی یم شدی که یه قلب برای 

روشنا پیدا شده بازم من عقب نیم کشیدم.پس انقدر 

 خودت و اذیت نکن. 
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با حس نوازش موهام تو خودم جمع شدم و چشمهام رو 

 حکم بهم دیگه فشار دادمم

 _چرا داری خودت و نابود میکتن روشا؟

؟با خواسته ی من؟
ی

 میخوای با من بجنگ

 

ن اوردم و به چشمهاش نگاه کردم.   دستم رو پایی 

بان قلبم هر  ن یم شد و ضن قفسه ی سینم تند تند باال و پایی 

 لحظه تند تر یم شد

 

ایی که حقمن نمیگذرم. 
ن  _روشا من از چت 

...مال من. تو هم حق   متن

ن من دیگه  این روزا خییل فشار روت بوده میفهمم.برای همی 

 فشاری روت نمیارم

 

مات و مبهوت فقط بهش نگاه یم کردم.چی داشت یم 

 گفت؟
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موی پریشونم رو از کنار پیشونیم کنار زد و پشت گوشم 

 فرستاد

.تا اون  _وقتی روشنا حالش خوب شه تو هم آروم مییسر

ن  موقع هم من نمیذارم پدر و مادرت از ازدواجمون بویی بتی

 و بعدش خودم تو رو از پدرت خواستگاری میکنم

 

دستش باال اومد و با شستش آروم لبهای خشکم رو لمس 

 کرد

اینجوری نه پدرت ازت ناامید میشه که بدون اجازش عقد 

 کردی،نه مادرت دلشکسته.. 

تا اون روز تنها کاری که باید بکتن آماده کردن 

م که حتی تو خانواد ته..بعدش برات یه عروش میگت 

 .  رویاهاتم تصورش نکرده باشر

 باشه روشا؟

 

یک.مگه ممکن بود؟  لبخند زدم.عصتی و هیستی

؟ ن راحتی  به همی 
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 . گفت بابام ازم ناامید نمیشه؟چقدر عایل. 

 پس این وسط یه منت بزرگ هم روی رسم بود. 

 دم. رسم رو ناباور به اطراف تکون دادم و عصتی خندی

ی رو هیچوقت بهت نگفتم ن  وای...شهاب یه چت 

 

ه شد  اخم هاش تو همدیگه گره خورد و پر از سوال بهم خت 

،ویل نه  من...من ازت متنفرم!فکر یم کردم آدم پستی باشر

 در این حد

 

 حواسم نبود... 

درگت  خشم و نفرتم بودم و یادم رفته بود روبه روم گ 

 ایستاده. 

شکیل اتفاقات رو کنار هم کیس که برای اهدافش این 

بچینه و انقدر یی دردرس خواستش رو عمیل کنه،مردی نبود 

ی نگه ن ه و چت   که با این حرفها آروم بگت 

 

 _میدوین چیه؟تو من و هنوز نشناختی 
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 منم زیر بار 
ی

اگه تو آدیم هستی که برا خواسته هات میجنگ

م.   حرف زور هیچ احدی نمت 

ن چجوری از زندگیم ن ببی  نم.  حاال بشی  ن  خطت مت 

 جوری که انگار نبودی..هیچوقت

االنم فقط تو یه اسیم..یه اسم نحس وسط شناسنامم که 

ن   اونم پاک یم کنم..جوری...هی 

 

دستش که محکم یقم رو چسبید و با دست دیگش فکم رو 

 فشار داد،خفه شدم. 

حرفم تو نطفه خفه شد و با وحشت به چشمهایی نگاه کردم 

 که ازشون خون میچکید. 

 داش از خشم میلرزید...نگاهش...آدم رو ذوب یم کردص

 _انگاری با تو نباید با زبون خوش حرف زد. 

ن چی میگم  پس خوب گوش کن ببی 

 

 محکم به دیوار فشارم داد و رسش رو نزدیک کرد
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ن لحظه تا آخر عمرت یه با خودت تکرار میکتن که  _از همی 

 من شوهرتم. 

 . ری صداش کنبا نامردی...نقشه..هر جور که دوست دا

م جایی که هیچ احدی  م بتی ن حاال میتونم دستت و بگت  همی 

پیدات نکنه هر کیس هم پیت رو گرفت یه کالم بگم 

 شوهرشم و ساکتش کنم. 

پس...حاال دیگه دست توعه چقدر عصبانیم کتن یا چقدر 

 رو اعصاب نداشتم راه بری

 

#part227 

ی    غ از یه دستم رو باال اوردم و به دستش چنگ زدم؛ویل در 

 تکون ساده

 _پس حاال که قراره سختش کتن قبلش خوب من و بشناس. 

نه تنها بلدم این قضیه رو جوری جلوه بدم که پدرت حتی 

یه تفم تو صورتت نندازه بلکه کاری میکنم تا آخر عمرت 

 .  رنگشونم نبیتن
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 فکم رو رها کرد و رسش رو درست نزدیک گوشم آورد

ه تو شناسنامت رو نمیدوین اگه تو قدرت اون یه اسم ساد

 پس بذار من یادت بدم

 

 داشت سالخیم میکرد. 

سید تا فقط کیم دورش کنم  کاش زورم بهش مت 

 خویی نباشر روشا؛خرجش فقط یه شکایت تو 
کافیه دختی

 دادگاس. 

 . ی قانوین ن و هزار مدل پیگت   برای عدم تمکی 

بعد چی میشه؟تو میموین و خانوادت و آخر رس متن که 

مت خونم  شده رو   کولم به زور میتی

 

دیگه نمیخواستم بشنوم.اینهمه زخم اینهمه نارنجک که البه 

 الی کلمات قایم شده بود برام زیاد بود. 

 با تمام زورم به عقب هلش دادم و جیغ زدم

بسه دیگه کثافت بس کن...حالم ازت بهم میخوره...من 

 فقط برا جون خواهرم راضن شدم اونوقت تو... 
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م رو با یه دستش گرفت و من و کشید سمت دو تا مشت

 تخت و در کمال آرامش سمتش هلم داد

_آره پس حاال که از دستم خییل کارها برمیاد پس مراقب 

 خودت باش

 

خواستم دهن باز کنم و از روی تخت بلند شم که در اتاق 

 کامل باز شد. 

شهاب آروم عقب کشید و خونشد رسش رو برگردوند که 

  اومد تو و پشت بندش هم بابامامان با نگراین 

_به هوش اومدی عزیزدلم؟خویی مامان؟منکه نصف عمر 

 شدم

 

دست و تنم از زور حرص میلرزید.خودم و انداخته بودم 

وسط یه گرداب بزرگ و حتی صدام رو هم نمیتونستم بلند 

کنم.یه جیغ اساش برای نجات ویل...کیس بود بتونه کمک 

 کنه؟

 آروم باشم جون کندم ویل سیع کردم
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 انقدر نگران باش مامان

 

بابا که نزدیک تر شد اول به من نگاه کرد و انگاری وقتی 

 خیالش راحت شد روش و برگردوند سمت شهاب

.ببخشید اصال نشد من از شما خداروشکر که خویی بابا.. 

 تشکر کنم.کیل زحمت کشیدین جناب رادش

 

نگاهش رو از من  با این حرف مامان تازه یادش افتاد و 

 برداشت و با گونه های رسخ شده برگشت سمت شهاب

_وای آقای رادش منم اصال فراموش کردم شما به خاطر 

یف دارین.   روشا هنوز تشر

مون و انجام یم دادیم.   اخه...اخه باید کارای عمل دختی

واقعا ازتون ممنونم از ظهر تا حاال اینجا موندین به خاطر 

ه رسم به شما تعارف نکردم روشا...ای وای خاک ب

 بفرمایید... 
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ام و عالقه ای نگاه یم  من روی تخت مات و مبهوت به احتی

ن مردی یم شد.من مدام از  کردم که داشت نصیب همچی 

روی حرص ناخن انگشتم رو کف دستم فشار یم دادم 

یتن رو جلو میاورد و تعارف یم  اونوقت مامان جعبه ی شت 

 کرد. 

 

وونم یم کرد.تو اوج خونشدی با رفتار شهاب داشت دی

یتن هارو برداشت  متانت لبخند زد و یگ از شت 

کت من خییل  ایرادی نداره خانم احمدی،روشا برای رسر

زحمت کشیده و حدااقل کاری که از دستم برمیومد این بود 

 که تا حالش دوباره روبه راه شه باالرسش باشم. 

 

ست بلند حرص و خشم از چشمهام میبارید و دلم میخوا

 جیغ بکشم. 

چشم های ستاره بارون مامان...نگاه پر از افتخار بابا درست 

 مثل ریخته شدن اسید روی روان من بود. 
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 یعتن انقدر سخت بود فهمیدن باطن این آدم

یه ظاهر برازنده با یه ثروت و مقام باال کاقن بود که اینجوری 

ای دست و پاشون رو گم کنند و دنبال کلمه های بهتی بر 

 حرف زدن بگردن؟

 

نگاه شهاب که روی من چرخید تمام نفرت و کینم رو تو 

 چشمهام ریختم. 

باید فکر یم کردم...یه راهکار اساش برای خالص شدن از 

 این منجالب

احت کن که از فردا باهات کار دارم.برای  _تو هم خوب استی

نم میگم  ن پروژه ی امروز صبح هم به زودی بهت زنگ مت 

 کتن   باید چیکار 

 

 اصال مهلت نداد.مهلت دهن باز کردن و فوران کردن. 

ام  رسی    ع رسش رو برای مامان بابا کیم خم کرد و درکمال احتی

 خداحافیطن کرد. 

 چجوری این درد و آروم کنم؟
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ن حماقتی رو؟بگم راحت و در کمال ارامش  به گ بگم همچی 

به دستهام قل و زنجت  بستم و کلیدشم دادم دست کیس که 

 حد مرگ ازش متنفرم؟تا رس 

 

روشا مادر چرا انقدر رنگت سفید شده به پرستار بگم برات 

ن بزنه؟  یه ویتامی 

 

 زبونم نیم چرخید.تمام مغزم دنبال یه راه خالض بود. 

 کشیدمرسم رو به دوطرف تکون دادم و نفس عمیق 

 

 _گ عمل میشه؟

 

صدای نگران مامان پرکشید و ذوق و خوشحایل جایگزینش 

 شد

ن فردا.اصال نمیدوین چقدر خوشحالم روشا.خدا _هم ی 

 جواب دعاهام و باالخره داد
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 رسم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و تصدیق کردم. 

 بود نه؟خدارو میگم! 
ی
 عجب تنبیه بزرگ

من از کجا میدونستم؟فکر کردم این گرگ به ظاهر خت  

 شده یه وسیله برای اجابت همه ی دعاهام. 

ر شدن بهش یه جور کفره که تنبیهشم چمیدونستم نزدیک ت

 رسی    ع دنبال خودش بیاره.اونم درست درعرض چند ساعت

 

ش بده.بنده خدا از  روشا چه رئیس خویی داری خدا خت 

وقتی فهمید ما درگت  آزمایشات و کارای عملیم گفت تا 

 بهوش بیای مراقبته. 

 خییل ازش خوشم میاد مرد باجنمیه

 

 بودم که مامان ادامه داد هنوز حرف بابا رو هضم نکرده

ن کم نداره..مادر سیع کن خوب تو  وای آره ماشاهلل هیچ چت 

کتش کار کتن چون قشنگ معلومه درکنارش میتوین  رسر

فت کتن   پیشر
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 کلمه ای هم برای توصیف این حال و روز مونده؟

فقط میتونم بگم حس یم کردم یه سطل آب یخ رو رسم 

 واژگون شده. 

ن االن با ختی  یم شدن این آدم رس جون خواهرم  اگر همی 

؟ ن ن معامله ای کرده بازم این و میگفیی  همچی 

 

#part229 

 *شهاب

یه حس وصف نشدین تو وجودم چرخ میخورد.حس خوب 

 رسیدن..به دست اوردن و باالخره رام کردن. 

دلم نمیخواست با این حال و روز ببینمش.با این چشم های 

 رسخ و روح متالشر شده. 

بود.فعال که هنوز انقدر رسکشه،انقدر داره  ویل فعال الزم

 باهام میجنگه وقت مهربوین و آروم کردن نیست. 

ن  کنار خونشون نگه داشتم و بعد از کیل حرف و نگاه سنگی 

 باالخره پیاده شد تا بره شناسنامش رو بیاره. 
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نفس عمیق کشیدم و سیع کردم افکارم رو از نگاه مردش 

 دور کنم. 

از بشه...فقط خیالم راحت بشه که فقط پاش تو زندگیم ب

هست،اونم فقط و فقط برای من؛دیگه نمیذارم لحظه ای 

 انقدر حالش بد باشه. 

جوری خوشبختی رو براش به تصویر یم کشم که تلجن همه 

 ی این لحظه هارو با خودش بشوره و پاک کنه. 

با صدای زنگ تلفنم نگاهم چرخید و به محض اینکه 

ن خورد  خم شدم و رسی    ع تماس دو  چشمم به اسم رامی 

 وصل کردم. 

؟ ن  رامی 

 سالم داداش حالت خوبه؟

 

خسته چشمهام رو مالیدم و کوتاه جواب دادم.حاال مونده 

 تا حال خوب...خییل مونده

 خوبم..چی شده؟

داداش یه قراری داشتیم با هم،قرار بود هر وقت برا اون 

 خانواده قلب پیدا شد اول تو رو ختی کنم. 
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 رس جام نشستم و یی طاقت پرسیدمبا تعجب صاف 

 خب؟؟

ن امروز یگ از خانواده های  م کرد که همی  این دوستم ختی

مرگ مغزی راضن شده اهدا کنه،آزمایشاشم با اون دختی 

ن فردا میتونه عمل شه...فقط داداش  بچه میخونه و همی 

ی نیست که بشه طولش داد یا دیر به خانواده ی  این ختی

نده ی عضو گفت.   گت 

 

ه میشه؟پیدا شدن یه قلب درست با گروه خوین اون مگ

 بچه اونم درست لحظه ای که روشا کوتاه اومده؟

بهت و خشم تو سلول به سلول تنم میچرخید و صدام یی 

 اختیار باال رفت. 

اییط که روشا یی دردرس  ین رسر محاله بذارم...اونم تو بهتی

ن االن ،اونم همی   حاضن شده بیاد محرصن

وع کرد به باال صدام هر لحظه بیش تی شد و دمای بدنم رسر

 . ن  رفیی
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افش شاید تلخ بود ویل شاید همش از روی ترس  اعتی

 بود.ترس از دست دادن

اونم...اونم تو دو قدیم رسیدن.خودخوایه بود،سواستفاده 

 از عشق یه خواهر بود؟

به درک...وقتی بعدها روشا کنار من از خوشر قهقهه زد به 

 تمام این روزها هم میخنده

،به هیچ وجه نباید  ن ن چی بهت میگم رامی  _گوش کن ببی 

 فعال اون خانواده باختی بشن. 

 خییل طول نمیکشه ویل باید برام وقت بخری

ن باشه؟  فقط دو ساعت رامی 

 

با باز شدن در حرفم قطع شد و به سوار شدن روشا نگاه 

 کردم

بان و کوبش قلبم هر لحظه بیشتی یم شد و..  دلم ضن

 تش بدمنمیخواست از دس

 باشه داداش ویل تروخدا بیشتی از دوساعت نشه
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 کالفه تماس رو قطع کردم و گوشیم رو توی جیبم گذاشتم. 

یخت.   هزار و یک جور فکر داشت روانم رو بهم مت 

 اگه وضع از این بدتر شه... 

 

خشم و حرص وجودم مابقی این فکر احمقانه رو تکمیل 

 کردن. 

.این دختی با همه ی جرئت مخالفت یا عقب نشیتن نداره. 

تقالهاش...با همه ی قوی بودنش زورش به خواسته های 

سه.   من نمت 

دلم میخواست با جون و دل لحظه به لحظه ی امروز رو 

ه کنم.   ذخت 

ویل وقتی نگاهم به حال و روز این دختی میوفتاد ترجیح یم 

 دادم اصال نگاهش نکنم. 

نگه  باالخره این مست  طوالین تموم شد و کنار محرصن 

 داشتم. 

حس میکردم اصال تو این دنیا نیست.با یه جسم یی جون 

 قدم بریم داشت و هیچ حرقن نیم زد. 
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 باور کنم که کوتاه اومده بود؟

ن هیجی نگفت.ساکت سمت سفره  با دیدن اشکان و نازنی 

قدم برداشت و پشت یگ از صندیل ها نشست و تو آینه به 

ه شد.   تصویر خودش خت 

ارت و خودخوایه؟مهم  مثل خیال بود.یه خیال با رنگ رسر

 نیست. 

تصویر پیش روم انقدر لذت بخش بود که تمام صداهای تو 

 رسم رو خفه کنه

یه دختی لطیف مثل برگ گل...بکر و دست نیافتتن با کیل 

 غرور و عزت نفس. 

 حتی یه ثانیه هم به مغزم خطور نمیکرد که ازش بگذرم. 

؟یه نگاه بهش   بندازشهاب چیکار داری میکتن

 

#part230 

نگاهم رو از اون تصویر ناب گرفتم و به چشمهای پر از 

ن نگاه کردم.   اشک نازنی 
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به خدا حقش نیست شهاب..نگاش کن.شده مثل یه مرده 

ی متحرک.تو اون و این شکیل میخوای؟انقدر یی روح؟از 

 رس اجبار؟

 

 کالفه رو صورتم دست کشیدم. 

دو ساعت زمان من وقت شنیدن این حرفهارو نداشتم.فقط 

 خریده بودم و محال بود این شانس و از دست بدم. 

_االن فقط لج کرده...پاش که به زندگیم باز بشه همه ی 

ه.   این روزا یادش مت 

 فالکت بار قبلشم 
ی
میشه خانوم خونه ی من و از اون زندگ

 دور میشه

 _شهاب تو نباید.. 

 

 عصتی چشمهام رو بستم و زیر لب غریدم

 بسه نازی
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ن اشک هاش رو پاک کرد و یه نگاه مستاصل به روشا نا زنی 

ه شد  انداخت.ویل دوباره رسش چرخید و با سوال بهم خت 

_چجوری میخوای عقدش کتن شهاب؟اجازه ی پدرش که 

 نیست. 

 

ی که چند  ن این قسمت سخت ترین جای این قصه بود.چت 

وقته دارم بهش فکر میکنم و هر جور حساب میکنم میبینم 

ن بعدش میارزه. اینهمه نق  شه و فریب به داشیی

_یه رضایت نامه ی جعیل از دادگاه گرفتم.برای مواقیع که 

پدر راضن نیست ویل دادگاه این اجازه رو میده.حاال سوالت 

 تموم شد نازی؟

 

یخت ن مثل نگاه ناباورش اعصابم رو بهم مت  .دیگه نازنی 

 گذشته ها منبع ارامش روح و روانم نبود. 

جلو پام سنگ میداشت و حال دلم رو بد این روزا فقط 

 میکرد. 

 _عشقم تو برو پیش روشا من االن میام
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نگاه متعجب و پر از بهتش با حرف اشکان از من بریده شد 

 و با شونه های افتاده سمت روشنا قدم برداشت. 

ن مدرک جعیل دادگاه  شهاب فکر همه جاش و کردی؟با همی 

 هم میشه کار و تموم کردا.. 

 

ن امروز برای اون بچه قلب من ختی  نداشتم که قراره همی 

ن یه ختی اگه بعدها به گوشش برسه برای  پیدا بشه.همی 

داغون شدنش کافیه...حاال این یگ هم قرار بود اضافه 

 بشه؟

 

ه شدم.   به چشمهای نگران اشکان خت 

م.اینم فقط برا این  نه...نمیخوام با این مدرک کار و پیش بتی

پرسید که چجوری عقد کردیم بهش گرفتم که اگه خودش 

 ..خودم تا تهش هستم اشکاننشون بدم. 

 

ن بار بود که اشکان و این شکیل میدیدم.انقدر  برای اولی 

 انقدر مستاصلنگران.. 
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؟اگه ببینه خالیه خب میفهمه عقد  _شهاب شناسنامش چی

الیک بوده.میدوین اگه بفهمه همه ی حس و حالش دو برابر 

اک کردن همه ی این روزا از ذهنش میشه ها...اونوقت پ

 تقریبا غت  ممکنه. 

 

 رسم رو چرخوندم و بهش نگاه کردم. 

ه به تصویر خودش نگاه یم کرد.   همچنان ساکت و خت 

سوند.   حتی تصور از دست دادنش من و تا رس حد جنون مت 

اگه هنوز برای روشنا قلب پیدا نشده بود شاید منرصف یم 

شده دیگه محاله پایبند  شدم،ویل وقتی بفهمه نوبتشون

 بمونه. 

 بازم میگم...حتی تصورشم من و به مرز جنون میکشه

 

پر از حرص و خشم،با دندونای قفل شده دوباره برگشتم 

سمت اشکان.سیع کردم صدام باال نره ویل با عصبانیت 

 غریدم

_شناسنامش پیش خودم میمونه.همه ی این کارا به خاطر 

ی هم ا ن ین مسائل برام مهم خود روشاس.من حتی پشت 
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عا باطله  نیست ویل میدونم اگر روشا بفهمه که این عقد رسر

عقب میکشه.حاال که باباش نیست تا رضایت بده مجبورم 

این عقد و واقیع جلوه بدم.فقط پایبند بشه...فقط یکم 

ه اونوقت با رضایت باباش یه عقد واقیع و کامل  آروم بگت 

م.   میگت 

 

 داد و با ترس تایید کرداشکان نگران رسش رو تکون 

_باشه داداش آروم باش عصباین نشو.باشه این دختی حق 

توعه...اصال نمیذاریم بفهمه این عقد الیک بوده باشه؟من 

 به نازیم نمیگم وگرنه پوست کله ی من و میکنه اگه بفهمه. 

نگران نباش این من برم به این پشه بگم بیاد عقد و بخونه.. 

 ادم تابلو بازی درنمیارهکارس خوب پولیم بهش د

 

عذاب وجدان مثل اسید داشت تمام وجودم رو ذوب یم 

 کرد. 

تو رسم هزار جور توجیه و دلیل میچرخید و حتی یه دونشم 

 نمیتونست آرومم کنه

ن و خوب میدونستم.   ویل فقط یه چت 
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تا دو ساعت دیگه که بفهمه قلب حاضن شده و به من 

ین راحتی به دستش وصل نشده باشه دیگه نمیتونم به ا

 بیارم. 

حتی دلم نمیخواست به راه های دیگه فکر کنم چون از این 

به بعد دیگه تمام راه حل ها تقریبا جرم محسوب یم 

ین کار بود.   شد...پس این بهتی

 

#part231 

 دیگه از این به بعد و میخوام چشم بسته برم. 

جوری که چشمم به حال این دختی نیوفته و تا پشیمون 

 کار و تموم کنم. نشدم  

بعد از اینکه اشکان رفت پشت صندیل نشستم و نیم نگایه 

 به دست های روشا انداختم. 

د و  ن با حرص و اضطراب مدام گوشه ی مانتوش رو چنگ مت 

 حرفهاش...اون حرفهای لعنتی داشت دیوونم یم کرد. 

دلش میخواست منرصفم کنه؟اونم بعد اینهمه نقشه و 

 رهاینهمه جون کندن؟خنده دا
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ویل باالخره تموم شد.صدای بله گفتنش که تو اتاق پیچید 

 بعد مدت ها نفسم با خیال راحت از ریم خارج شد. 

مگه مهم بود که اصال عقدی درکار نبوده؟روشا که اینجور 

 فکر نیم کرد پس محال بود بذارم باختی شه. 

ن جور دیگه ای روانم رو بهم  تماس های مکرر رامی 

یخت.   مت 

باالخره بهش اجازه دادم که خانواده ی روشا رو بعد از عقد 

 با ختی کنه و موبایل روشا رو هم گرفتم ویل... 

کتم با جسارت و غرور به  ی نبود که تو رسر این اون دختی

ه یم شد.   چشمهام خت 

حس میکردم هنوز تو شوکه.از صورت پر از گیجی و 

ی  بهتش...از نگاه یی روحش و از خوی رسکیسر که دیگه ختی

 نبود. ازش 

 فعال ایرادی نداره...خودم رسپاش میکنم. 

 ویل...ویل فکر نیم کردم انقدر سخت پیش بره. 

لحظه ای که پامون و تو بیمارستان گذاشتیم و روشا با 

 دیدن مادر خوشحالش رسجاش خشک شد. 
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 تا لحظه هایی که برای به 
از روزی که این دختی و دیدم،حتی

و کنار هم چیدم دست آوردنش نقشه ریختم و اتفاقات ر 

فکر یم کردم فقط بهش عالقه مند شدم.یه کشش عجیب 

ی که اول از همه چی وقار   عمیق به دختی
ی

یا یه جور وابستگ

اونم برای متن یا شایدم یی توجهیش توجهم رو جلب کرد.. 

 که یک عمر کنار هرزه ها بزرگ شدم. 

 ویل اشتباه یم کردم.این حس و حال زیادی عمیق بود. 

ن سقوط کرد،هم لحظه ای   که پاهاش سست شد و رو زمی 

 پاش،پاهام سست شد و قلبم فرو ریخت. 

 به خودم که اومدم دیدم این دختی شده همه ی دنیام. 

چشمهاش که بسته شد وحشت و ترس تمام وجودم رو 

 گرفت. 

 بود.تمام دار و ندارم رو 
ی
این دختی سهم من از کل این زندگ

یزم تا فقط یکم اروم ب ه و من و بشناسه.تو به پاش مت  گت 

 نعمت و ثروت غرقش میکنم تا بلکه بهم یکم فرصت بده. 

 

اما راه درازی در پیش بود.وقتی چشمهاش رو باز کرد و 

بهوش اومد شده بود همون روشایی که میشناختم.یه ماده 
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ایط  بتی رسکش که حاضن نیست ثانیه ای کوتاه بیاد یا این رسر

 و بپذیره. 

ن رسیدم که کارم اگر تا قبل از این م ردد بودم حاال به یقی 

 درست بود. 

حاال که فهمیده از پیدا شدن قلب ختی داشتم فقط اون 

 عقد جعیل میتونست پایبندش کنه. 

حسایی جون گرفته بود...اون گیجی و ابهام پر کشیده بود و 

ی که انتخاب کرده بود رو میدید.   با چشم باز مست 

تحمل بود که پا رو دم من ویل همه ی اینا تا لحظه ای قابل 

نذاره.دست نذاره رو نقطه ی جوش من و تا رس حد مرگ 

 عصبانیم نکنه. 

ای کاش این و میفهمید...ای کاش یگ بهش یاد یم داد که 

 . هر جوری شده نباید من و عصباین کنه

جیغ کشید...تقال کرد و به سینم مشت کوبید.ویل تحمل 

 کردم... 

باشم.فشار زیادی روش بود و  تحمل کردم و سیع کردم اروم

 من تقریبا مسبب همش بودم. 

 ویل محال بود بذارم از چنگم رس بخوره. 
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هزار مدل برچسب و اتهام رو هم رو خودم تحمل میکردم 

 ویل محال بود بذارم فرار کنه. 

با اومدن مامان باباش حرفم نصفه موند ویل آتیش خشمم 

 همچنان شعله ور بود. 

ون اخرین نگاه خصمانم ر  و هم بهش انداختم و از اتاق بت 

 رفتم. 

ین موقع برای عمیل کردن فکری بود که از وقتی  االن بهتی

 فهمیدم روشا گت  یه دالل افتاده تو ذهنم جولون یم داد. 

اگر تا االن هم صتی کردم و باهاش راه اومدم برا این بود که 

 کارم پیشش گت  بود و تنها شاه کلید رسیدن به هدفم بود. 

ی منتظر مو  بایلم رو از جیبم در اوردم و بعد از شماره گت 

 جواب شدم

الو..سالم قربان...میخواستم گزارش یه دالیل اعضای بدن 

 .. ن  . رو بدم خدمتتون...بله یادداشت بفرمایی 

 

#part232 

 *شهاب
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 آستینم رو تا زدم و گوشه ی یقم رو صاف کردم. 

بش در دستم رو سمت عطر تلخم دراز کردم که صدای کو 

 اتاق بلند شد

 بیا تو

 

چند پاف به دو طرف گردنم زدم و بوی تلخش رو استشمام 

 کردم

ین آقا؟ یف میتی  آقا غذاتون آمادس...عه جایی تشر

 

ن رو کشیدم و کوتاه رسم رو تکون دادم ن کشوی مت   اولی 

ون کار دارم صدیقه تلفن هم اگر زنگ زد  دو سه ساعت بت 

 برندار 

میذارم یخچال هر وقت اومدین  چشم اقا...پس غذاتونو 

 گرمش یم کنم...با اجازتون

 صتی کن! 
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هنوز چند قدم برنداشته بود که با شنیدن صدام برگشت و 

 منتظر بهم چشم دوخت. 

جعبه ی مخمل رو از توی کشو برداشتم و بهش چشم 

 دوختم. 

ن لحظه هزار مدل واکنش  از لحظه ای که خریدمش تا همی 

 صوم رو تجسم کردم. از اون چشم ها و صورت مع

 وایسا کارت دارم

 

ن گذاشتم و گوشیم رو برداشتم.   جعبه رو روی مت 

ن  شده بودم مثل پش های تازه به بلوغ رسیده که برای اولی 

بار یه احساس جدید رو تجربه کردند و برای دیدن دختی 

 . ن  موردعالقشون لحظه شماری یم کین

 چند تا پیام از اشکان و چند تا تماس کاری. 

ه یا نم یدونم چم شده بود.توقع داشتم روشا رساغم رو بگت 

 بهم پیایم بده؟

ن رها کردم و به نفس عمیق  کشیدم و گوشیم رو روی مت 

 جاش جعبه رو برداشتم. 
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 بیا جلو صدیقه

 

هیکل چاق و درشتش با قدم های بلندی که هیچ فرقی با 

ن پرید و رسی    ع خودش رو جلو  دوییدن نداشت باال و پایی 

 کشید. 

ن چشم ها و جعبه ی توی دستم در  نگاه کنجکاوش بی 

گردنش بود.داشت جون میکند تا سوال نکنه ویل اون 

ن بود.  د گویای همه چت  ن  چشم هایی که از فضویل برق مت 

 در جعبه رو باز کردم و سمتش گرفتم. 

 این چه حس و حایل بود؟االن دیگه اسمش مهم نیست. 

اصله گرفته بودم االن که دیگه فرسنگ ها از شهاب سابق ف

 دیگه اصال مهم نبود. 

 آخرین باری که برای یه زن کادو خریدم گ بود؟

خاطرات ذهنم مدام برای پیدا کردن یه رد پا از جنس یه زن 

 .  ورق خورد و آخرشم هیجی به هیجی

زنایی که از فشار غریزه پا تو خلوتم گذاشته بودند اونقدر 

و تصویر خشک و زیاد نبودن ویل باز هم حتی یه ذهنتیت 

؛دیگه چه برسه به هدیه.  ن  خایل هم به جا نذاشیی
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پس از کجا باید میدونستم که چی میتونه اون چشمهای رسد 

 و خشک رو بخندونه؟

 

ه شدم  در جعبه رو باز کردم و به عکس العمل این زن خت 

 قشنگه؟فکر میکتن اگر به یه دختی هدیه بدم خوشش بیاد؟

 

 اصله هم دیدین بود. درخشش چشمهاش حتی از این ف

ت نگاهش میخ دستبند توی جعبه بود و  با ذوق و حت 

 صداش از زور خوشحایل میلرزید

_وای آقا این چقدر خوشگله...مگه میشه یه دختی از این 

خوشش نیاد؟اصال..اصال مگه میشه یه دختی از شما کادو 

ن دستنبد  ه و ذوق نکنه اقا؟دیگه چه برسه یه همچی  بگت 

 
ی

 قشنگ

ه اقاخوشبحا ی که از شما کادو بگت   ل اون دختی

 

 در جعبه رو بستم و تو جیب شلوارم گذاشتم. 

 حتی اگر یک صدم این ذوق تو نگاه روشا چرخ بخوره کافیه. 
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؟اخه..اخه  ن یه؟به سالمتی میخواین مزدوج شی  آقا ختی

فضویل نباشه ها شما هیچوقت از این کارا نمیکردین...چه 

 شکلیه خوشگله آقا؟

 

ن برداشتم و جدی به  سوییچ و  موبایلم رو از روی مت 

 چشمهای براقش نگاه کردم

برو رس کارت صدیقه..وقتی اومد تو این خونه خودت 

 میبینیش

 

 مبارکتون باشه اقا...وای چقدر دوست دارم ببینمشون. 

 

نگاهش که به چشمهای جدی و ساکتم افتاد رسی    ع خودش 

 ترک کرد.  رو جمع و جور کرد و با یه عذرخوایه اتاق رو 

ون زدم و سمت بیمارستان راه افتادم.   از خونه بت 

ن لحظه هر وقت چشم رو هم بستم تصویر  از دیروز تا همی 

یه سفره ی سفید رنگ پشت چشمهام نقش بسته با 

ی که با مظلومیت پشت آینه نشسته.   دختی
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حتی تصور واقیع شدن اون پیوند و ابدی شدن اون اسم تو 

بان قلبم ر  ه. شناسنامم ضن  و باال میتی

از گ  این دختی انقدر مهم شد و یه کشش و جاذبه  انقدر 

 عمق پیدا کرد؟

انقدر زیاد که چشم ببندم رو همه چی و فقط به تصاحب 

 فکر کنم؟

ه شد و  شاید درست از همون ثانیه ای که تو چشمهام خت 

 یه نگاه پاک و زالل رو برام یااوری کرد. 

 ر از جاذبه. یه نگاه آشنا...پر از حیا و پ

االن اون دختی پر از نخواستنه...پر از لجبازی ویل حاال که 

بان قلبم رو  انقدر بودنش وجودم رو پر از شور میکنه و ضن

ه ارزش یکم صبوری رو داره.   باال میتی

تو پارکینگ بیمارستان پارک کردم و با آسانسور تا طبقه ی 

 بخش قلب باال رفتم. 

 احتیاج به زمان داشت.  این ماده بتی کوچولو فقط یکم

یکم رام شدن و یکم کوتاه اومدن.اونوقت بودم که همه 

یختم تا فقط یکم اون چشماای آشنا  م رو به پاش مت  ن چت 

 بخندن. 
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با دیدن اتاق خایل ش ش یو و یکم پرس و جو فهمیدم 

روشنارو منتقل کردن اتاق عمل و طبقه ی مورد نظرم رو 

 بهم نشون دادن. 

ف زدم و تکرار کردم که این دتتی احتیاج به کیل با خودم حر 

 زمان داره...االن گیجه و نگران خواهرشه ویل... 

 ویل همش با دیدن یه صحنه دود شد و رفت هوا. 

بان قلبم بیشتی و بیشتی شد.  ن خشک شد و ضن  پاهام به زمی 

خشم و کینه مثل دومینو سلول به سلول تنم رو یط کرد و 

 تمام وجودم رو دربرگرفت. 

 رارت تنم باال رفت و مشتم گره خورد. ح

حاال کیه که بتونه آرومم کنه و منو خشمم رو مهار کنه تا 

 اون دختی و بیشتی از

 

سونم؟  این دور نکنم و نتی

 

#part233 

 *روشا
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ن صندیل نشستم.   نفس عمیق کشیدم و روی اولی 

 مامان ساکت کنارم نشسته بود و با آرامش قرآن میخوند. 

وع عمل نگذشته بود که بابا گفت هنوز نیم ساعت ا ز رسر

 نمیتونه اینجا بشینه و رفته بود نمازخونه. 

 رسم رو به دیوار تکیه دادم و چشمهام رو بستم. 

 تموم شد. 

باالخره رسید اون لحظه ای که تو خواب و بیداری هزاران 

 بار تصورش کردم. 

دیگه از این به بعد قرار نبود صورت کوچولوی خواهرم از 

بشه و با حشت به بچه هایی نگاه کنه که با خیال درد جمع 

ن یم پرن و بازی یم کنند.   راحت باال و پایی 

دلم میخواد وقتی که چشم باز کردم ببینم خواهرم دیگه 

ی هم از کابوس های گذشته  قلبش مشکیل نداره و هیچ ختی

 نیست. 

 نه شهایی تو زندگیم بوده و نه هیچ عقد بدون اذن پدری. 

م پر انرژی شایان نفسم تو ریم حبس شد و با صدای سال 

 قلبم فرو ریخت. 
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 این مرد یی تقصت  کجای این قصه بود؟

 سالم...چشمتون روشن مادرجون..بفرمایید

 

چشمهام رو باز کردم و به صورت شاد و چشمهای 

 خندونش نگاه کردم

 سالم پشم.چرا زحمت کشیدی مادر..دستت دردنکنه

 

ه شد. نگاه مشتاق شایان رو من نشس  ت و با لبخند بهم خت 

گ بود که بتونه رو حس و حالم اسم بذاره و کیم بهم ارامش 

 بده؟

و و توانم رو جمع کردم و اخرش شد یه سالم زیر  تمام نت 

 لب و آروم. 

یتن رو سمت مامان گرفت و بعد از  شایان جعبه ی شت 

 اینکه بهش تعارف کرد اومد سمتم و کنارم جاگت  شد. 

بداخالق؟بیا بخور یکم شاید خلقت اومد  _احوال خانوم

 رس جاش. 
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دلم میخواست یگ بیوفته به جون لبهام و به دوطرف 

کششون بده بلکه طرح یه لبخند مسخره هم شده رو 

 صورتم بشینه. 

این آدم نامزد من بود و اسم لعنتی من تو شناسنامه ی یگ 

 دیگه؟زجرآور تر از این اتفاق هم هست؟

 یان..زحمت کشیدی_دستت دردنکنه شا

 

ن رفت.   لبخند عریضش آروم آروم از بی 

؟  عزیزدلم چرا انقدر همیشه تو نگراین

رنگ به رو نداری هر گ ندونه انگار عزاداری..چته اخه تو 

؟  دختی

 

یه طناب محکم و کهنه آروم آروم دور گلوم پیچیده شد و 

وع کرد به محکم شدن.یه دور..دو دور...همینطور دور  رسر

 پیچید و با یادآوری این فاجعه محکم تر یم شدگردنم می

 خ...خوبم شایان فقط یکم خستم
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 لبخندش دوباره برگشت و اروم اروم شکل گرفت

ن خییل طول  ون؟تا وقتی عملش کین _میخوای بریم بت 

 میکشه ها.بریم یکم حال و هوات عوض میشه

 

خندیدم و گ بود که بتونه از البه الی خندم طعم زهرمار 

 و حس کنه و به دادم برسه؟تلجن ر 

ن راحتی حل یم شد.   ای کاش همه ی مشکالت به همی 

 کیم چرخیدم سمتش و بهش لبخند زدم. 

شاید من تا روشنا رو سالم و رسحال نبینم آروم نیم 

 شم.ممنون که..ممنون که انقدر نگرانیم

 

درخشش چشمهای این مرد رو پای چی میذاشتم؟یه نیم 

وقتی خیالش از مامانم راحت شد نگایه به پشت رسم کرد و 

که حواسش این سمت نیست لبخند عریضن زد و بهم 

 نزدیک تر شد. 

_روزای خوب جلوعه عزیزم.روشنا که خوب شد میوفتیم 

دنبال کارای عروش.خانوم خونم که شدی تلجن همه ی این 
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روزا رو از ذهنت پاک یم کنم.نمیذارم دیگه اب تو دلت 

 متکون بخوره روشا.قول مید

 

 انگاری افسار این طناب کهنه دست شایان بود. 

چون با هر کلمه ی جدیدی که هجی یم کرد طناب محکم تر 

 کشیده یم شد و قلبم بیشتی مچاله یم شد. 

 ای کاش یگ این مرد رو ساکت یم کرد. 

 چشمهام رو بستم و روی گلوم دست کشیدم. 

میفهمم چقدر سختی کشیدی این روزا.میدونم خییل غصه 

وشنا رو خوردی.ویل دیگه تموم شد روشا خانوم...بخند ی ر 

 دیگه

 

خنده؟من دنبال یه سطل برای تخلیه ی همه ی حس و 

 حاالیی بودم که بوی تعفنش داشت دیوونم یم کرد. 

این مرد حالل و حروم رسش یم شد.ادیم بود که پایبند همه 

ی خط قرمز های محرم و نامحریم ها بود.پس چی شد که 

 است کیم پاش و جلوتر بذاره؟یهو دلش خو 
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اونم االن؟اونم وقتی که دارم تو فکر اسید یه نامرد قدرتمند 

 میسوزم؟

 خنده دار بود اگر حس عذاب وجدان داشتم؟

عذاب وجدان از جنس خیانت اونم به عقدی که حتی یک 

 ذره هم خواهانش نبودم و با زجر بله گفتم؟

رت لبهای چشمهام رو بسته بودم که با حس گریم و حرا

شایان درست جایی نزدیک به لبهای خودم مثل برق گرفته 

 ها چشم باز کردم. 

ت به چشم های شیطونش  شونه هام باال پرید و پر از حت 

نگاه کردم ویل ثانیه ای طول نکشید که نگاهم از چشمهاش 

ن خورد و به پشت رسش قفل شد.   لت 

 

#part234 

بان باشر و بازم نفس بکیسر   ؟مگه میشه یی ضن

بان قلتی رو حس نیم  پس چرا صدای هیچ کوبش و ضن

 کردم؟

ت زده و لرزون قفل پشت رس شایان بود و اون تو  نگاهم حت 

 عوالم دیگه برای خودش شیطنت خرج یم کرد. 
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دیگه صتی منم حدی داره دیگه..ای بابا چرا هیچکس فکر 

 دل من نیست که چجوری داره بیتایی میکنه؟

 

ت و دستهام یخ بست و شد هم  جنس نگاه مردی که با حت 

 خشم،با فاصله پشت رس شایان ایستاده بود. 

ی از تپیدن بود نه نفس کشیدن.   نه ختی

 طناب کهنه هم پا برجا رس جای خودش ایستاده بود. 

شایان با دیدن سکوتم رد نگاهم رو گرفت و به پشت رسش 

 نگاه کرد. 

 صدای زمزمه ی زیر لبش نوید یه کابوس جدید رو میداد. 

 یه کابوس واقیع اونم تو دنیای بیداری ها

 این عوضن اینجا چیکار میکنه؟

 

من روی صندیل خشک شده بودم ویل شایان رسی    ع از 

 جاش بلند شد و اخم هاش رو بهم دیگه گره زد. 

با بلند شدن شایان انگار قفل پاهای شهاب هم باز شد و 

وع کرد  به نکز دیک شدن.   رسر
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اش یخبندان و دنیای خونشدی و نه...انگاری اینبار چشم ه

 یی تفاویی نبود. 

ن که فقط  یه خشم درست حسایی با کیل شعله های آتشی 

 شایان رو هدف گرفته بود و به سمت من نگاه هم نیم کرد

فاصلشون هر لحظه کمتی و کمتی یم شد که باالخره از رو 

 صندیل کنده شدم و مثل فتن بلند شدم. 

رو ستی شایان کردم و  وحشت زده،بدون هیچ فکری خودم

 جلوش ایستادم. 

ن بیاد دست  آره دیگه...مغز که از کار بیوفته و افسار همه چت 

 ناهوشیار وجود نتیجش میشه این. 

ن و پر از خشیم که از شایان کنده میشه و میشینه  نگاه آتشی 

 رو چشمهای من. 

سنکوپ کردم.نفسم رفت و تو آتیش اون شعله های 

ن سوختم و همچنان   جون کندم تا رسپا بمونم. خشمگی 

 یه سکوت وحشتناک با نگاه هایی از جنس های مختلف. 

ت و یگ از روی خودخوایه.   یگ از زور غت 

 .
ی

 یگ رو به موت و یگ رو به دیوانگ
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یف  _ای وای سالم جناب مهندس.شما چرا تشر

آوردین؟روشا چرا اخه به جناب رادش انقدر زحمت 

 میدی.بفرمایید بشینید

یتن تعارف کن به آقاشایان جا  ن مادر شت 

 

چشم هام رو با درد بستم.چرا همیشه من باید نقش ناچی 

رو بازی کنم؟چی میشه یگ پیدا بشه و یه بارم که شده من و 

 نجات بده؟

 

 چشمهام رو باز کردم و رستا پا چشم به شهاب نگاه کردم. 

نگاهش با تاخت  از روی من برداشته شد و به مادرم چشم 

 دوخت. 

ن تند تند  قفسه ی  ن رفیی صداش از حرص میلرزید.باال و پایی 

ل خشم رو میداد.   سینش نوید یه حجم زیادی از کنتی

 سالم خانوم احمدی...زحمتی نیست. 
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ن چندتا کلمه رو کنار هم بذاره و  ...فقط تونست همی  ن همی 

 دوباره رسش برگشت و به من نگاه کرد. 

 ؟صدای زیر لبم رو میشنید؟عجز صدام رو چی 

 توروخدا رسر درست نکن.. 

 

 دلم سوخت برای لحتن که ازش استیصال میبارید. 

 _شما اینجا چیکار میکتن جناب رادش؟راه گم کردین؟

 

رسم از درد نبض یم زد و با وحشت به شایان و شهاب نگاه 

 یم کردم. 

 اماده ی حمله پر از خشم به همدیگه نگاه یم کردند. 

م   _نه...اومدم هم از عمل اون فرشته کوچولو ختی بگت 

 هم...هم با روشا یکم کار دارم

 

قلبم فرو ریخت و سیع کردم هر چی عجز و التماسه تو 

 نگاهم بریزم. 

 چی کار میخواست بکنه با آبروی من؟
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صدای متحت  و پر از حرص شایان کیم بلند شد و با نفهیم 

 رسش رو تکون داد

 نفهمیدم؟روشا؟؟خانوم احمدی منظورتونه دیگه نه؟

 ی وای شایان جان؟ا

 

ض و متعجب مادرم هم نتونست اتصال نگاه  صدای معتی

 این دوتارو قطع کنه. 

 شهاب پوزخند زد و رسش رو کیم خم کرد

 _نه...همون روشا

 

اصال به من نگاه نیم کرد.رسش رو برگردوند سمت مامان و 

 با همون صدایی که از خشم میلرزید گفت

برش میگردونم نگران _من با روشا یکم کار دارم...زودی 

ن   نباشی 

 

نه صتی کرد مادرم لب باز کنه و نه حتی رسش رو به نشونه 

 ی تایید تکون بده. 
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فقط رسی    ع دستش دور مچم حلقه شد و با قدرت سمت 

 خودش کشید. 

ن بلندم با صدای عصباین و بلند شایان ادغام شد  صدای هی 

 چیکار داری میکتن مرتیکه؟دستت و بکش از زن من

 

#part235 

قلبم فرو ریخت با صدای بلند شایان و نگاه خونشد 

 شهاب. 

ی پشت این نگاه  ن البته فقط من میدونستم که چه چت 

خونشد پنهان شده و وای از لحظه ای که خودش رو نشون 

 بده. 

صدای کوبش قلبم هر لحظه بلند تر یم شد.انقدر بلند که 

 اون رو درست کنار گوشم حس یم کرد. 

ی خشک شده تند تند رو به سمت وحشت زده با لبا

 شهاب حرف زدم

 ج..جناب رادش شما بفرمایید من االن میام پیشتون
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نگاه رسد و یخیش با مکث از شایان جدا شد و نشست رو 

 صورت رو به موتم. 

هر چی عجز و خواهش داشتم تو نگاهم رس ریز کردم و آروم 

 زیر لب زمزمه کردم

 تروخدا شهاب...خواهش یم کنم

 

نم اسمش معجزه بود یا ارامش قبل از طوفان.فقط نمیدو 

حس کردم که دستش از روی مچم کنار رفت ویل نگاهش از 

 لب های لرزونم جدا نشد. 

 جون من...تروخدا برو

 

د و نه حتی یه گره از  ن نگاهش جدا نیم شد.نه پلک مت 

 ابروهاش باز یم کرد. 

 چشمهام رو با درد بستم و رسی    ع برگشتم سمت شایان

ونمون چرا د  شایان اینجا بیمارستانه االن بت 
ین ن اد مت 

ی نشده که چرا..چرا انقدر عصباین  ن  میکننا..چت 
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اگر بگم حتی یک کلمه از حرفایی که زدم رو نفهمیدم دروغ 

نگفتم.تند تند به هر چی کلمه ی اثربخش که به ذهنم 

سید چند زدم و هر چی نرمش و خواهش بود به صدام  مت 

 دادم. 

ر از خشم شهاب که بلند شد حتی نتونستم صدای بم و پ

رسم رو برگردونم و فقط رسم رو به نشونه ی تایید تکون 

 دادم. 

 فعال همینقدر هم که کوتاه اومده بود خودش یه معجزس

ن منتظرم خانوم احمدی..دیر نکن  پایی 

 

تمسخر و کنایه از اون خانوم احمدی که گفت میبارید.رسم 

 تم جلوی یورش شایان رو گرفتم. رو تکون دادم و با تمام قدر 

با عصبانیت سمت شهاب قدم برداشت که محکم به عقب 

 هلش دادم و آروم لب زدم

 تو رو قرآن شایان...تو بیمارستانیم به خدا
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ن شدم که  نیم نگایه به پشت رسم انداختم و وقتی مطمی 

دیگه اثری ازش نیست فقط تونستم کیم،کیم خودم رو 

 جمع و جور کنم

ت ؟چه ختی  ه شایان...چرا اینجوری میکتن

 

بگم مثل باروت منفجر شد اغراق نکردم.صورتش از زور 

 خشم رسخ شده بود و تنش از زور حرص میلرزید

 _این اینجا چه غلیط میکنه روشا؟چرا این همه جا هست؟

نه وقتی متن که نامزدتم هنوز با  ن به چه حقی به تو دست مت 

میشم مبادا که پسم کیل احتیاط و ترس و لرز بهت نزدیک 

؟  بزین

نه؟چی میخواد  ن اصال به چه جرئتی اسم کوچیکت و صدا مت 

 از جون تو؟

 

زبونم خشک شده بود و فقط با وحشت به شایاین نگاه 

 میکردم که به نقطه ی جوش رسیده بود. 

لبهام مثل مایه تکون میخورد ویل دری    غ از یه صوت 

 م کنهنامفهوم که فقط یه ذره بتونه این مرد رو آرو 
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؟جای تشکر کردنتونه؟ ین ن ته برای چی داد مت   پشم چه ختی

ن چندبار اومده بیمارستان به خاطر  این بنده خدا ببی 

 .  روشا؟یه عروسک...یه کادو..یه لطف..یه مهربوین

اینه راهش آقا شایان؟که رس دختی من الیک داد و هوار کتن و 

ی؟  آبروش رو جلو رئیسش بتی

 

ن نفسم باال نمیومد.به بدت رین شکل ممکن داشت همه چت 

بهم میخورد و مامان هم داشت فندک زیر خشم شایان 

 میگرفت. 

 اینبار شایان برگشت سمت مامان

کت این  ن شما؟روشا اصال دیگه تو رسر چی دارین میگی 

 عوضن کار نمیکنه. 

معلوم نیست چی تو رس کثافتشه.. برای زن من نقشه ریخته 

 من میدونم. 

 

ن نبود. دستهام میلرزید ویل ا  الن وقت خفه خون گرفیی
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ن اینجوری بهم  من اینهمه زجر نکشیدم که اخر رس همه چت 

 بریزه

 

#part236 

اینبار من صدام رو کیم باال بردم که رس شایان سمتم 

 برگشت و با حرص نگاهم کرد

بسه شایان میگم انقدر داد نزن..بذار خب برم ببینم حرف 

 حسابش چیه. 

؟فکر کن بذارم حتی  یه کلمه با اون پست فطرت  دیگه چی

.بدون اجازه ی من حق نداری کاری کتن روشا  حرف بزین

 فهمیدی؟

 

ت بود میفهمم..تنش از حرص  پر از حال بد و پر از غت 

 کیس هم بود که حال من و بفهمه؟میلرزید میفهمم..ویل 

اگر شایان هم قرار بود دم از زور و اجازه ی این شکیل بزنه 

 اب داشت؟دیگه چه فرقی با شه
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 اخم هام رو تو هم دیگه گره کردم و سیع کردم آروم باشم. 

هزار بار تو رسم مرور کردم که این مرد این وسط یی 

ترین قربانیه و صدبار حرفم رو مزه مزه کردم  تقصت 

یی شدی باشه میفهمم.   حالت خوب نیست شایان غت 

ویل شخصیت منم خرد نکن.من همونیم که خودم با اختیار 

کت این آدم استعفا دادم یادت رفته؟پس بذار خودم  از رسر

خودم یه جوری این مسئله رو حل کنم.باشه خودم.. 

 شایان؟

 

!مادر چرا استعفا دادی؟مگه نمیگفتی خییل کار کردن  ن هیی 

کت و دوست داری؟  تو اون رسر

 اصال..اصال چرا به ما نگفتی روشا؟

 

 رو صورتم کالفه دست کشیدم و زیر لب زمزمه کردم

الن وقت این حرفا نیست مامان..بذار مفصل توضیح ا

 میدم
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رسم رو بلند کردم و آخرین نگاه رو هم به صورت درمونده و 

 کالفه ی شایان انداختم

اون صورت نگران با چشمهایی که ازشون عجز و ترس از 

 دست دادن میچکید بغضم رو هر لحظه بیشتی میکرد. 

نذار این آدم دلم میخواست بلند داد بکشم که شایان 

سمتم بیاد.نذار اذیتم کنه ویل...با اون اسیم که تو 

 شناسنامم جا خوش کرده بود چیکار یم کردم؟

آروم زیر لب زمزمه کردم"االن میام" و رسی    ع چشم گرفتم و 

ون اومدم.   با قدم های بلند از بخش انتظار اتاق عمل بت 

ون آورد م و با حس لرزش گوشیم،موبایلم رو از تو جیبم بت 

 به پیایم که برام اومده بود چشم دوختم

ن کیا(  رامی 
 )بیا طبقه ی اول ته راهرو..نوشته مطب دکتی

 

در عرض یک ثانیه چشمهای مغلوب شایان از جلوی دیدم 

 پاک شد و ترس و وحشت به جونم تزریق شد. 
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ه به اون چندتا کلمه نگاه میکردم.   همینطور خت 

 عکس العملش رو تصور کردم.  بارها و بارها خوندمش و 

 چرا یه کم ولم نیم کرد تا بفهمم چه غلیط با زندگیم کردم؟

 نفس عمیق کشیدم و سوار آسانسور شدم. 

تا لحظه ای که به طبقه ی اول برسم سیع کردم ذهنم رو 

 خایل خایل کنم. 

 خایل از هر چی ترس و هر چی حال بده. 

 شته باشم. برای مواجهه با اون آدم حسایی باید جون دا

 حتی یک لحظه هم دلم نمیخواست به نسبتش فکر کنم. 

 به اون بله ای که گفتم و به اون امضا هایی که دادم. 

ای کاش یم شد این خاطرات نحس رو هم پاک کنم و از 

 ذهنم خطشون بزنم. 

با ایستادن آسانسور نفس عمیق کشیدم و سمت ته راهرو 

 راه افتادم. 

میخوندم و به محض دیدن اسم نوشته ی باالی هر اتاق رو 

ن کیا رس جام ایستادم.   رامی 
 دکتی

اف کردن که اشکایل نداشت داشت؟  اعتی
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سم..ویل..ویل محاله کوتاه بیام.   من از این مرد میتی

ن کشیدم و با احتیاط وارد شد.  ه ی در رو آروم پایی   دستگت 

ن و یه تخت کوچیک برای ویزیت.هنوز  یه مطب بزرگ با مت 

بسته بودم و نگاهم رو دور تا دور اتاق در رو کامل ن

میچرخوندم که دو تا دست قوی محکم نشست رو یقم و با 

 تمام قدرت به جلو پرتابم کرد

ه شدم که با لگد در  وحشت زده و خشک شده به مردی خت 

 رو پشت رسم بست و رسی    ع هم قفلش کرد. 

 همش در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد. 

و با تمام قدرتش سمت دوباره دستش نشست رو یقم 

 تخت پرتابم کرد. 

صدای  وحشت زده و جیغ بلندم هنوز بلند نشده بود که 

روی تخت پرت شدم و حاال اینبار دستش محکم رو دهنم 

 نشست و جیغم رو خفه کرد. 

ی شد.  ن انگار رو دور تند ستی  همه چت 

قفل شدن اون در و پرتاب شدنم رو این تخت و...خیمه 

ن دهنم.   زدن شهاب رو تنم و   گرفیی
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ویل...ویل به محض اینکه نگاهم تو چشمهایی که ازشون 

آتیش میبارید قفل شد باالخره خون به مغزم رسید و دست 

 و پاهام فعال شد. 

کردم و سیع میکردم صدام رو از پشت وحشت زده تقال یم

حصار دستش آزاد کنم ویل اینبار دوتا دستام با یه دستش 

 فته شد. قفل شد و دهنم محکم تر گر 

سم.  اف کردم که از این مرد میتی  چند دقیقه ی پیش اعتی

ویل باید بگم که تازه االن معنا و مفهوم واقیع ترس رو لمس 

 کردم. 

ی هم از بغض  تمام وجودم از وحشت میلرزید و دیگه ختی

نبود،چون اون هم باالخره کم آورد و با اشک هایی که پشت 

 رس هم میچکیدن رس ریز شد. 

گینش تکون میخوردم و بلند بلند به امید یه زیر تن سن

صدای آزاد شده جیغ میکشیدم ویل با هر تقالی کوچیک 

 فشار دستهاش محکم تر یم شد. 

بعد از چندلحظه جون کندن و مهار شدن،جیغ زدن و خفه 

وع کرد به پچ پچ  شدن رسش رو کنار گوشم آورد و آروم رسر

 کردن
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ی که االن اسمش تو  شناسناممه ویل  _خودت بگو با دختی

 اجازه میده یه مرد دیگه بهش نزدیک شه چیکار کنم

 

چشمهام رو محکم بستم و فقط اجازه دادم اون بغض کهنه 

تا هر جا که دلش میخواد عقدش رو خایل کنه.حاال که 

دست از دفن شدن و خفه کردن برداشته بود تا میخواست 

 خودنمایی کنه. 

 

قتی با خودم میجنگم و _تو بگو روشا...باهات چیکار کنم و 

سونمت و فقط با تو آروم برخورد کنم و  جون میکنم تا نتی

بهت زمان بدم،ویل میام میبینم یه مرد دیگه میخواد 

 ببوستت چیکار کنم؟

 

د و با هر کلمه کیل کینه و  ن پر از حرص و پر از مکث حرف مت 

یخت.  ون مت   خشم رو بت 

طر لعنتیش گرمای نفس هاش که به گونم میخورد...تلجن ع

 حالم رو بد میکرد. 
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 چی میگفتم به این آدم با اینهمه خودخوایه؟

 

 دستش از روی دهنم کنار رفت و منتظر بهم چشم دوخت. 

 صدام از گریه میلرزید و نفسم باال نمیومد؟به درک! 

؟به چه حقی با من اینجور رفتار  _چیکار داری میکتن لعنتی

؟بلند...شو..از روم...برو کنار لع  نتی میکتن

 

 دستش اینبار نشست رو فکم و محکم فشارش داد

آیی ولم کن کثافت...توی لعنتی با هزار جور نقشه من و 

.اونوقت به نزدیک شدن کشوندی سمت خودت اونوقت .. 

مردی که قرار بود شوهرم بشه گت  دادی؟لعنتی تو اومدی 

 وسط زندگیه ما اونوقت... 

 

د باز شد و خفه شدم.نفسم رفت و چشمهام تا اخرین ح

 تنم یخ بست. 

 رسش با خشم جلو اومد و دهنم رو بست. 
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با قدرت دوتا دستم رو باالی رسم قفل کرده بود و با دست 

دیگش فکم رو چسبیده بود و لبهاش...لبهاش قفل لبهای 

 لرزونم شده بود. 
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دستم رو با تمام جون و بنیم میکشیدم و زیر هیکل درشتش 

 هیچ ثمری فقط اون عمیق تر کام تکون میخوردم ویل یی 

فت.   میگرفت و با حرص و خشونت بیشتی پیش مت 

دلم میخواست به عقب هلش بدم و با تمام قدرتم به 

صورتش بکوبم.به لب هایی که داشت یی حرمتی یم کرد و با 

 عطش و قدرت همچنان ادامه یم داد. 

چشم هام رو بستم تا الاقل با این تصویر ثبت شده تو 

م. ذهنت   بارها و بارها نمت 

چشم بسته رسم رو به دو طرف تکون میدادم ویل دستش با 

 قدرت فکم رو ثابت نگه داشته بود. 

طیم کرده بود.هر لحظه با استشمام  بوی عطرش دیگه رسر

بیشتی این بو حالم بهم میخورد و ترس به قلبم رسازیر یم 

 شد. 
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 لبم درد گرفته بود ویل همچنان عقب نیم کشید. 

 تر...خشن تر..پر از حس مالکیت ادامه یم داد. حریص 

فقط یکم رسش رو برای نفس تازه کردن عقب کشید که 

 جیغ کشیدم

 کثافت ولم ک.. بکش عقب 

 

دوباره و دوباره.مچ دست هام از فشار دستش درد یم کرد و 

 سنگیتن تنش رو از روم بر نیم داشت. 

 همش تاوانه میدونم. 

 ین تازه اولشه. اونم به بدترین شکل ممکن و ا

داره حرص نزدیک شدن شایان رو این شکیل خایل میکنه و 

 ختی نداره داره بیشتی متنفرم میکنه. 

 بیشتی و عمیق تر. 

باالخره عقب کشید.نه اینکه بلند شه بلکه بذاره نفس 

بکشم نه...فقط کیم رسش رو بلند کرد و تند تند نفس 

 کشید. 
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ت چشم باز از یی نفیس عقب کشید و من دلم نمیخواس

 کنم و چشم های پر از فخر و غرورش رو ببینم. 

آروم عقب کشید ویل همچنان جفت دست هام رو باال 

 رسم قفل کرده بود. 

آروم رو لبم دست کشید که با انزجار و نفرت رسم رو 

 چرخوندم. 

 جرئت نداشتم لب باز کنم مبادا دوباره نزدیک شه. 

مقرصش تو  _اینم شد نتیجه ی اون صحنه ای که دیدم و 

بودی تمام و کمال. جسمت،روحت،فکرت همش مال منه 

 روشا. 

لم و از دست بدم بیشتی از اینم بهت  ...کنتی عصبیم کتن

 ثابت میکنم روشا

 

دستهام رو ول کرد و باالخره دور شد.عقب کشید و با نگاه 

وع کرد به ذوب کردنم.  ه رسر  خت 

ادم با حس انزجار و نفرت رسی    ع سیخ رس جام نشستم و افت

 به جون لبام. 
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محکم و با نفرت دست کشیدم روی لبم  تا بلکه یه ذره رد 

 اون بوسه ی نحس رو پاک کنم. 

م.   دیگه دلم نمیخواست جلوی گریم رو بگت 

چون ثمره ی حبس اون اشک ها میشه یه تیغ برنده و 

 تو گلوم که باالخره از پا درم میاره. 
ی

 همیشگ

داری من و _حالم ازت بهم میخوره شهاب.تو حق ن

 ببوش.حق نداری به من دست بزین کثافت...حق نداری

 

 جلو روم ایستاد و دست به سینه عمیق بهم نگاه کرد. 

وزی و حس قدرت  ی از خشم نبود.حس پت  دیگه هیچ ختی

د و...واقعا یم شد این میون ردی هم  ن تو چشمهاش موج مت 

 از عشق پیدا کرد. 

 ولو؟_من حق ندارم؟چرا؟مگه شوهرت نیستم کوچ

 

 دوباره محکم رو لبم دست کشیدم و داد زدم

_تو شوهر من نیستی فهمیدی؟تو من و گولم زدی.قرار بود 

پول اون قلب و بدی که زودتر برای روشنا قلب پیدا شد 
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.فقط صتی کن روشنا عمل شه اونوقت خودم همه  ن همی 

چیو به بابا میگم بعدشم اسم نحست و از شناسنامم پاک 

یزم دور که انگار اصال میکنم و جوری یا د و وجودت و مت 

 وجود ن... 

 

هجوم برد سمتم و دوباره روم خیمه زد.ویل اینبار دستش 

 قفل مانتوی تنم شد و با خشونت به دو طرف پارش کرد. 

ن دکمه که تو گوشم نشست زنگ  صدای کنده شدن اولی 

خطر مثل ناقوس تو گوشم جیغ زد و دست و پاهام به کار 

 افتاد. 

 

#part239 

با تمام وجود به سینش مشت میکوبیدم و بلند کمک 

ن فکر کرده بود که  میخواستم ویل این لعنتی انگار به همه چت 

 انتهایی ترین اتاق شلوغ ترین طبقه رو انتخاب کرده بود. 

 دستش رفت سمت شالم و با خشونت از رسم کشید. 

 میخواست چه غلیط کنه یعتن انقدر پست بود. 
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هاب..کمک...یگ کمک کنه...شهاب چ..چیکار میکتن ش

 تروخدا شهاب.. 

 

ی برلش مهم  ن ی نیم شنید.شایدم نه.میشنید و دیگه چت  ن چت 

 نبود. 

بقیه ی دکمه هام رو هم باز کرد و دستش که به تاپ زیر 

 مانتوم خورد هق هقم بلند شد

ترو خدا نکن شهاب...داری میکشیم شهاب جون من بس 

 کن...جون روشا شهاب

 

ی یم شد عمر یه دختی جوون بود؟این روزها    که داشت ستی

افش سخته ویل همش میوه ی یه حماقت و یی فکری  اعتی

 بود. 

ده بودم به خدا؟مگه کیل دعا نکردم؟چی  مگه همش و نستی

شد که فکر کردم شاه کلید این ماجرا دست این دیو دو 

 رسه؟

با شنیدن حرفم خشک شده و با چشم هایی که ازشون 

ه شد.  خون میچکید بهم  خت 
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عقب کشید ویل با بلند ترین صدایی که ازش تا حاال شنیدم 

 نعره کشید. 

 رسی    ع صاف نشستم و دو طرف مانتوم رو بهم نزدیک کردم

 

_فقط یه بار دیگه این حرفا رو ازت بشنوم تیکه تیکت 

مت جایی که دست احدی هم بهت  میکنم روشا.میتی

ی بگه تا نرسه.میخوام ببینمم اونوقت کیس جرئت داره چ ن ت 

 شناسنامت رو تو صورتش پرت کنم؟

 

صورتم رو با دستهام پوشوندم و با صدای بلند اشک 

 ریختم.یعتن میخواست تا تهش بره؟

_من عصباین شم دیگه هیجی دستم نیست این و بفهم 

ه ی کم عقل.با نقشه یا نامردی تو االن زن متن روشا  دختی

 فهمیدی؟

زمان میدم برای اینه که  اگه دارم صتی میکنم اگه دارم بهت

 .  پیش خانوادت بده نیسر

 اونوقت اینه نتیجه ی صتی من احمق؟
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ساکت شد ویل صدای بلند نفس های تند تند و پشت رس 

 همش همچنان تو اتاق میپیچید. 

راست میگفت...تقال و دست و پا زدن دیگه فایده ای 

 نداشت وقتی دیگه کار از کار گذشته بود. 

بودم و دیگه هیچکس پشتم نبود حتی  من باهاش عقد کرده

 دادگاه. 

دستم رو کنار زدم و بهش چشم دوختم.داشتم اشتباه 

ن بود؟  میدیدم یا واقعا نگاهش غمگی 

غم؟اونم تو چشمهایی که انقدر از غرور و خودخوایه پر 

ها نذاشته بود  ن  شده بود که جایی برای بقیه ی چت 

ه نفهم.چ ه _آتیش خشم من فقط تو چشم خودت مت 

؟ ین ن  مرگته که انقدر دست و پا مت 

 چرا انقدر دیوونم میکتن که بیوفتم به جونت؟

 

 نفس عمیق کشیدم و اشک هام رو پاک کردم. 

 دکمه هام رو آروم اروم بستم که جلوتر اومد
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_من تا زماین که روشنا سالم و رسحال برگرده خونه صتی 

 میکنم روشا

 ویل برا اون مردک حرومزاده وقتی نمیدم. 

ی ه ن امروز یه جوری پاش و از زندگیت میتی که دیگه می 

 برنگرده. 

 همه چیو میتونم تحمل کنم اال بودن اون ابله رو. 

 

ن اومدم  وحشت زده از تخت پایی 

؟چی بگم بهش من؟
ی

 چ..چی داری میگ

 .  .دیوونه میشهباید صتی کتن

 باید کیل باهاش حرف بزنم باید.. 

 

 نش جدی شدچشم هاش رو کالفه بست و دوباره لح

فردا دوباره بیام اینجا ببینمش خودم همه چیو میگم.منتیه 

ین شکل ممکن تعریف  توقع نداشته باش که به بهتی

 . ن امروز وقت داری خودت تمومش کتن  کنم.همی 
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بعدش انقدر حضورم و پررنگ میکنم که به خانوادت من و 

 که میخوای با من ازدواج کتن 
ی

 معرقن کتن و بگ
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نگاری خودم و وسط منجالیی انداخته بودم که هیچ راه نه..ا

 دررویی نداشت. 

چی بگم بهش که غرورش خرد نشه؟چجوری حرف بزنم که 

 بفهمه و درک کنه؟

رسم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و فقط جون کندم تا 

ی که تو مغزم میگذره رو براش  ن لب باز نکنم و هر چت 

 توصیف نکنم. 

بسته شدن در و رفتنش موندم ویل منتظر شنیدن باز و 

ی بود که به  ن صدای نزدیک تر شدن قدم هاش تنها چت 

 گوشم رسید. 

گوشه ی مانتوم رو تو مشتم مچاله کردم و سیع کردم شده 

برای چند لحظه هم شده رس روشای مقتدری که حرف زور 

ه رو زیر آب کنم.   تو کتش نمت 
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ف و حرمتش تهدید کنه  رس مردی که آدم رو با رسر

 هیچجوره نمیشه ریسک کرد. 

صداش پشیمون بود؟اصال...فقط صدای یه مرد خودخواه 

 بود که دلش میخواست من و به زانو دربیاره

کتم گذاشتی نه  _تو اصال من و نمیشناش.از وقتی پاتو تو رسر

حواست بهم بود نه چشم از اون ابله یی لیاقت 

.پس...برای خودتم که شده این مدت من و  برداشتی

اس.اگر میتونم صد نفر و بهت نشون بدم که برای بشن

نند پس یعتن تو هنوز من و  ن ن جایگاه تو له له مت  داشیی

 . ین ن  نشناختی و فقط الیک داری به بختت لگد مت 

 

با هر یه کلمه که از دهنش درمیومد بیشتی حرص تو وجودم 

 وول میخورد و من عصتی تر مانتوم رو مچاله یم کردم. 

گوشه ی لبم رو گاز گرفتم تا بلند و نفس عمیق کشیدم و  

عصتی تو صورتش جیغ نکشم که من این مدیل دارم عذاب 

 میکشم چون تو رو شناختم... 

ن همون  چشمهام رو محکم بستم تا داد نزنم که برو و از بی 

نن یه دختی پیدا کن.  ن  صد نفر که له له مت 
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دستش که به تار موهام خورد رسی    ع چشمم رو باز کردم و 

 شم دوختم. بهش چ

 چقدر سخته تصور محرم بودن این آدم. 

 یه غریبه ی محرم...چه پارادوکس خنده داری

 همه ی توجه و خواستم شده تویی که اینجوری 
من وقتی

ن بخوری روشا؛کافیه فقط  ،نمیذارم از دستم لت  برام ناز میکتن

 این و بفهیم. 

حاال هم برو باال...فردا که دیدمت دلم میخواد هر چی که 

ونه ای از اون مرد رو داره نابود بشه...که اگه نشه یه نش

 ُبعد دیگه از شهاب رو خودم بهت نشون میدم. 

 

 

 نه..انگاری این مرد نمیخواست دور بشه. 

 که اگه دور شدن بلد بود وضعیت من االن این نبود. 

 چقدر تلخه وقتی حس کتن هیچ راه حیل نیست. 

 زجرآوره. مرگ امید و دود شدن همه ی آرزوها خییل 
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ه نگاه  ه خت  وقتی دیدم همچنان رس جاش ایستاده و بهم خت 

 میکنه خودم دست به کار شدم و ساکت از کنارش رد شدم. 

 وایسا! 

 

فقط رس جام ایستادم و بازم اون روشای رسکش و رسکوب 

کردم.فقط از این اتاق نحس دور بشم،دوباره روشای قوی 

 و محکم رو رس پا میکنم. 

 اد و دستم رو بلند کرد. اومد جلوم ایست

نگاهم به دستهام بود که یه جعبه ی کوچیک مخمل رو 

 وسط دستم گذاشت. 

یی اراده لبم به دو طرف کش اومد و صدای پوزخندم بلند 

 شد

تا خود صبح میتونم از تلجن این روز اشک بریزم و به 

 بیچارگیم بخندم. 

 این و برای تو گرفته بودم..دوست داشتی دستت کن
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رو بستم و با تمام ته مونده ی جونم از اتاق فرار مشتم 

 کردم. 

سمت حیاط بیمارستان دوییدم و حتی به پشت رسمم نگاه 

 نکردم. 

 حاال وقت عزاداری کردن بود. 

یه عزای درست حسایی برای حماقتی که خودم مرتکبش 

 شدم. 

ن لحظه قسم میخورم،وقتی که عزاداری تموم شد  ویل همی 

 مسئله داغون نیم کنم.  دیگه خودم و برای این

میشم یه آدمه آماده ی دوئل برای تالقن تک تک این لحظه 

 ها. 

قطره های اشک رسریز شده روی گونم رو پاک کردم و 

ون کشیدم.   موبایلم رو از تو جیبم بت 

ن شماره به صدای بوق گوش کردم و به محض  بعد از گرفیی

 شنیدن صداش تند حرف زدم. 

مونده بود.گفت اگر خودم نگم دیگه وقتی برای پشیموین ن

ن و داغون میکنه؟  خودش همه چت 

م  الاقل جلوی این یکیو میتونم بگت 
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 الو روشا؟

ون یکم حرف بزنیم؟  شایان؟میای بریم بت 
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چشمهام رو بسته بودم و سیع میکردم صدای بلند شایان 

رو که خییل واضح، از میون صدای وزش باد به گوش 

سید رو حذف کنم  . مت 

دلم میخواست همه ی دنیا حذف بشن جز این نسیم خنگ 

 که صورتم رو نوازش یم کرد. 

مرتیکه ی پفیوز صاف صاف تو چشمای من نگاه میکنه 

 روشا
ی

ه...کثافت به تو میگ  دست تو رو میگت 

 

دلم میخواست اگر میتونستم دستم رو از بدنه ی موتور ول 

ی نشن ن  وم. کنم و دودستی گوشهام رو بچسبم تا چت 

ویل انگار شایان حسایی دلش پر بود که تمام خشم و 

 عصبانیتش رو داشت رس رسعت باالی موتور خایل یم کرد. 
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 یم شدیم و شایان یی 
ن روی دست انداز محکم باال و پایی 

د تا صداش کامل و رسا به گوشم  ن اهمیت بلند تر داد مت 

 برسه. 

_میدوین از چی میسوزم؟از اینکه انقدری من و محرم 

 اون الدنگ چی بهت گفت. ن
ی

 میدوین که یه کالم بگ

 

چشمهام رو باز نکردم و یی اراده گونم رو به کمر شایان تکیه 

 دادم. 

دلم میخواست یه مست  یی انتها رو همینطور چشم بسته رو 

 موتور سفر کنم. 

 باد الی شالم بپیچه و گونم رو با خنکاش رسخ کنه. 

درست پشت ویل با مجسم شدن یه جفت چشم عصباین 

 پلک هام ترسیده رسم رو بلند کردم و چشمهام رو باز کردم. 

ترسیده و احمقانه به دنبال یه جفت چشم میخکوب کننده 

 اطرافم رو نگاه کردم. 

سه و وضعیت رو  هر لحظه احساس میکردم که االن رس مت 

 بدتر میکنه. 
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خشم نگاهش رو به خاطر تکیه کردنم به شایان رو،ندیده 

 تجسم کنم.  هم میتونستم

_منکه باالخره میفهمم اون عوضن دنبال چیه.اولش با کلک 

ون کرد حاال هم همش دور و ور تو  کتش بت  من و از رسر

 میپلکه. 

 

 لبخند زدم و طعم تلخش رو به خویی احساس کردم. 

های  ن نه انگاری حتی برای چندلحظه هم نیم شد با چت 

 کوچیک و منابع انرژی خالص عشق بازی کرد. 

 و مرتب کردم و صاف رسجام نشستم. شالم ر 

م رساغش.فکر کرده چون پولداره هر غلیط  _اصال فردا مت 

 که دلش بخواد میتونه بکنه

 

د دلم پیچ میخورد و موج  ن با هر کلمه ای که شایان فریاد مت 

 به گلوم حمله میکرد. 
ی
 بزرگ

_اصال اینجور وقتا یکم الت بازی هم بد نیست.با چندتا از 

یزی  م رسش تا حالیش شه... بچه ها مت 
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با حس موچی عمیق تر محکم رو کتف شایان کوبیدم و این 

 بار من جیغ کشیدم

 _نگه دار...وایسا شایان نگه دار

 

حرفش نصفه و نیمه رها شد و رسعت موتورش رو کم و 

 کمتی کرد. 

خییل طول نکشید که رسعتش به صفر رسید و کنار خیابون 

 نگه داشت. 

 چیه روشا؟

 

ن پریدم و چند قدم لرزون سمت جوب رسی    ع از  موتور پایی 

 کنار خیابون برداشتم و کنارش زانو زدم. 

 با هر دم عمیق تمام محتویات معدم رو باال میاوردم. 

 تو رسم پر از صدا بود.صدای فریاد...صدای تهدید. 

این گند و کثافت هر چی بیشتی هم بخوره بوی تعفنش 

 بیشتی خفم یم کنه. 
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شایان رفت آب خرید و گ کنار پاهام زانو اصال نفهمیدم گ 

 زد. 

فقط حس خنکای آب روی پوست صورتم بود که کیم 

 حالم رو بهتی یم کرد. 

؟از بس که هیجی نمیخوری.بیا عزیزم  _چی شدی تو دختی

 یکم از این آب بخور
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ای کاش فقط ساکت یم شد تا راحت تر بتونم کلمات رو 

 کنار هم بچینم. 

اییط کنارم بود رو چجوری این  مردی رو که با امید تو هر رسر

 خط بزنم؟

 اونم با عنواین به این احمقانه ای. 

آب معدین رو از دستش گرفت و با دست لرزونم تو مشتم 

 اب ریختم. 

محکم آب خنک رو تو صورتم پاشیدم و نفس عمیق 

 کشیدم. 
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 باالخره تموم میشن این روزا

 مشت بعدی و خنگ لذت بخش تری

دا یم شم.هر جوری که شده مجبورش میکنم که ازش ج

 طالقم بده. 

مشت بعدی و قطرات خنک آیی که رو صورتم رس 

 میخوردند و وجودم رو تازه یم کردن. 

 بهتی شدی؟

 

بطری آب رو به دهنم نزدیک تر کردم و چند جرعه آب 

 ازش نوشیدم. 

رسم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و به محض اینکه از 

 که درست جلو رومون بود جام بلند 
ی
شدم به پارک بزرگ

 نگاه کردم. 

سم خودم رو پر  ی بتی ن یادمه یه بار گفته بودم که وقتی از چت 

 قدرت وسطش پرتاب میکنم؛ نه؟

 االن هم موقع یه پرش دیگه بود. 
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اینکه قراره چقدر دردناک باشه مهم نیست،فقط تموم 

تشه..  شایان  .فقط کابوس چشمهای پر از بهت و پر از غت 

از جلو چشمهام بره...اون مرد و بالیی که میخواد رسم بیاره 

 . مهم نیست

 

قطرات آب روی صورتم رو با دست پاک کردم و به 

 چشمهای نگرانش نگاه کردم. 

_میگم...میای بریم یکم تو این پارکه بشینیم؟یکم حالم جا 

 بیاد...بعدش بریم...باشه؟

 

صورتش اضافه  چشمهاش مهربون شد و لبخند رو هم به

 کرد

ن بخور نمیبیتن ضعف کردی؟اصال از  _بیا اول بریم یه چت 

ی خوردی تو؟ ن  صبح چت 

 _بیا دیگه شایان..میخوام..میخوام یکمم باهم حرف بزنیم. 

 

 لبخندش رسی    ع پاک شد و دوباره اون نگراین برگشت. 
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 _باشه..بریم. 

 

لبخند کم جوین رو لب هام نشوندم و جلوتر ازش راه 

 افتادم. 

 اطراف پارک رو به دنبال نزدیک ترین نیمکت 
ی

با آشفتگ

ن نیمکت خایل خورد  نگاه کردم و وقتی چشمم به اولی 

 سمتش پا تند کردم. 

شایان بعد از اینکه موتورش رو به درخت تکیه داد با همون 

نگراین که حتی درصدی هم ازش کم نشده بود بهم نگاه کرد 

 و رسی    ع کنارم جا گت  شد. 

 
ی

 رادش چی بهت میگفت؟اصال اون با تو _نمیخوای بگ

 چیکار داره روشا؟

 

ن انداختم  نفس عمیق کشیدم و رسم رو پایی 

 میگم شایان بهت میگم.. 

 خب منتظرم! 
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وع کردم باهاش  عصتی افتادم به جون گوشه ی مانتوم و رسر

 . ن  ور رفیی

صدای وزش باد البه البه درخت ها و صدای ابنمای پارک 

 ه گوش یم رسید. تنها صدایی بود که ب

ی نبود  ن ویل نه...صدای بلند و لذت بخش یه رسی بچه چت 

 که بشه نشنیدش گرفت. 

رسم رو به سمت صدا برگردوندم و نگاهم قفل چهارتا دختی 

بچه ای شد که رو چمن فرش پهن کرده بودند و تمام 

 عروسکهاشون رو روش چیده بودند. 

 یه فرش کوچولو که از استکان و بشقاب های صوریی 

 بچه هایی که هر کدوم به جای 
پالستیگ پر شده بود و دختی

دند.  ن  عروسک تو دستهاشون حرف مت 

_میدوین چی کشیدم این روزها شایان...حتی تصور اینکه 

روشنا دیگه نباشه تا مثل این بچه ها عروسک بازی کنه 

 دیوونم یم کرد. 

 

 چشمم رو از بچه ها گرفتم و به شایان نگاه کردم. 
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؟اینکه چقدر ترسیدم و چجوری _میتوین  حسم رو درک کتن

 چشم رو هم گذاشتم شایان؟
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 _چرا خودت رو اذیت میکتن عزیزدلم؟

ن حل شده.روشنا تو اتاق عمله  االن که خداروشکر همه چت 

 تا چند روز دیگه هم خوب خوب میشه. 

 

صورتم رو با دستهام پوشوندم تا چشمش به اشک هایی 

 اغافل خودنمایی کرده بودند. نیوفته که خییل ن

من به خودم قول دادم که دیگه نذارم شهاب اشکم رو 

ببینه...پس...پس حاال که قرار بود با خط زدن شایان 

خودمم زیر بار عذاب وجدانش له بشم کیم شل کردن این 

 افسار پیچیده شده توی گلو عیتی نداشت داشت؟

 خییل دیر. _خییل طول کشید تا براش قلب پیدا بشه شایان 

فت و من هیچ کاری  روز قبلش روشنا تا پای مرگ داشت مت 

از دستم ساخته نبود شایان...چمیدونستم تو فاصله یک 
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روز...یک روز هم نه...چند ساعت یهو برا روشنا قلب پیدا 

 میشه؟

 

چند لحظه سکوت شد ویل رسی    ع شایان دستم رو از روی 

 دصورتم پس زد و با تعجب به اشکهام نگاه کر 

چرا گریه میکتن تو دیوونه؟خوشت میاد یه لحظه های تلخ 

؟پاکش کن بره.   و مدام مرور کتن

 

خندیدم و عصتی عقب کشیدم.ای کاش شهاب هم خط 

دم ویل حاال...  ن  زدین بود.اونموقع رسی    ع از زندگیم پسش مت 

_تو اگه جای من بودی چیکار میکردی شایان...فکرش و 

ن تجسم کن ی ه خواهر کوچولو داری که بکن..آره آره...بشی 

داره درد میکشه و منتظر پیدا شدن یه قلب برای 

 پیونده؛چیکار یم کردی؟

 

ابروهاش آروم آروم بهم نزدیک شد و با نفهیم رسش رو 

 تکون داد

 _روشا تو کاری از دستت برنمیومد که انجام بدی..چرا... 
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_به من کاری نداشته باش گفتم خودت رو تصور کن.تو 

 ردی؟چیکار میک

 

 صورتش هر لحظه گیج تر و پر از ابهام یم شد

_خب من...منم هر کاری از دستم برمیومد انجام 

 میدادم.نمیفهم تو چرا انقدر... 

 

دیگه هر چی بغض و کینه تو سینم انباشته کرده بودم فوران 

 کرد. 

بغضم رس باز کرد و اشکهام با رسعت از همدیگه سبقت 

 گرفتند. 

ط هر کاری که از دستم برمیومد رو _شایان به خدا منم فق

انجام دادم.اون دالل اعضا یهو رس و کلش پیدا شد من فکر 

کردم تنها راه حلمون همینه.از کجا میدونستم یهو قراره بعد 

 کیل زمان طوالین که منتظر بودیم قلب پیدا بشه؟

 

اخم هاش به طرز وحشتنایک تو همدیگه گره خورد و کامل 

 سمتم برگشت. 
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 فه بود و کیم اوج گرفتصداش کال

 _درست حرف بزن ببینم روشا! 

 

تو ذهنم هزار مدل مختلف رو چیدم و هزار مرتبه تو ذهنم 

 این صحنه رو تجسم کردم. 

اول فکر کردم که بهش نگم چیکار کردم و نگم که برای پول 

به شهاب پناه بردم.فقط برای اینکه غرورش له 

 نشه...ویل...ویل نتونستم. 

 

 شهاب خواستم پول اون قلب رو بده _من..من از 

 

یز  اغراقی درکار نبود.صورتش به آین شد مثل گچ و نگاهش لتی

 از ناباوری شد

 چ..چیکار کردی روشا؟

 

دیگه تموم شد.حاال که تا اینجاش رو ردیف کرده بودم 

 مابقیش رو هم باید میگفتم. 
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صدام از زور گریه میلرزید و یی توجه به صوریی که هر 

دم. لحظه وحش ن  ت زده تر یم شد حرف مت 

_شایان فقط خدا میدونه تو چه عذابیم.من نمیتونستم 

بذارم روشنا تو این سن رو تخت بیمارستان جون 

بده.اونم...اونم وقتی که میتونستم براش یه قلب 

 بخرم.مجبور شدم.به خدا مجبور شدم
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دست هاش میلرزید و فقط من میدونستم داره جون میکنه 

 صداش هم پای دستش نلرزهتا 

_خب..قلب که براش پیدا شد...پس..پس اگه پولیم ازش 

 گرفتی میتوین پس بدی هان؟

 

نه انگاری خالص شدن از این باتالق به این آسونیا هم 

نبود.این پرش حاال حاال ادامه داشت وقتی عمق این فاجعه 

 انقدر زیاد بود

ور گریه نفس رسم رو به دو طرف تکون دادم و تند تند از ز 

 کشیدم. 
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 چی فکر میکتن درباره ی من وقتی بفهمه؟

 _حرف بزن روشا دیوونم نکن! 

 

ون زده  با صدای بلندش شونه هام باال پرید.رگ گردنش بت 

 بود و دست هاش...چرا انقدر میارزید؟

ن قدیم رو بدون  _توقع داری...آدیم مثل شهاب یه همچی 

ط و بدون هیچ خواسته ای..انجام بده؟  رسر

 

 چشمهاش گرد شد و آروم زیر لب زمزمه کرد

 چی خواست در عوضش؟

 

ن و تمام آینده و گذشتم  دیگه نتونستم.رسم رو انداختم پایی 

 با این مرد رو رس بریدم و سالچن کردم

.گفت وقتی اسمش اومد _ازم خواست باهاش ازدواج کنم.. 

یزه.   تو شناسنامم پول و برام مت 
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و فروریختم.ناله کردم و بلند صورتم رو با دستم پوشوندم 

 بلند هق هق کردم

_فقط چندساعت طول کشید شایان.اون عقد لعنتی که 

 خونده شد،قلب هم برای روشا.. 

 

 _ببند دهنت و روشا خفه شو

 

 رسم با فریاد بلندی که کشید باال رفت. 

وع کزد به فریاد کشیدن.   رسی    ع از روی نیمکت بلند شد و رسر

ویل چشمهاش از خشم رسخ  صورتش مثل گچ سفید بود 

 شده بود

 _عقد کردی کثافت؟رفتی زن اون حرومزاده شدی؟

 

بانم  نفسم...هر چی هوا توی ریه هام بود حبس شد و ضن

 قطع شد. 

 نگاه کسایی که اطرافمون بودن رو راحت حس یم 
سنگیتن

 کردم
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ن  _آره روشا؟یعتن من انقدر احمقم که نفهمم چرا یه همچی 

 یی هرزه بازی و.... غلیط کردی؟با بهانه 
 ی روشنا رفتی

 

 صورتش به سمت چپ پرتاب شد و حرفش قطع شد. 

به ی محکیم که به صورتش زده بودم  دستم از زور ضن

میسوخت و تنم...تنم میارزید و پاهام وزنم رو نمیتونست 

 تحمل کنه

_هر چی تصور خوب و پاک ازت دارم رو  بهش گند نزن 

 ه برزخیم. شایان.فقط یکم...یکم بفهم تو چ

 

فت.  ن مت   قفسه ی سینش از زور حرص و خشم باال و پایی 

ت از حرقن که زد  رسش که سمتم برگشت هر چی کینه و حت 

 بود،پرید و دوباره اون حس و حال قبل برگشت. 

اشتباه میدیدم یا واقعا اون نم اشک بود که تو چشمهاش 

 میدرخشید؟

 

 کردی؟_موقیع که داشتی بهش بله میگفتی به منم فکر  
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 شایان... 

_اصال گفتی یه احمقی تو زندگیم هست که داره برای لحظه 

 به لحظه ی آینده برنامه ریزی میکنه؟

 

 صورتم رو پوشوندم و ناله کردم

 _بسه شایان گوش کن

 

د ویل این  ن صداش آروم بود ویل ای کاش داد میکشید.داد مت 

 با این لحن حرف نیم زد

م دیوونه میشم.االن تو _بگو روشا هر چی میخوای بگو دار 

 زن اون کثافتی و من برای داشتنت رویا میبینم؟

 

 رو نیمکت سقوط کردم و تند تند حرف زدم. 

 گور بابای لحظه ای که از خشم بهم گفت هرزه
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 _شایان بذار همش و توضیح میدم
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 این صدای بلند برای چی بود؟

ی شاید دلش میخواس صدای عصبانیش بلند تر از صدا

ن قلبش به گوش من برسه.   شکسیی

 ___چیو میخوای توضیح بدی روشا؟رفتی زنش شدی. 

اونم وقتی که من داشتم برای یه توجه کوچیک تو له له 

دم.  ن  مت 

ن از من خییل برات راحت بود نه روشا؟  گذشیی

 مثل آب خوردن...گفتی گور بابای شایان و فقط روشنا نه؟

 

ه ی وجودم احساس سنگیتن نگاه اطرافیان مثل تیغ رو هم

 یم شد. 

من دنبال یه کلمه ی لعنت شده میگشتم تا بلکه یکم این 

 مرد و آروم کنه اونوقت اون هر لحظه بیشتی اوج یم گرفت

 

_اشتباه میکتن شایان...من...من دارم وسط این باتالق غرق 

 میشم اونوقت... 
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 صداش باالتر رفت و صورتش هرلحظه رسخ تر یم شد. 

جهت و حس نکردم روشا.همیشه اولویت _حتی یه بار تو 

آخرت من بودم.یعتن حتی یه ذره هم دوستم نداشتی که 

ی  جلوی این کثافتی که یه داره هم میخوره رو بگت 

 

چشمهام رو محکم بستم و موهام رو از زور حرص محکم 

چنگ زدم.چجوری حالیش میکردم؟چجوری حال و روز 

 ثانیه هام رو براش توصیف کنم که بفهمه؟

 

دوباره از جام بلند شدم و به چشمهایی که ازشون شکست و 

ه شدم  باخت یم بارید خت 

_شایان یکم..فقط یکم خودت و بذار جای من.روشنا 

 داشت میمرد لعنتی میفهیم؟

 

توقع این حجم از خشم رو نداشتم.یعتن داشتم ویل این 

 شکیل و تو این کالبد رو نه. 
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ت به دستش که محکم شونم رو به عقب هول د اد با حت 

تن لرزونش نگاه کردم و جون کندم تا منم یکم خودم و 

 جاش بذارم

 _پس گ من و میفهمه هان؟گ خودش و جای من میذاره؟

ن لحظه جون کندم تا به  ن باری که دیدمت تا همی  از اولی 

چشمت بیام و فقط به ذره..یه ذره اندازه ای که من 

 .  دوستت دارم دوستم داشته باشر

 

 ید و دوباره به عقب هولم دادهوار کش

_ویل کوتاه نیومدی...خودت و تا آخرین قطره ی جونت 

 غرق کار کردی و این اواخرم که فقط روشنا

 

 تو رسش کوبید و هر چی درد تو شونم حس یم 
ی
با درموندگ

 شد پر کشید. 

منکه گفتم...این آدم یی تقصت  ترین آسیب دیده ی این 

 ماجراس

یه لحظه هم نتونستم دوستت  _خاک بر رس من که حتی 

نداشته باشم روشا.اونوقت..اونوقت تو به خاطر پول قلب 
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؟حاال من چه خایک تو  ن رفتی زن اون کثافت شدی و همی 

 رسم بریزم یی انصاف؟

 

ن رفت.   هر چی جون و رغبت تو جونم بود از بی 

 گفتم شایان یی تقصت  ترینه؟

؟کیس حواسش هست داره چی به رس من می  اد؟پس من چی

متن که همش تو گوش دلم خوندم عشق و عاشقی برای بعد 

 و االن وقت حرف گوش کردن به منطقه؟

جه بزنم  یا متن که االن باید این مرد و آروم کنم و بعدش شت 

 وسط منجالب شهاب... 
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 اشک هام رو پاک کردم و رو صورت رسدم دست کشیدم. 

م این کار و یم اگه برای روشنا قلب پیدا نیم شد من باز 

 کردم. 

فقط شایان داشت چپگ این داستان رو بلند بلند هوار یم 

 کشید. 
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فکر یم کرد من به راحتی ازش گذشتم و پیشنهاد شهاب و 

 قبول کردم. 

حواسش نبود من به ازای قلب خواهرم قلب خودم و زیر 

 پاهام له کردم. 

 هر چی آرزو و هر چی آیندس  رس بریدم و سالچن کردم. 

باید برای سالچن شدن خودم و زندگیم جواب هم پس  حاال 

 بدم؟

 این دیگه ته نامردیه. 

 

ام بودی شایان.دروغه اگر بگم با  _تو همیشه برام قابل احتی

هر لطف و مهربوین که بهم میکردی بیشتی بهت وابسته نیم 

 شدم. 

 ویل االن دیگه هیجی برای بهتی کردن حالت تو چنته ندارم. 

ه من و نداری؟من پا رو دلم گذاشتم و تو ناراحتی که دیگ

 ازدواج کردم؟باشه...حق داری. 

 ویل...ویل دیگه جون جواب پس دادن ندارم. 
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 کیفم رو از روی نیمکت برداشتم و دوباره سمتش برگشتم. 

؟ ...جووین
ی
 اسم این روزها چیه؟زندگ

 نفس کشیدنه
ی
 فعال که فقط با مردگ

 

یه دیو دو رس قد  _من جونم و الزم دارم شایان.باید جلوی

علم کنم.فقط میتونم بگم ببخش که قایط به آتیش 

کشیدن همه ی زندگیم،ارزوهای تو هم نابود شد.من 

 کنم شایان...با همه ی سختی 
ی
میخواستم باهات زندگ

 هاش. 
ی

 هاش،قشنگ

 

نفس عمیق کشیدم و لبخند زدم.چه لبخند بد طعیم.یه 

یتن نمیتونه ی مثل بادوم تلخ که هیچ شت  ن اون تلجن رو  چت 

ان کنه  جتی

 _ویل خودم است  شدم...تا تهشم هستم

 

سید.   به ذهنم نمت 
 دیگه هیچ حرقن
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کلمه ای که بتونه یه ذره التهاب و خشم این چشم های 

ن کلمایی رو هم  شکست خورده رو آروم کنه؛که اگه همچی 

دم تا بلکه  ن رساغ داشتم اول بلند بلند تو گوش خودم داد مت 

هفقط یکم...یکم   روانم آروم بگت 

 

 نگاهم رو از چشمهاش گرفتم و راه افتادم. 

من عاشق این مرد نبودم ویل عجیب محتاج شنیدن یه 

 فریاد از یه جنس دیگه بودم. 

من عاشقش نبودم ویل رسا پا گوش منتظر شنیدن قدم 

 هاش بودم که دنبال بیاد و بگه

غصه نخوریا...خودم از چنگ اون رواین خالصت 

ن نباشیا...خودم مثل کوه پشتتم و طالقت رو میکنم.نگرا

م.   میگت 

ی از به حقیقت رسیدن این خیالباقن ها  ویل نبود...هیچ ختی

 نبود. 
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عیتی نداره...اینم یه ناقوس دیگه که بلند داد میکشید و 

یادآوری یم کرد که هیچ کوه و پشتی جز خود آدم وجود 

 نداره. 

ه ی گوشیم،خسته از تو جیبم ب ون آوردمش و با حس ویتی ت 

 به شماره ای که روی صفحه نقش بسته بو  نگاه کردم. 

 یه شماره ی سیو نشده ویل آشنا. 

تمام حرص و خشمم تو دست هام جمع شد و موبایل تو 

 دستم مچاله شد. 

رسی    ع رد تماس زدم و تمام مست  پارک تا خیابون اصیل رو با 

 قدم های پر از حرص و خشم یط کردم. 

ن تاکیس که بهم نزدیک گوشیم رو خاموش   کردم و برای اولی 

 یم شد دست بلند کردم
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دلم میخواست یه جیغ بلند بکشم و همه ی صداهای 

 مزاحم اتاق رو خفه کنم. 

یی رس و صدا بدون هیچ فکر و خیایل فقط به این صورت 

 معصوم و رنگ پریده نگاه کنم. 
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ه ه  موهای بلندش رو از روی پیشونیش کنار زدم و خت  خت 

 به چشمهای خمار و کوچولوش نگاه کردم. 

یک روز از عمل میگذشت و شاید توقعم خییل زیاد بود که 

ن و روشنا کوچولوی خودم مثل سابق از  رسی    ع مرخصش کین

 روی تخت بلند شه و شیطوین کنه. 

ن  _خدارو صد هزار مرتبه شکر که عملش موفقیت آمت 

ن حاال؟  بوده.گ مرخصش یم کین

 

الفه بستم و دستهام رو از روی حرص مشت چشم هام رو ک

 کردم. 

چرا این عیادت های مسخره تموم نیم شد؟این آدم های پر 

از نقاب اون روزی که برای پول عمل داشتم به هر دری 

دم کدوم گوری بودن؟ ن  مت 

 

مامان برای عمه و شوهر عمه ای که بعد از تموم شدن 

ود آبمیوه همه ی مکافات ها تازه رس و کلشون پیدا شده ب

یخت و سیع یم کرد لبخند بزنه.   مت 
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ی نگفته ویل فکر کنم یکم طول  ن ش هنوز چت  _نمیدونم دکتی

 بکشه. 

 

چشمهام رو باز کردم و به صورت خسته و همچنان نگرانش 

 چشم دوختم

_برای اینکه خدایی نکرده یه وقت بدنش عضو و پس نزنه 

 فعال باید تحت مراقبت باشه. 

 

. کابوس ها تمویم هم  ن ؟البته که داشیی ن  داشیی

ط کوچولو الزم بود که هر چی میگشتم  فقط یه رسر

 نمیتونستم براش اسم انتخاب کنم. 

 عقل؟منطق؟شانس؟لطف خدا؟

نمیدونم...فقط میدونم این خودم بودم که جفت پا پریدم 

وسط طوفان و حاال هم دارم یه وسطش میچرخم و به این 

 طرف و اون طرف کوبیده میشم. 

نه...اگر قرار بود بدن پس بزنه فکر کنم تا االن _نه خدا نک

 معلوم یم شد. 
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رسم رو برگردوندم و دوباره نگاهم رو به چشمهای خمارش 

 دوختم. 

 روشنا هنوز گیج و منگ بود و گایه هم از درد گالیه یم کرد. 

ن  فقط برسه اون روزی که رس پا شه...دوباره بازم برای داشیی

نوقت شاید یه ذره از این یه عروسک جدید زبون بریزه؛او 

 حال بد دور شم و بتونم یه نفس عمیق بکشم. 

با حس لرزش موبایلم دستم رو از موهای ابریشمیش کنار 

ون کشیدمش.   کشیدم و از توی جیبم بت 

چشمم قفل شماره ای شد که از بس که دیده بودمش از 

 حفظ شده بودم. 

 فقط بیست و چهار ساعت بود که ندیده بودمش ویل حتی 

 لحظه ای ولم نیم کرد. 

ن زنگ های مکرر اکتفا یم کرد و دوباره  جالب بود که به همی 

 جلوم ظاهر نیم شد. 

با شنیدن صدای عمه رسی    ع رد تماس زدم و بهش نگاه 

 کردم. 
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_روشا جان شایان کجاست نمیاد ببینیمش؟انشاهلل گ 

یتن عروسیتون رو عمه؟  بخوریم شت 

 

د تا دهن باز کنم و حتی دندون های قفل شدم اجازه نیم دا

 یه کلمه ی معمویل رو هم هجی کنم. 

ه ی چشمهایی شده بودم که  فقط با حرص و نفرت خت 

 هیچکس نمیتونست اونارو با نقاب مخقن کنه. 

حالم از این زن و تمام آدم هایی که اضار به نقش بازی 

 کردن دارن بهم میخوره. 

 نقش یه عمه ی مهربون و دلسوز... 

 اصال همشون. 

تک به تک ادم هایی که امروز برای عیادت صف کشیدن و 

با چنگ و دندون یه نقاب مسخره رو جلوی روشون نگه 

 . ن  داشیی

 

از میون کیل حرص و کیل نفرت فقط تونستم کوتاه بگم و 

 رسم رو برگردونم.من آدم نقاب زدن نیستم. 
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 میاد عمه! 

 

ه بود از لحن رسدم بود یا نگاه گرفتنم نمیدونم. ویل هر چی ک

باالخره ساکتش کرد و تونستم با آرامش دوباره موهای 

 عروسک کوچولوم رو ناز کنم. 
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ویل خییل طول نکشید که دوباره گوشیم لرزید و دوباره 

 همون شماره. 

 ویل اینبار فقط یه پیام کوتاه بود. 

خواستم ندیده پاکش کنم یا اصال یی اهمیت دوباره گوشیم 

تصور یه جفت چشم مشگ و اون  رو کنار بذارم ویل

 صورت عصباین دست و پاهام رو به لرزش درمیاورد. 

 تو قسمت پیام هام رفتم و بازش کردم. 

بدون هیچ کلمه ای فقط یه فیلم رو فرستاده بود که نمیشد 

 محتواش رو تشخیص داد. 

 نفس عمیق کشیدم و فیلم رو دانلود کردم. 
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ر کم کردم و دکمه قبل از باز کردنش صدای گوشیم رو تا اخ

 ی پخش فیلم رو لمس کردم. 

 هنوز دستم کنار نرفته بود که خشک شدم. 

افت دمای بدنم رو به وضوح حس کردم و خشک شده به 

ه شدم.   فیلیم که داشت پخش یم شد خت 

ن باشه؟  دوربی 
 چرا باید تو مطب یه دکتی

ن  ن صحنه ای رو ثبت کنه و یه همچی  که بخواد یه همچی 

 ؟حایل رو بسازه

بان قلبم هر لحطه بیشتی یم شد و نوک انگشت هام یخ  ضن

 بسته بود. 

ه ی هیکل درشت مردی بودم که  با دهن نیمه باز فقط خت 

 سمت من هجوم اورد و روم خیمه زد. 

وع کرد به لرزیدن و هوا تو ریه هام حبس شد.   دستهام رسر

 دستهام رو قفل کرد و صورتش بهم نزدیک شد. 

ع اون فیلم لعنتی رو قطع کردم که با حس تهوع و کینه رسی    

 دوباره گوشیم لرزید و یه پیام جدید تر
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)منکه هر روز دارم این فیلم و نگاه یم کنم.گفتم شاید تو 

 هم دوست داشته باشر که پیش خودت نگهش داری(

 

 _روشا بابا حالت خوبه؟

 

وحشت زده شونه هام باال پرید و رسی    ع گوشیم رو خاموش 

 کردم. 

و با دهن نیمه باز به بابام نگاه  کردم که با  همینطور گیج

 نگراین بهم چشم دوخته بود. 

؟  چ..چی

؟  _چی شده بابا جان رنگت پریده خویی

 

نفس عمیق کشیدم و سیع کردم اون صحنه ی نحیس رو 

 که از پشت پلکهام کنار نیم رفت پس بزنم. 

 _آ..آره بابا خوبم...خوبم طوریم نیست. 
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تنم رو سوراخ یم کرد ویل وقتی سنگیتن نگاه همه داشت 

دوباره گوشیم زنگ خورد و دوباره اون شماره روی صفحه 

 نقش بست مثل فتن از جام بلند شدم. 

 شهاب رو حتی از پشت تلفن هم نیم شد پس زد. 

 رو به بابا کردم و رسی    ع گفتم: 

 _من االن میام... 

 

ن بدتری رو رو کنه.  سیدم اینبار هم تماس قطع شه و چت   میتی

وز بدنم از دیدن اون فیلم پر از کثیقن میلرزید که رسی    ع از هن

ن در تماس رو وصل کردم.  ون زدم و به محض بسیی  اتاق بت 

هنوز موبایلم رو به گوشم نزدیک نکرده بودم که با شنیدن 

 صدای فریاد بلندش از گوشم دورش کردم. 

چشمهام رو محکم بستم و به صدای فریاد های بلند و پر از 

 دادم.  خشمش گوش
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ه  _حاال کارت به جایی رسیده که جواب من و نمیدی دختی

 ی کم عقل؟

یادت رفته اراده کنم چجوری میتونم آبرو و حیثیتت رو به 

 باد بدم؟

ن خداروشکر کن که جواب دادی روشا وگرنه  فقط بشی 

ن فیلم و برای بابات میفرستادم.  ن االن همی   همی 

 

ی نگم. تند تند و پشت رس هم نفس عمی ن  ق میکشیدم تا چت 

زبون باز نکنم و جواب تک تک حرفهاش رو ندم بلکه یکم 

ه.   آروم بگت 

ن نفری که تو آتیش خشمش  که اگه این آدم آروم نشه اولی 

 جزغاله میشه منم. 

 

صدای نفس های پر از حرصش میومد و پشت بندش هم 

 صدای عصتی و کالفش

 ذاری_حواسم بهت هست روشا...نمیذارم پات و کج ب
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چرا مغزم این فاجعه رو قبول نیم کرد؟هر چی با خودم 

میگفتم و تجسم یم کردم بازم یه کورسوی امید تو دلم 

 روشن یم شد. 

 یه امید از جنس خالض و تموم شدن این کابوس. 

ویل...ویل این صدای مردی بود که قرار بود کوتاه بیاد و 

 عقب بکشه؟

لم مزه ی دهنم تلخ نفس عمیق کشیدم و با یادآوری اون فی

 شد. 

 

_اون فیلم و پاکش کن .من و..من و با کثافت کاریای خودت 

 تهدید نکن. 

 

یک و عصبیش تنم رو میلرزوند.   صدای خنده ی هیستی

ن و لحن مقدرتش اون  یه جورایی انگار با این صدای مطمی 

 کورسوی امید رو لگدمال یم کرد. 

حتیاج به _تهدید؟؟واقعا انقدر احمقی که فکر کردی من ا

تهدید کردن دارم وقتی که اراده کنم،میتونم تو رو بکشونم 

 پیش خودم؟
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حاال میخوای با این حرفا اراده و قدرت های من و محک 

 بزین یا میخوای دوئل کتن کوچولو؟

 

چه بالیی داشت میاورد رس امید من؟میخواست باور کنم 

 که هیچ رایه نیست؟

 . من اگر این و باور کنم که جون میدم

 _ا..اون فیلم و پاکش کن شهاب. 

 

ی از خشم نبود.اون خونشدی و اون آرامش  دیگه ختی

لعنتی برگشته بود.ای کاش بازم داد میکشید ویل اینجوری 

 قدرت نمایی نیم کرد. 

 چیکار کنم یا نکنم...فعال 
ی

_کوچولو تو نمیتوین به من بگ

 من میگم. 

حواسم بهت هست روشا.شانس آوردی که به موقعش 

لدی کوتاه بیای و اون پشرو حذف کردی..آفرین دختی ب

 خوب. 
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چشمهام رو با درد بستم و روی صورت ملتهبم دست 

 کشیدم. 

تصور صورت شایان و حرفهایی که بهم زد وجودم رو 

د.  ن  میسوزوند.چقدر راحت از حذف کردن حرف مت 

_حاال خوب گوشات و باز کن روشا؛هر چی کمتی من و 

 ودته. عصباین کتن به نفع خ

 زنگ زدم پیام دادم رسی    ع جواب میدی.. 

یه هفته...یه هفته فقط بهت وقت میدم هر جور که 

 .  خودت دوست داری خانوادت و توجیه کتن

یه جوری بهشون میفهموین که اون پشه ی ابله تموم شد و 

 دیگه قرار نیست تو زندگیت باشه. 

یه هفتت که تموم شد،چه گفته باشر چه نه من خودم و 

ن فکر کن که چقدر به نفعته نشو  ن میدم روشا.پس بشی 

ن اون  ن رفیی قبل از اینکه من پا پیش بذارم خانوادت فکر کین

 پشه ربیط به من نداره. 
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هنوز مغزم معنا و مفهوم این حرف هارو درک نکرده بود که 

 تلفن رو قطع کرد. 

ن  با دست های لرزون گوشیم رو خاموش کردم و رو اولی 

 قوط کردم. صندیل س

 هر لحظه یی 
دست هام یخ بسته بود و اون کور سوی لعنتی

 فروغ تر یم شد. 

 یعتن وقتشه که باور کنم؟

ن دستهام گرفتم و چشمهام رو بستم.   رسم رو بی 

 انگار تنها راه مقابله با این کابوس پذیرشش بود. 

یه پذیرش کوتاه مدت تا زماین که باالخره ازش فرار کنم و از 

 بزنم.  زندگیم خطش

فعال تقال یی فایده بود.نه وقتی که االن اسمش تو شناسنامم 

 بود. 

 _روشا بابا؟

 

رسی    ع رسم رو بلند کردم که با بابای نگرانم چشم تو چشم 

 شدم. 
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 اضطراب و نگراین از چشمهاش میبارید. 

 کنارم نشست و دست های رسدم رو لمس کرد. 

ال _این چند وقت من خییل درگت  روشنا شدم بابا..اص

 حواسم به تو نبود. 

 چرا انقدر آشفته ای؟
ی

م به من نمیگ  چیشده دختی

 

ن چند تا جمله  لوس شده بودم یا زیادی یی پناه که با همی 

 بغض تو گلوم نشست و دیدم تار شد؟

 رو صورتم دست کشیدم و نفس عمیق کشیدم. 

حق با شهاب بود.جدا از کارهایی که از دستش برمیومد االن 

 بود. آبروی من دستش 

فقط کافیه بابا بفهمه چیکار کردم.یعتن بازم تو چشمهام نگاه 

 میکنه؟

 یا هزار جور مدل بدتر. 

اگر فکر کنه به هوای پول و قدرت شهاب شایان و پس زدم 

 چه فکری میکنه راجع به من؟
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ن دستهای گرمش گرفت و لبخند  دست لرزون و رسدم رو بی 

 زد. 

با.چی شده؟با شایان _من و تو که هیچوقت غریبه نبودیم با

 حرفت شده؟

 

گفت فقط یه هفته؟یه هفته برای حذف کردین مردی که 

خانوادم فکر میکنه قراره به زودی باهاش ازدواج کنم خییل 

 کم نبود؟

نمیدونم قراره چی پیش بیاد.فقط میخوام تخت گاز برم جلو 

 و به پشت رسم نگاه نکنم. 

ی که میدونم و ازش مطمئنم حس نفرت ن و کینه  فقط چت 

 ایه که هر لحظه با منه و هر ثانیه بزرگ تر و قوی تر میشه. 

م.   من تاوان تک تک این لحظه ها رو از شهاب میگت 

 

 _بابا...من...یعتن من و شایان...خییل باهم مشکل داریم. 
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ه   به چشم های خستم خت 
لبخندش پر کشید و با نگراین

 شد. 

 ایل کنه؟کدوم کلمه ای میتونه این فاجعه رو ماست م

...مثل سابق نیستیم هر چی بیشتی  ...یعتن _یعتن

 میشناسمش فکر میکنم بیشتی ازش دور میشم. 

 روشا؟

_بابا فکر نکنم من و شایان بتونیم باهم زوج خویی 

 باشیم...نه اینکه شایان پش بدی باشه نه بخدا...فقط... 

 _ارتباطتونو قطع کردین باهم بابا؟

 

م رو به نشونه ی تایید تکون چشمهام رو با درد بستم و رس 

 دادم. 

 طفلیک شایان...طفلیک شایان! 

 

_اخه یهو چی شد؟شما که باهم خوب بودین اگر حال 

ن باهم ازدواج کنید  روشنا بد نیم شد میخواستی 

 که...همینجور الیک که نمیشه قطع ارتباط کرد روشا.. 
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ن فاجعه ای اونم با چندتا  ن یه همچی 
چرا فکر میکردم گفیی

 ی ساده آسونه؟ کلمه

 چه بهونه ای میتونست یه پدر و قانع کنه؟

 

_من با شایان حرف زدم بابا. پا نمیتونیم زوج خویی 

 باشیم.اونم...اونم حرفم و قبول کرد. 

اصال منظورم این نیست که شایان مشکیل داره ها 

 بابا...فقط من و اون نمیتونیم با.... 

؟آروم _باشه روشا آروم باش چرا داری انقدر میل رزی دختی

 برم برات اب بیارم؟رنگت شده مثل گچ دیوار

 

 رسم رو به دو طرف تکون دادم و چشمهام رو بستم. 

اگه این حال بد باعث میشه کوتاه بیاد و قبول کنه ،من 

 راضیم. 

سه...فقط ولم کنه..   فقط دیگه نتی
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 میسوخت. 
ی

 چشمهام از زور خستگ

ه ی صورت غرق  خواب روشنا بود که همچنان نگاهم خت 

 سنگیتن دستی رو روی شونه هام احساس کردم. 

 روشا جان؟

 

 رسم رو برگردوندم و به صورت آروم مامان لبخند زدم. 

باالخره آروم گرفته بود و چشمهای همیشه اشکیش لبخند 

د.  ن  مت 

_عزیزم پاشو برو خونه...قوربونت برم که انقدر خواهر 

 .  خویی هستی

بگت  یکم بخواب بعدش دوباره پاشو برو خونه یه دوش 

 بیا.خودتم میبیتن که حال روشنا خوبه خوبه. 

 

لبخند زدم و دوباره به صورت معصوم خواهر کوچولوم نگاه 

ی  ن کردم.از بعد عمل هر روز حالش بهتی یم شد و دیگه چت 

 به مرخص شدنش نمونده بود. 
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 به جلو کشیدم و نفس عمیق کشیدم. 
ی

 دستهام رو از خستگ

 ت؟بابا کجاس

 

مامان همینطور که کیف و وسایلم رو جمع یم کرد جواب 

 داد

ن دور و اطرافه کار داشت.تو برو اونم میفرستم  _همی 

 خونه..برو دختی خوشگلم

 

 از جام بلند شدم و کیفم رو از دستش گرفتم. 

نیم نگاه آخر رو هم به روشنا انداختم و بعد از خداحافیطن 

ون زدم.   از اتاق بت 

 ته ی خسته. خسته بودم...خس

 بیشتی از اونیکه کیس بتونه حدس بزنه یا تصورش رو بکنه. 

ن امروز، مثل یه تابوی  از وقتی که به بابا گفتم تا همی 

ممنوعه با این موضوع رفتار کرده بود و دیگه حرفش رو هم 

 . پیش نکشیده بود 

 ترسش رو به خویی حس یم کردم. 
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حتی راجع اصال دلش نمیخواست به این موضوع فکر کنه یا 

 بعش حرف بزنه. 

من مونده بودم با یه فرصت هفت روزه که لحظه به لحظه 

 از عمرش کم یم شد. 

یه ساعت شتن بزرگ هر لحظه پشت پلک هام جون یم 

ن هر یه دونه ی شن با رسعت اهسته  گرفت و از دست رفیی

 . جلوی چشم هام جون یم گرفت

ن تمام مست  بیمارستان تا خونه رو چشم بستم و به  هیچ چت 

 فکر نکردم. 

انگاری ذهنم یه ستی بال از جنس فراموشر و بیخیایل دورم 

 کشیده بود تا بتونم رس پا باشم. 

انقدر این فاجعه رو غرغره نکنم و یکم برای خالض فکر 

 کنم. 

ن جلوی خونه کرایه رو حساب کردم و از  با توقف ماشی 

ن پیاده شدم.   ماشی 

بودم که با  شنیدن یه  هنوز کلید رو توی قفل در نچرخونده

 صدای آشنا متوقف شدم. 

 چشمهام رو با درد بستم و برگشتم سمتش. 
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 _سالم یار یی معرفت

 

ه شدم.   نفس عمیق کشیدم و به چشمهای عمگینش خت 

 سالم شایان

 

من آدم ترسویی نبودم.کیس که بخواد از مشکالت فرار کنه 

 و فقط بخواد دور باشه...نه. 

 شناخته بودم. من فقط حریفم رو خوب 

کیس که داشت باهام دوئل یم کرد فکر همه جاش رو کرده 

بود و من دیگه جون کتک خوردن از کس دیگه ای رو 

 نداشتم. 

نفس عمیق کشیدم و سیع کردم یکم از اون دلرحیم وجودم 

 رو زیر پاهام له کنم. 
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 اینجا چیکار میکتن شایان؟
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اونم عوض شده بود  پوزخند تلخش مال شایان نبود.انگاری

 تا بتونه رس پا بمونه. 

بهم نزدیک شد و هر چی تلجن تو وجودش انباشته شده بود 

 رو باال آورد

_پس خییل زود من و حذف کردی روشا.انگاری خودتم 

 دنبال یه فرصت بودی نه؟

 

تلخ خندیدم و رسم رو به اطراف تکون دادم.کجای حال و 

ن آدیم بود؟  روز من شبیه یه همچی 

 من به این آدم بدهکار بودم.اگر اینطوری اروم میگرفت ویل

هاش و دم نزنم.   حاضن بودم بشم سیبل همه ی تت 

 منتظر جواب نموند و نزدیک تر شد. 

 اصال انگار نه انگار که قرار بود زن من بیسر مگه نه؟

 از روز اولم میدونستم. 

 وقتی هیچ اشتیاق و کشیسر از طرف تو نبود. 

ام پدرت قبول کردی روشا از همون روز ادلم ف قط به احتی

 میدونم. 
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 چشمهام رو بستم  و دست هام رو مشت کردم. 

 _لعنتی یه نگاه به من بنداز!من دارم دیوونه میشم. 

یه شبه همه ی آرزوهام دود شده رفته هوا...دارم جون 

ی بگو.  ن  میدم لعنتی یه چت 

 

ن تموم میشه؟  چرا فکر یم کردم با یه بار حرف زدن همه چت 

 شایان قانع میشه و خانوادم هم میپذیره؟

 این راه دور و دراز کجای تصورات من بود؟

 

لب باز کردم و هر چی خلوص و صداقت بود توی صدام 

 ریختم. 

یک خوب  _من اگه تو رو به عنوان یه مرد کامل و یه رسر

 نمیدیدم هیچوقت بهت نزدیک نیم شدم. 

اییط که توشم رو بفهم.ا اری فقط...فقط یکم این رسر ن ین لجتن

 که هنوز خودمم عمقش رو نمیدونم. 
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 نزدیک تر شد.چشمهاش از خییس اشک درخشید. 

بلکه یه عاشق امیدوار اینبار نه تو جلد یه شایان انتقام جو..  

 دهن باز کرد

 

 _پس انقدر زود تسلیم نشو روشا.انقدر زود عقب نکش. 

من درستش یم کنم.شده زندگیم و میفروشم و خرج وکیل و 

 گاه میکنم تا اسم اون کثافت و از شناسنامت پاک کنم. داد 

فقط تو باهام باش نه روبه روم..اصال شناسنامت 

 کجاست؟

 

 رسم رو به اطراف تکون دادم و نفس عمیق کشیدم. 

 دست شهابه

 

با صدای فریاد بلندش غافلگت  شدم و وحشت زده رس بلند 

 کردم

 _جلوی من اسم اون کثافت و نیار! 
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جب به صورتش نگاه یم کردم که تو کشی از با بهت و تع

 ثانیه کبود شد و از چشم هاش آتیش شعله ور شد. 

 شایان من... 

میکشمش...اون عوضن و میکشم.طالقت و ازش 

 . م.روشا انقدر عقب نکش لعنتی  میگت 

 تو باید پشت من باشر نه همراه کثافت کاریای اون. 

ل با یه شکایت ساده دادگاه میفهمه چجوری رست گو 

م.   مالیده و راحت طالقت و میگت 

 

دیگه منم یه نقطه ی جوشر داشتم.یه صتی و تحمل که 

 باالخره یه سققن داشت و یه جایی کم یم اوردم. 

 من آدم بازنده و ضعیف این قصه نبودم. 

 . من فقط عاشق بودم

یه عاشق حایم که نتونست رس جون خواهرش قمار کنه و 

 چشم بسته پرید وسط تاریگ
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من عقب میکشم؟متن که نمیدونم شب و روزم و چجوری 

 صبح کنم که یه لحظه هم شده این فاجعه یادم بره؟

چرا نمیخوای قبول کتن شایان؟من نکشیدم عقب فقط 

 مجبور شدم؟

 

 داد کشید

 _گ مجبورت کرد؟

 

 بلند تر داد کشیدم

 _جون روشنا.. 

 

ه  ساکت و صامت به تن لرزون و چشم های خستم خت 

ن  شد.قفسه ی سینم از زور خشم و کینه تند تند باال و پایی 

 یم شد و نفسم...نفسم چرا باال نمیومد؟

_اونیکه میخواد فرار کنه تویی شایان.من دیگه اون آدم و با 

تمام وجودم میشناسم.کیس که بزای هدفش میشینه انقدر 
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یزه که زودتر از من و خانوادم از پیدا شدن  دقیق نقشه مت 

 ا ختی میشه،یعتن دور زدین نیست. قلب ب

 یعتن این آدم و نمیشه با دادگاه رس جاش نشوند. 

یعتن انقدر فریبکار و مکار هست که بشینه این قضیه رو 

جوری جلوه بده که من بشم مقرص ماجرا و کت بسته من و 

ه.   با خودش بتی

؟  میدوین یعتن چی

فهم یعتن مرگ مامان و بابام.یعتن کمر شکسته ی خانوادم؛ب

 شایان

 

 صورتش هر لحظه رسخ تر یم شد و مشتش گره تر. 

_با همه ی اینا اونیکه از همه بیشتی بازی خورده منم 

 روشا...من

 

با تن و روان له شده خواستم دوباره دهن باز کنم که اینبار 

 با صدای نگران بابام تنم یخ بست و قلبم فروریخت

ه اینجا؟  چه ختی
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ورت و چشمهای نگرانش نگاه ترسیده برگشتم عقب و به ص

 کردم. 

 بابا؟

 

 نیم نگایه به من انداخت و بعد به شایان چشم دوخت

ین پش؟ ن  _چرا داد مت 

روشا؟تو کوچه جای داد و یی داده؟برین تو ببینم چتون 

 شده شما دوتا

 

بان ایستاده بود.   تمام تنم یخ بسته بود و قلبم از ضن

بود بابا بفهمه چیکار دلم نوید یه فاجعه رو یم داد.فقط کاقن 

 کردم.وای از روزی که بفهمه. 

 

با دست یخ زده و لمس شده کلید رو توی قفل چرخوندم و 

 رسی    ع داخل شدم. 

 یه قرن طول کشید. 
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آره گذر زمان انقدر کند بود که جونم از تنم رفت تا برسیم 

 . باال و روی مبل رو به روی هم بشینیم

م ریخته بودم و تمام خواهش و التماسم رو توی چشمها

سمت شایان هدف گرفته بودم ویل اون با اخم های گره 

ه شده بود و نگاه نیم کرد.  ن خت   کرده به زمی 

 

ن نفری بود که زبون باز کرد و صداش سکوت  بابا اولی 

 عذاب اور سالن رو شکوند
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 خب یکیتون بگه چتون شده شماها؟

.خیله ازتون غافل شدم نفهمیدم تو چه اوضاغ هست ن ی 

ن ببینم مشکلتون رس چیه؟  خب...بگی 

 

برعکس چند لحظه ی قبل که حس کردم قلبم از تپیدن 

 ایستاده، االن کوبش رسسام آورش رو حس یم کردم. 

 دهنم قفل شده بود و تمام نگاهم به شایان بود. 
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 من هنوز هم قبول داشتم. 

 اون یی گناه ترین قرباین این ماجرا بود. 

 با اون.  پس تاوان و تنبیهشم

اگر دلش میخواد خشمش رو با نابودی من و خانوادم خایل 

 کنه کاری از دست من ساخته نیست. 

 

دیم.  ن  همچنان ساکت بودیم و هیچکدوم حرف نمت 

 بابا کالفه یه نگاه به من یم کرد و یه نگاه به شایان. 

منکه لبهام به همدیگه دوخته شده بود مابقیش میوفتاد 

 گردن شایان. 

ن چتون ف بزن پش. _شایان حر  ..شماها که مشکیل نداشتی 

 شده االن؟

 

باالخره رسش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد.یه نگاه تازه از 

ن ها.   جنس اولی 

 یه نگاه جدید از جنس تلجن ها و شکست ها. 

 دلم برای جفتمون میسوخت. 
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اینجا داستان برای شایان تموم یم شد ویل برای من تازه 

وع بود.   رسر

وع مب  هم تو دل تاریگ. یه رسر

یز از حس خالص وجودم کردم و بهش چشم  چشمهام رو لتی

 دوختم. 

 سنگیتن نگاهش آدم رو له یم کرد. 

 باالخره زبون باز کرد. 

 حرف زد و قلبم از یه بلندی پرتاب شد

ه به چشمهام اروم آروم کلمات رو هجی کرد  خت 

_عمر رابطه ی من و روشا تموم شده...دیگه قرار نیست 

 از این هم و بشناسیم بیشتی 

 

روشای وحشت زده نفس آسوده کشید و روشای خسته 

دلش پر کشید برای چشم های رسخ شده و پر از حرف مرد 

 روبه روش. 
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_یعتن چی شایان؟شماها قرار بود ازدواج کنید تازه قرار بود 

 برین خرید کنید اونوقت... 

 

ن تموم شده...ما قرار بود هم و  _حاال دیگه همه چت 

 ناسیم و ببینیم میتونیم زن و...زن و شوهر باشیم یا نه. بش

 

از جاش بلند شد و فقط من بودم که لرزش پاهاش رو 

 میدیدم. 

 بهم نزدیک شد و بهم نگاه کرد

_من همه ی تالشمو کردم روشا...نشد!انگاری تو سهم 

 من... 

 

پشت هاله ای از اشک میدیدمش که سکوت کرد و 

 چشمهاش فرو ریخت. 

ن همه ی ناکایم هاش خاک کرد و کوتاه رسش حرفش رو  بی 

 رو برای بابا تکون داد و به سمت در خروچی پا تند کرد. 
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تموم شد...باالخره این ارتباط با هر رگ و ریشه ای که 

 داشت باالخره بریده شد و تموم شد. 

 

صدای بسته شدن در که اومد بابام رساسیمه خودش رو 

 بهم رسوند و نگران کنارم نشست. 

روشا نگران نباش هر چی شده االن جفتتون عصباین _ 

ن   هستی 

 

ش کردم.  ن انداختم و دستم رو ستی  رسم رو پایی 

یه ستی قوی و محکم برای اتفاقایی که از این به بعد قرار بود 

 مثل آوار رو رسم خراب بشه. 

 

 دیگه ادامه 
ی
بابا سکوتم رو که شنید با ناامیدی و درموندگ

 نداد و فقط تماشام کرد
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 *روشا
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 )یه هفتتم تموم شد کوچولو(

 

؟   پش به این خویی چی شد یهو بینتون اخه دختی

 

چشمهام میخ کلمات روی گوشیم بود و گوشهام از شنیدن 

د.  ن  چندباره ی غر های مامانم زنگ مت 

برای بار هزارم بود که این سوال و یم پرسید و انگار این 

 پروسه تمویم نداشت. 

شمم تو دستم جمع شد و موبایلم رو روی تموم حرص و خ

 مبل کنار تخت پرت کردم. 

نفس عمیق کشیدم و دوباره قاشق غذارو از برنج پر کردم و 

 به سمت روشنا دراز کردم. 

 

وا چیه روشا معلوم هست چته؟چرا اخه انقدر پریشوین 

 دختی من؟

 از گ انقدر غریبه شدیم ما دوتا که نمیفهمم چته؟
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ای متعجب و گرد شدش یه نگاه به من روشنا با چشم ه

 میکرد و یه نگاه به مامان. 

 اخرشم تو سکوت دهن کوچولوش رو باز کرد. 

قاشق بعدی رو از برنج و گوشت پر کردم و آروم زمزمه 

 کردم. 

 _ولش کن مامان،تموم شد و رفت. 

 

قاشق رو سمت روشنا گرفتم که باالخره زبون باز کرد و 

 چشم هاش از فضویل درخشید. 

؟دیگه نمیاد؟  عمو شایان چی شده روشایی

 

لبخند زدم و با همه وجودم چشم و گوش شدم برای صدای 

 ظریف و چشمهای شیطونش. 

 صحنه برای همه ی بالیای گذشته و اونایی که تو راه 
ن همی 

 بودن کافیه مگه نه؟

روشنا کوچولوی من دوباره جون گرفته بود و بعد یک هفته 

 به اون آتیش پاره ای که بود. داشت باالخره بر یم گشت 
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_روشنا خانوم؟؟آدم تو کار بزرگ ترا دخالت نمیکنه ها 

 مامان.آفرین دختی خوشگلم غذا تو بخور. 

 

چشمهاش هنوز از تعجب و کنجکاوی یم درخشید که به 

ونش چشمک زدم و قاشق رو نزدیک تر بردم.   نگاه حت 

شد و هنوز کامل رسش رو جلو نیاورده بود که در اتاق باز 

 بابا عروسک به دست وارد اتاق شد. 

 

ن خانوم شده داره غذاشو کامل  _به به وروجک بابا رو ببی 

ن برات چی خریدم؟  میخوره.خویی بابا جان؟ببی 

 

لقمه رو جویده و نجویده، روشنا از ذوق جیغ کشید و 

 آغوش کوچولوش رو برای بابا باز کرد. 

ی هم از غذا  ن نمونده قاشق رو وسط بشقاب که دیگه چت 

 بود رها کردم و با تمام وجود این صحنه رو ضبط کردم. 

پدری که یی ختی از فاجعه ها عروسک کوچولویی رو سمت 

روشنا گرفت و بعدش سمت من اومد؛پیشونیم رو بوسید و 

 اینبار سمت مامان رفت. 
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_خسته نباشر آقا مهدی...چی شد دکتی گفت گ مرخص 

 میشه؟

 

 ود و گوشم پیش مامان بابام. نگاهم به روشنا و عروسکش ب

روشنا با ذوق عروسک پارچه ای کوچولوش رو نگاه یم کرد 

 و روی موهای کامواییش دست یم کشید. 

 

ن  ن روزا مرخصش یم کین  _گفت وضعیتش خوبه همی 

 

ن آورد و من فقط از اینهمه نگراین لبخند  بابا صداش رو پایی 

 زدم.از همون لبخند های بد طعم و همون تلخ مزه ها

 فعال بیشتی باید به فکر روشا باشیم نرگس..من نگرانم
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با لرزش گوشیم که گوشه ی مبل پرت شده بود حواسم 

 پرت شد و نگاهم سمتش کشیده شد. 
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ن فاصله هم خییل واضح میتونستم اون اعداد نحس  از همی 

 رو تشخیص بدم. 

 همون شماره ای که دست از رسم برنیم داشت. 

نم تا تماس خودش قطع شه ویل دلم میتوتستم صتی ک

میخواست به هر طریقی که شده نفرتم رو نشون بدم و 

 اعالم جنگ کنم. 

یه جنگ که از االن برد و باختش معلوم بود ویل هر جور 

حساب یم کردم نیم تونستم قرباین و بدبخت این ماجرا 

 باشم. 

ن شدم و رد تماس دادم.   رسی    ع نیم خت 

ی از چشمهای بچه گانه بود؟شاید...ویل  فعال که ختی

 ترسناک و هیکل درشتش نبود. 

با حرص و خشم کلمات رو تایپ کردم و بدون فکر ارسال 

 کردم. 

)ازت متنفرم شهاب..باالخره تقاص این روزها رو ازت 

م(  میگت 
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با حرص و کینه به کلمایی که حاال ارسال شده بود نگاه یم 

 کردم که رس هممون با صدای کوبش در بلند شد. 

منصفانه بود.   نه..انگاری این دوئل زیادی غت 

مگه چند لحظه از ارسال کردن گوشه ای از نفرتم گذشته 

ن شده بود؟  بود که حاال این شکیل جلو روم ستی

خشک شده به هیکل درشتی نگاه یم کردم که  چهارچوب 

 در رو اشغال کرده بود. 

بوی عطر تلجن که زودتر از حضور خودش اتاق رو پر کرد و 

ت پدر و مادرم.   پشت بندش هم صدای پر از تعجب و حت 

من هنوز گوشر به دست میخ حضورش بودم و اون حتی 

 گوشه چشیم به جایی که نشسته بودم ننداخته بود. 

مندمون کردین شما چرا  _سالم جناب مهندس...قربان رسر

 زحمت کشیدین؟

 

ی  هنوز حرف بابا تموم نشده بود که مامان با ذوق بیشتی

 ومد. جلو ا

خییل خوش اومدین...وای چرا زحمت کشیدین جناب 

 مهندس؟
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ام و اینهمه حس و حال خوب برای این مرد  اینهمه احتی

 زیادی نبود؟

 حالم از این نقاب که با خودش حمل یم کرد بهم میخورد. 

م که مدام میاد عیادت  یه مرد متشخص و بسیار محتی

 خواهر کارمندش و فقط لطف خرج میکنه. 

ام جواب پدر و مادرم رو داد و باالخره نگاهش با نهای ت احتی

ون من شد.   قبل نگاه حت 

سالم خانم احمدی...به سالمتی عمل خواهرتون هم 

ن بود..خییل خسته شدین این مدت عوضش  موفقیت آمت 

 دیگه تموم شد

 

گ میتونست طناب های محکم و کلفتی که با بیان کردن هر 

 رو ببینه؟کلمه دور گردن و دست هام میبست 

 رو حس 
ی

د و من هر لحظه بیشتی حس خفگ ن اون حرف مت 

 یم کردم. 
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منتظر جواب نموند و رسی    ع نگاهش رو ازم گرفت و حواله 

 ی  روشنا کرد

 _حالت چطوره خانم کوچولو؟

 سالم عمو..این مال منه؟

معلومه که برای توعه.یه عروسک خوشگل برای یه دختی 

 خانم خوشگل

 

و کینه مشت شد و نگاهم میخ دستهام از زور نفرت 

عروسک پارچه ای کوچولویی بود که به هوا پرتاب شد و 

 خییل رسی    ع دور ریخته شد. 

روشنا عروسگ که بابا براش گرفته بود رو خییل راحت ولش 

کرد و با خوشحایل و چشم هایی که از ذوق میدرخشید 

 دستش رو به سمت عروسک جدید دراز کرد. 

و خوش رنگ با موهای بلند  یه عروسک پر زرق و برق

 مشگ. 

 چقدر از این عروسک ها متنفر بودم. 

 حس یم کردم تمامشون یه روشای است  شدس. 
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منده کردین .هم قبل از عمل _جناب مهندس خییل مارو رسر

روشنا و هم االن که دیگه داره مرخص میشه.انشاهلل بتونیم 

ان کنیم.   این زحمت های شما رو جتی

اقعا.خداروشکر که روشا تو این _خییل لطف کردین و 

کتی مشغول بشه که شما  جامعه ی خراب تونست تو رسر

 . ن کتش باشی   رئیس رسر

 

همینطور تعریف و تمجید ها پشت رس هم صف یم 

 کشیدن و طناب های دور حلقومم محکم تر یم شد. 

یه لحظه...فقط یه لحظه خواستم جیغ بکشم و این آدم و 

 همینجا از زندگیم خط بزنم. 

 فقط یک لحظه بود.  ویل

اونهمه حماقت های پشت رس هم و اون فیلم و اون 

ن و جیغم رو تو نطفه  شناسنامه رسی    ع جلوی دهنم رو گرفیی

 خفه کردن. 

 

 پدر و مادرم مهلت نیم دادن. 
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 کردندهمینطور با ذوق و شوق از شهاب تعریف یم

 یی توجه به متن که با هر کلمه میمردم و زنده میشدم.  
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 ویل نه.. 

 من قرباین نبودم من آدم ضعیفه ی  این ماجرا نبودم. 

 باید صتی کنم که تا هرجا که میخواد بتازونه. 
ً
 فعال

 اینکه کاری کنم که از کردش پشیمون بشه دیگه کار خودمه. 

تقاص فریب دادنم...تاوان غرور له شده ی شایان...همش 

م.   رو از این مرد میگت 

 میشم.  _من دیگه از حضورتون مرخص

فقط جناب احمدی من یه عرض خصوض باهاتون 

 داشتم. 

 

ی بشه.عقربه  هر جا که این مرد بود زمان جون میکند تا ستی

ها باهاش دست به یگ میکردن تا خوب حضورش سالچن 

ه.   کنه و بودنش رس بتی
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ام  نمیدونم چقدر تو اتاق موند و چقدر پدر و مادرم احتی

 خرجش کردن. 

ن کرد و این جمله رو با قدرت ویل به محض اینکه ق صد رفیی

و غروری که مال شهاب رادش بود رو به زبون آورد سقوط 

 قلبم رو به وضوح حس کردم. 

بابا اول جا خورد و کیم دستپاچه شد.ویل رسی    ع خودش رو 

 جمع و جور کرد. 

 _خواهش میکنم حتما...بفرمایید

 

شهاب از مادرم خداحافیطن کرد و رسش رو هم به نشونه ی 

ام برام تکون داد. ا  حتی

البه الی صدای جیغ پر از شوق روشنا که داشت برای بار 

 هزارم تشکر یم کرد نگاه شهاب داشت جونم رو یم گرفت. 

از اتاق که همراه پدرم خارج شد من مات و خشک شده رس 

 کرد. جام میخ شده بودم و مامانم تو عالم دیگه ای ست  یم

 _وای ماشاهلل هزار ماشاهلل. 

برای خونوادش حفظش کنه خییل جوون برازنده ایه نه  خدا 

 روشا؟
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 نگاهم رو از جای خالیشون گرفتم و به مامان نگاه کردم. 

م   جوونایی واقعا مثل گوهرن.ماشاهلل چقدر محتی
ن _همچی 

کته چقدر فروتن.   انگار نه انگار که رئیس رسر

 

لبخند کم جونم آروم آروم جون گرفت و تبدیل به یه خنده 

 ت حسایی شد. ی درس

 کلمه ای بود که بشه برای این موقعیت انتخابش کرد؟

 چی بگم؟

بگم آره خییل خوش چهرس؟یا نه...بگم آره یه جوری 

حواسش به کارمنداش هست که محاله کیس ذره ای 

 احساس تحقت  کنه؟

ین واژه ها بود.   ولش کن...گایه اوقات سکوت خودش بهتی

 کردم.   روم و سمت روشنا کردم و خوب تماشاش

 _عروسکت و دوست داری روشنا؟

_خییل...خییل...روشایی نگاش کن چقدر خوشگله.این 

 عمویی خییل مهربونه من خییل دوستش دارم. 
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 دیگه صدای خندم کامل به گوش یم رسید. 

خییل هم عایل.یه مادر و پدر راضن و یه فرشته کوچولوی 

 خوشحال. 

 . پس گوربابای ناراضن و عروسک کوگ این ماجرا 

 

 _ویل روشا یکم عجیبه اینهمه محبت و اینهمه توجه. 

حاال یه بار گفتیم خواسته هوای کارمندش و داشته باشه 

؟  اومده عیادت بقیش چی

 میگم نکنه... 

 

ی بودم که در باز شد و بابام با صوریی  منتظر یه نتیجه گت 

ون وارد شد.   متعجب و حت 

 براش مامان که انگاری این چند دقیقه ی انتظار خییل

 سخت گذشته بود رسی    ع به حرف اومد و تند پرسید. 

 

 _چی شد مهدی چی کارت داشت؟
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 نگاه متعجب بابا من و نشونه گرفت و آروم زمزمه کرد

 _روشا رو ازم خواستگاری کرد
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من که میدونستم باالخره شهاب کار خودش رو میکنه؛پس 

 این تپش و کوبش دیگه از کجا اومد؟

حال عذاب آور و این قلتی که یهو از بلندی پرت این حس و 

 شد؟

ن بلند و متعجب مامان اضطرابم رو کامل کرد.   هی 

 برای آدیم که از 
ی
این همه تعجب و این مدل جاخوردگ

 هیجی ختی نداشت زیادی نبود؟

 

 _روشا مگه نمیدونست تو نامزد داری؟

 

صدای متعجب و شاید هیجان زده ی مامانم زودتر از من 

 شد بلند 
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_به خدا من حس کرده بودم.اصال از طرز نگاه کردنش به تو 

ایی فهمیده بودم روشا.ویل اخه مگه تو و شایان تو 
ن من یه چت 

کتش کار نیم کردین؟نفهمیده نامزدین یا االن با ختی  رسر

 شده؟

 

اصال احتیاچی نبود من حرقن بزنم.خودشون جواب 

ینم رو همدیگه رو میدادن و من فقط با قلتی که داشت س

 میشکافت نظاره گر بودم. 

ن با هم  _از کجا بفهمه خانوم؟اینکه این دوتا دیگه نخواسیی

ن رو ما خودمونم تازه فهمیدیم.   ازدواج کین

؟
ی

ی نمیگ ن  روشا بابا چت 

 

 دهنم تلخ مزه شده بود و قفل زبونم باز نیم شد. 

شهایی که اینهمه اتفاق ریز و درشت رو کنار هم چیده بود تا 

 اتفاق بیوفته کجا بود که االن جواب پس بده؟این لحظه 

 

هنوز تو کشمکش کلمات بودم که نگاهم سمت موبایلم 

 کشیده شد. 
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صفحش خاموش و روشن شد و نشون دهنده ی رسیدن یه 

 پیام جدید بود. 

از خدا خواسته بدون حرف رسی    ع سمت موبایلم هجوم 

خلیه بردم و اجازه دادم اونا تا دلشون میخواد افکارشون رو ت

 . ن  کین

 _ویل خییل جوون برازنده ایه مهدی نه؟

 _آره نرگس جان ویل نباید انقدر زود هم تصمیم گرفت. 

 باید بفهمم این آقا یهو رس و کلش از کجا پیدا شده یا نه؟

کت  _وا یعتن چی از کجا رس و کلش پیدا شده رئیس رسر

 روشاس خب. 

دو آورد هر روز میبینتش...اینهمه هم که اومد بیمارستان و کا

 برای بچم. 

 ماشاهلل...هزار ماشاهلل

 

 نمیدونستم بخندم یا بشینم وسط اتاق خون گریه کنم. 

ه ی کلمایی شدم که  پیام رو باز کردم و مات شده فقط خت 

د مالکشون کیه.  ن  حتی ندیده هم داد مت 
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)از االن تا دو روزهم برات میذارم کنار تا ظاهرا بشیتن فکر 

ی.اینم به لیست لطفایی که در حقت  کتن و تصمیم بگت 

 کردم اضافه کن

دیگه جواب این حرفهای گنده تر از دهنتم که فرستادی  

 بمونه برای بعد کوچولو(

 

 _روشا تو میدونستی رئیستون ازت خوشش میاد؟

 

ه ی گوشیم بود و صدای قلبم دیگه  همچنان نگاهم خت 

 کامال واضح از کنار گوشم شنیده یم شد. 

ن    واژه های تایپ شده میبارید. حرص و خشم از همی 

د که دیگه  ن شهایی که من شناختم وقتی این مدیل حرف مت 

ل کنه.   نتونسته باشه خشم و حرصش رو کنتی

 چه توقیع داشت؟

اینکه هم پای مامان دلم برای موقعیت و ظاهرش ضعف 

 بره و قربون صدقش برم؟
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 چشمم رو با حرص بستم و رسم رو بلند کردم. 

 متعجب و پر از سوال بهم زل زده بودن.  جفتشون با نگاه

ی که به ذهنم رسید رو به  ن ن چت  زبونم رو تر کردم و اولی 

 زبون آوردم. 

_من نمیدونم.ویل اگه...اگه به بابا این حرف و زده حتما 

 نمیدونسته که من نامزد دارم. 
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مامان انگاری این خواستگار جدید زیادی به مذاقش خوش 

 ل نیم کرد. اومده بود که و 

_حتما همینطوره...جوون با شخصیتیه امکان نداره فکر کنه 

 تو نامزد داری و باز پا پیش بذاره. 

 خب حاال نظرت چیه مامان؟تو که بیشتی از ما میشناسیش. 

 

م.   جون کندم تا جلوی اون پوزخند یی اراده رو بگت 

 حال و اوضاع وحشتنایک بود. 
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ن داشت جدی یم شد و طبق خواس ته ی شهاب همه چت 

 پیش یم رفت. 

صورت بابا از حالت متعجب کم کم فاصله گرفت و جاش 

 رو به شک و بدبیتن داد. 

 چشمهاش رو ریز کرد و با بدترین لحن ممکن سوال کرد

 _روشا نکنه به خاطر این مسئله شایان و گذاشتی کنار؟

کتت ازت خوشش میاد با یه بهونه شایان  فهمیدی رئیس رسر

 و رد کردی؛هان؟

 

ن مونده بود  ن عایل تر یم شد.فقط همی  هر لحظه همه چت 

که وسط این منجالب یه برچسب به این کثیقن رو پیشونیم 

 بخوره. 

 

_من یه هفتس ارتباطمو با شایان قطع کردم بابا.اصال همه 

؟ ن به درک.تو بگو من و اینجوری شناختی  چت 
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حرص و خشیم که البه الی کلماتم قایم کرده بودم دست 

 بود. خودم ن

ف و هست و نیستم  البه الی این فاجعه محال بود بذارم رسر

 به باد بره. 

با این حرفام کیم از اخم های بابا باز شد و دوباره مهربوین 

 به چشمهاش برگشت. 

_نه بابا جان فقط ترسیدم.گفتم نکنه خدایی نکرده شایان و 

 .  به خاطر این آقا رد کرده باشر

 

 خییل زور داشت. 

ن همه ی نقشه هاش. یی کم و کاست   پیش رفیی

 _خب باباجون نظرت چیه؟

 

 بعید میدونم عجز و التماس صدام رو بتونن بشنون. 

 یه خواهش عاجزانه از تنها پشتوانه هایی که برام مونده. 

ین.     که الاقل شماها جلوی این فاجعه رو بگت 

 . ن  میشناسی 
 _نظر شما چیه بابا؟شما آدمارو بهتی
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ن  این جمله ی معمویل یه صدای  پدرم حق داشت.گ از بی 

جیغ میشنید که تروخدا تو نذار من و با خودش همراه کنه 

 بابا.حاال که من نمیتونم عقب بکشم تو نذار

_قبل از اینکه بخوایم به این آقا فکر کنیم اول باید تکلیف 

 شایان مشخص شه روشا. 

 یعتن دیگه هیچجوره نمیخوای بهم فرصت بدین؟

 اهم بودین همش تمومه بابا؟شایان و روزایی که ب

 

ن انداختم و کوتاه رس تکون دادم.   رسم رو پایی 

 _تمومه بابا

 

ن  ن کلمه کاقن بود تا رگبار صفات مثبت و هوس انگت  همی 

وع شه.اینهمه صفت مال شهاب بود و من  مامان رسر

 اینجوری ازش متنفر بودم؟

 _خب روشا این آقا از نظر من خییل برازندس. 
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ی از  ن ظاهر کم نداره. هم خوش چهرس هم  ماشاهلل چت 

خوش پوش.انقدر هم با عرضه هست که تونسته تو این 

کت بزرگ باشه و رو پای خودش  سن مدیرعامل یه رسر

ای کیم نیستا روشا ن  وایسه.اینا چت 

 

 . رسم رو تکون دادم و لبخند زدم

 نگاهم رو به بابا دوختم و به آخرین امیدم چشم دوختم. 

یم هم هست.در ظاهر _خب جوون با شخصیت و  محتی

م.ویل خب نظر  ی نیست که ازش بشه ایراد گرفت دختی ن چت 

ه.چیه نظرت بابا جان؟  تو از همه مهمتی

 

ن حقیقت پر شد  یه لحظه..فقط یه لحظه تمام ذهنم از گفیی

و تمام حرف های دروغ و وایه که پشت رس هم ردیف کرده 

 بودم پر کشید. 

 . ن  خانواده ی من پشتم هسیی

ن ویل  انقدری که اولش شاید کیل بهم بریزن و کیل شماتتم کین

م.   اخرش انقدر پشتم باشن تا بتونم طالقم و بگت 
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ویل...لعنت به این ویل که خط میکشه رو همه ی طوماری 

 که پشت این کلمس. 

ویل حتی یادآوری اون روز نحس تو مطب هم پاهام رو شل 

 یم کرد. 

 ت؟کیس که اینهمه نقشه چیده آدم عقب کشیدن هس

کیس که با یه رسپیجی ساده من و میکشونه تو یه اتاق و تا 

سونه آدمیه که با همرایه خانوادم عقب  رس حد مرگ میتی

 بکشه؟

 هنوز تو ذهنم یی در یی پخش 
اون فیلم...اون فیلم لعنتی

 میشه. 

نفس عمیق کشیدم و جفت پا پریدم وسط یه باتالق عمیق 

 بیارم. به امید روزی که خودم شهاب و از پا در 

مون  ن کاری کنم که خودش از همه ی این کرده هاش پشر

 بشه. 

 

_منم خییل نمیشناسمش بابا.ویل...ویل اگر شما و مامان 

 ازش خوشتون اومده منم بهش فکر یم کنم. 
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لبخند آرامش بخش بابا هم نتونست یه کیم از آتیش درونم 

 رو خاموش کنه. 

 صدای خوشحال مامان تنها دلخوشیم بود. 

ن و بابت حماقت من که این ی باختی نیسیی ن ا الاقل از چت 

 نمیسوزن. 

_الیه قربونت برم من روشا.نمیدونم چرا انقدر من از این 

آقا شهاب خوشم اومده.حس میکنم خییل دوستت داره 

خب از شایانم خییل برازنده تره.انشاهلل هر چی صالحته 

 .  مادر..انشاهلل خوشبخت شر
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 *شهاب

 ز روی پیامم خوندم و ارسالش کردمیک بار دیگه ا

)راس ساعت دو خودت و برسون به این آدرش که 

 میفرستم.باالخره باید با خونه ی جدیدت آشنا شر یا نه؟(

ن گذاشتم و سیستم جلو روم رو خاموش   موبایلم رو روی مت 

 کردم. 
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یه روز از وقتی که با پدرش حرف زده بودم میگذشت ویل 

 ند تا کلمه میسوخت. همچنان وجودم از اون چ

بیست و چهار ساعت گذشته بود ویل با یادآوری اون کلمات 

 تنم گر میگرفت و آتیش خشمم دوباره شعله ور یم شد. 

ی که دوست داره تا آخرش  از اولشم میدونستم این توله بتی

ه.   رس پا بمونه به این راحتیا آروم نمیگت 

شمهاش دستهاش از ترس یخ میبنده و پاهاش میلرزه ویل چ

 نه. 

 با اون چشمهای به رنگ...به رنگ...نمیدونم. 

با اون چشمهای عجیب غریب یه تنه جلوی من وایمیسته و 

 با تمام وجودش جلو روم دیوار میسازه. 

اینارو از اولم میدونستم ویل دیگه بسه.من دارم تمام تالشم 

 که حتی تو خوابشم ندیده میکنم و 
ی
ن یه زندگ و برای ساخیی

. اجازه نمید ن  م اون با حماقت درونش لگد بزنه به همه چت 

 

از جام بلند شدم و نیم نگایه به گوشیم انداختم.هنوز از 

ی نبود.   جواب ختی

ون.   کت و گوشیم رو چنگ زدم و از دفتی اومدم بت 
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من از اول بد جلو اومدم و با خودخوایه پیش رفتم؟به 

 درک...چون اون مردک الدنگ تو زندگیش بود. 

رو نقطه ضعفش و با نقشه به خواستم  دست گذاشتم

 رسیدم؟به جهنم. 

اگر انقدر احمقه که پشت بند این کارها خواسته و مالکیت 

 خالص من و نمیبینه پس حقشه که فعال عذاب بکشه. 

 

ن شدم و قبل از استارت زدن دوباره گوشیم رو  سوار ماشی 

 چک کردم که پیامش رو دیدم. 

 کوتاه و ظاهرا جسورانه. 

م یه لحظه هم با تو زیر یه سقف نمیمونم()نمیام..   .بمت 

 

ن پیچید.  یکم تو ماشی   صدای خنده ی بلند و هیستت 

سید و اون توله بتی وجودش و خفه نیم  سید.میتی ازم میتی

 کرد. 

ه و بفهمه شهاب کیه؟  وقتش نیست یکم بیشتی حساب بتی
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شاید اونموقع دیگه جرئت نکنه که برام بنویسه ازت 

 متنفرم. 

وری دوباره ی اون پیام نحس خشم و کینه دوباره تو از یادآ

 وجودم چرخ زد و دستهام مشت شد. 

 از من متنفر بود؟از متن که چاره ای جز همرایه نداشت؟

نفس عمیق کشیدم و اون نقاب خونشدی رو دوباره علم 

 کردم. 

شمارش رو گرفتم و منتظر به بوق های یی در یی گوش 

 دادم. 

 

 م و زیر لب زمزمه کردم. چشمهام رو از حرص بست

فقط جرئت داری برندار روشا...بیشتی سگم کن تا نشونت 

 بدم.. 

 

ن دستهام داشت مچاله یم شد که  از زور خشم گوشر بی 

باالخره تماس وصل شد و یه صدای یاغن و وحیسر بلند 

 شد. 
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 _بله؟

 

خوبه...انقدری عاقل بود که حماقت و با جسارت اشتباه 

ه  . نگت 

بار دیگه اونایی که تایپ کردی رو بلند بگو  _جرئت داری یه

 تا منم برات عواقبشو بلند بگم. 

 

صداش خسته بود...بدون چاره...ویل همچنان محکم و 

 همچنان رس پا. 

ی که باعث شد من برای داشتنش  این یعتن همون توله بتی

 خودم و به آب و آتیش بزنم. 

_من خونت نمیام شهاب.مگه نگفتی دو روز؟پس چی 

 ای دیگه از جونم؟میخو 

_اون دو روز مال خانوادته کوچولو.ویل گفتم که، جواب 

 حرفهای گنده تر از دهنت میمونه برای بعد. 

ی رو یادم بره یا ازش بگذرم؟اینجوری  ن توقع داری من چت 

 من و شناختی کوچولو؟
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داشتم زیادی سخت میگرفتم.داشتم هر لحظه بیشتی 

سوندمش ویل برای روشا واجب بود   . میتی

 یه بار برای همیشه باید بفهمه من کیم. 

 .  _داری زجرم میدی شهاب.داری دیوونم میکتن

چرا دست از رسم برنیم داری یه مدت تا بفهمم چجوری 

 باید باهات کنار بیام؟

 

 دلم داره یی تایی میکنه 
دست از رسش بردارم؟اونم وقتی

 برای یه ذره پیش روی و تجربه ی دوباره ی اون بوسه؟

وز نفهمیده مالکش کیه؟شاید من هنوز بهش مگه هن

 نفهموندم. 

_روشا اگه ساعت شد دو و یک دقیقه و بازم نرسیده بودی 

 دیگه نیا. 

چون خودم میام و تا جلوی خانوادت و همه ی اون آدمایی 

م.  مت آروم نمیگت   که توی بیمارستانن رو کولم نتی

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

مت بمون همونجا  حاال اگر دوست داری رو شونه هام بتی

 وچولوک
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 دیگه حتی منتظر یک کلمه هم نشدم و قطع کردم. 

 میومد..راس ساعتم میومد. 

آدرس و براش ارسال کردم و گوشیم و روی صندیل پرت 

 کردم. 

بهتی بود رسی    ع تر برسم خونه و یه استقبال درست حسایی  

 ازش بکنم. 

ی که قراره بشه خانوم خونم.   از دختی

ن روبه راه بود.   همه چت 

ست همونطوری که اتفاقات رو کنار هم چیدم و همه در 

ن بدون نقص پیش رفت.   چت 

 ویل... 

ویل حالم خوب نبود.حتی یه لحظه هم حرص و خشم ولم 

 نیم کرد و لحظه به لحظه بیشتی اوج یم گرفت. 
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ن رو روشن کردم و پام رو روی پدال گاز فشار  با حرص ماشی 

 دادم. 

فت.  اینهمه مقاومت و اینهمه تقال تو کتم  نمت 

اونم برای متن که حالم از لوندی و توجه بیش از حد زنا و 

ا بهم میخورد و حتی حاضن نبودم تختم و باهاشون  دختی

یک شم.   رسر

 حاال خییل زور داشت. 

میون اینهمه دختی ،حاال همه ی توجه و مالکیتم برای کیس 

شده بود که به جای عشوه و کرشمه برام از تنفرش 

 میکرد.  مینوشت و ازم فرار 

عیتی نداره...من همیشه برای دارایی هام جنگیدم و از اموالم 

 خوب مراقبت کردم. 

یکم زهر چشم بد نبود نه؟یا شایدم یه مهر مالکیت اساش 

ن میخورد الزم بود.   برای کیس که مدام از دستم لت 

حاال که یه شناسنامه و اسم نمیتونه رامش کنه یه تصاحب 

 تش. از جنس بکارت رسجاش میشون

با خشیم که قابل وصف نبود در عرض چند دقیقه خودم 

ن رو توی پارکینگ پارک کردم.   رو به خونه رسوندم و ماشی 
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ن کرده بودم مونده بود و  نیم ساعت به زماین که براش تعیی 

فقط خدا بهش رحم کنه اگر هوس بازی و رسپیجی به رسش 

 بزنه. 

که طبق با کلید در خونه رو هنوز کامل باز نکرده بودم  

معمول هیکل درشت و چاق صدیقه روبه روی در قرار 

 گرفت و رسی    ع کیف و وسایلم رو از دستم گرفت. 

رسم و کوتاه براش تکون دادم و راه افتادم سمت اتاق ویل 

 رگبار حرفهاش هنوز تموم نشده بود. 

 . ن  _سالم اقا خسته نباشی 

یف آوردین ناهار خوردین؟گرم کنم براتو  ن آقا امروز زود تشر

 آقا؟

ن و توی  ن اینبار مت  میخواین تا شما لباستون و عوض میکنی 

 حیاط بچینم اقا؟

 

پوزخند زدم و به راهم ادامه دادم.به روف گاردن پنت من 

 میگفت حیاط؟

تا دم در اتاقم پشت رسم با اون قدم های سنگینش دویید و 

 توی چهارچوب ایستاد. 
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ن پرت کردم و با افک ار آشفته سوییچ و گوشیم رو روی مت 

 . ن وع کردم به گشیی  رفتم سمت کمد و رسر

 دنبال رسنگ و اون دارویی که همیشه تو خونم پیدا یم شد. 

 .  _صدیقه امروز برو خونه خواهرت نمیخوام اینجا باشر

ن بگت  لفتش نده،ناهارم نمیخوام فقط برو  ن االن ماشی  همی 

 زودتر. 

 

ونش اوردم و محتواش ر  و با پیدا کردن جعبه ی مدنظرم بت 

ن چیدم.   روی مت 

ون آوردم و کاغذ دورش رو کندم.   رسنگ و ازش بت 

ی شده اقا؟اگه..اگه مهمون دارین میخواین بمونم  ن چ..چت 

 پذیرایی کنم ؟

ن آقا؟  اینا...اینا چی 

 

تمام خشم و عصبانیتم رو تو چشمهام ریختم و بهش نگاه 

 کردم. 
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وحشت زده عقب کشید و با زبوین که بند اومده بود تند 

 گفت  تند 

اقا ببخشید اصال به من چه ربیط داره؟گفتم خدایی نکرده 

..اصال اصال..  ن  شاید مریض شده باشی 

 

محافظ سوزن رسنگ رو با دندونم کندم و سوزنش رو توی 

 شیشه ی دارو فرو کردم. 

سلول به سلول تنم از حرص میلرزید و از خشم گر 

 میگرفت. 

یک خندیدم و زیر لب زمزمه کردم  هیستی

اییه که رام  _مال من نیست صدیقه...مال رام کردن توله بتی

 نمیشن.گایه الزمه

 ت..توله بتی آقا؟مگه شما توله بتی دارین؟

 

رسم با شتاب بلند شد و حرص و کینه ی وجودم تو صدای 

 بلندم رسریز شد. 
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ی یا خودم جور دیگه پرتت کنم  ؟مت  _تو که هنوز اینجایی

ون؟  بت 

 

کشید که از جلوی در دور شد و بلند داد کشیدم و به ثانیه ن

ون زد  با وحشت از خونه بت 
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کل رسنگ رو پر کردم و شیشه ی خایل رو محکم تو سطل 

 زباله پرتاب کردم. 

محافظ سوزن رو رس جاش گذاشتم و با احتیاط رسنگ رو 

ن رها کردم.   روی مت 

ن و خراب تر میکنم.شاید دارم به جای  شاید دارم همه چت 

یخرم و به جای آرامش کینه نصیب خودم عشق نفرت م

 میکنم. 

ن  ی که به جای پذیرفیی ویل الزمه...اونم برای این دختی

ایط دنبال راه دررو میگرده.   رسر

هنوز نمیدونه اون عقد صوری بوده و این جوری داره 

 میجنگه. 
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ی هم نتونسته آرومش کنه پس یه قل و  اگر یه عقد محرصن

 زنجت  اساش براش الزمه

 ه ساعتم انداختم و به عقربه هاش چشم دوختم. نگایه ب

ی ازش نبود.   راس ساعت دو بود و هنوز هیچ ختی

ریتم نفس هام هر لحظه تند تر یم شد و بدنم از حرارت 

 زیاد داغ شده بود. 

 یعتن انقدر احمق بود که بخواد حرفم و گوش نکنه؟

هنوز چند لحظه هم از افکار جدیدم نگذشته بود که صدای 

 ه بلند شد. زنگ خون

 نفیس که تو سینم حبس کرده بودم با آرامش رها شد. 

رسنگ رو توی جیبم گذاشتم و دکمه های لباسم رو آروم 

 آروم باز کردم. 

آخرین دکمه هم که باز شد دستم رو عقب کشیدم و راه 

 افتادم. 

 در رو براش باز کردم و منتظر کنار چهارچوب در ایستادم. 

گیتن و تردید قدم هاش رو خییل طول کشید.ندیده هم سن

 میتونستم حدس بزنم. 
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اینکه چطوری با استیصال سوار آسانسور میشه و چقدر 

دن یه دکمه لفتش میده.   برای فشر

 ویل باالخره رسید. 

در آسانسور باز شد و یه چهره ی مضطرب ویل قوی و 

 رسبلند پیدار شد. 

ن مشتش فشار میداد ویل  با رس بلند و  دسته ی کیفش رو بی 

 امت صاف و کشیده قدم برمیداشت. ق

 سالم

 

خییل طول نکشید از زماین که باالخره نزدیک ش  و نگایه 

 که روی سینه ی برهنم قفل شد. 

هنوز لباسم تنم بود ویل باز بودن دکمه ها سینه ی عضالین 

 و برهنم رو خوب نشون میداد. 

 

ن قلبم با دیدن نگاه خجالتی و چشم  طبییع بود؟فرو ریخیی

ن رس   یعش؟گرفیی

ه بگم عجیب لذت بخش بود.   بهتی
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ن هاش برای منه.   حیا و پایک نگایه که میگفت همه ی اولی 

 رسم رو کوتاه تکون دادم و از جلوی در کنار رفتم. 

ت و طوالین رو در و دیوار خونم رو  توقع یه نگاه پر از حت 

 داشتم. 

این کامال قابل لمس.   یه درخشش زیاد و یه حت 

 قرار نبود قابل پیش بیتن باشه.  ویل انگاری این دختی 

ن بیشتی از چند ثانیه  با غرور قدم برمیداشت و به هیچ چت 

ه نیم شد.   خت 

ش رو ندیده  حتی به خونه ای که مطمئنم تو کل عمرش نظت 

 بود. 

فت.اینکه اصال چرا اینجاست و  ن یادم مت  داشت همه چت 

 قراره اتفاقات چجوری پیش بره. 

ونه هاش باال پرید و همون در خونه رو که محکم بستم ش

 رس جاش متوقف شد. 

هر چی خشم و کینه داشتم با نقاب یی تفاویی و غرور 

 پوشوندم و به چشمهاش نگاه کردم. 
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از خونت خوشت میاد؟راحت باش.میتوین همه جا چرخ 

 . ن و تماشا کتن  و خوب همه چت 
 بزین
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ه نگا ه خت  ه نگاهش و نگرفت و همچنان با غرور بهم خت 

 کرد. 

 انگاری خییل کارا داشتیم با این عروسک کوچولو. 

...زودتر بگو  _چی کارم داشتی شهاب؟تو که آدم رگ هستی

 باید بری؟

 

ارادی بود.   پوزخندم غت 

 بری؟

 حاالحاالها هستی عزیزم. 

ن خوشت میاد.   برو قشنگ خونرو نگاه کن ببی 

 

 از جاش تکون نخورد و همچنان مصمم بهم نگاه کرد. 

ش و از رو بسته بود.  انگاری  نه...شمشت 
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 دست به سینه روبه روش ایستادم و رسم و تکون دادم. 

حس یم کرد چقدر عصبانیم یا از رس حماقت همینطور 

 باهام بازی میکرد؟

ن   _باشه...لباسات و درآر بگت  بشی 

 

باالخره چشمهاش لرزید.نه انگاری خوبم خطر و حس یم 

 ود. کرد و اتفاقا از رس سیاست اینجا ب

 خوبه..ویل کیم دیر بود. 

وع کرد عقب عقب راه  آروم راه افتادم سمتش که اونم رسر

 . ن  رفیی

 _من راحتم تو حرفت و بزن.برای چی گفتی بیام؟

 

 پوزخند زد و آروم رسم رو خم کردم. 

؟آدم که جلو شوهرش با مانتو رورسی نمیگرده  _راحتی

 هان؟

 مگه اینکه هنوز من و شوهر خودت ندوین کدومش؟
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 از رس و شکلش میبارید.سیع یم کرد آروم باشه ویل 
ی

کالفگ

ن بار بود که نگاهش باهاش راه نمیومد و ساز مخالف  اولی 

د.  ن  مت 

 _خودت مگه نگفتی دو روز؟چی از جونم میخوای شهاب؟

 

لم رو از دست  هر لحظه ای که میگذشت بیشتی کنتی

 میدادم. 

ن نقاب خونشدی سخت بود.   دیگه نگه داشیی

ص و خشم تو این چند روز انباشته کرده هر چی حر 

لم از دست رفت.   بودم،رها شد و کنتی

محکم چنگ زدم به شال و کیف دستش و با قدرت از رسش 

 . کشیدم و وسط سالن پرت کردم

 توقع نداشت و ترسیده عقب کشید

ن چیکار میکتن دیوونه؟؟  _هییی 

یه روز از فرصتت مونده ویل گفتم قبل از اینکه بخوای به 

ابات جواب بدی یکم باهم خلوت کنیم ها؟زن و شوهر ب

 مگه نیستیم. 
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ترسیده بود.خییل زیاد...ویل همچنان عقب نیم کشید و 

 شهاب نبودم اگر رامش نیم کردم. 

 _چی گفته بودی؟ازم متنفری؟

دیگه چی بود خودت بگو...اهان تقاص تک تک این روزا رو 

ی.   ازم میگت 

ی  ن  مونده؟درست یادم مونده یا بازم چت 

 

ن یم شد و دستهاش رو  قفسه ی سینش تند تند باال پایی 

 مشت کرده بود. 

 مدام یه نگاهش به من بود و یه نگاهش به در پشت رسم. 

 میخواست فرار کنه؟مثل همیشه؟

 یی انصاقن بود. 

ه ی صورت معصویم بودم که   بود وقتی من خت 
یی انصاقن

ه ی برای بوسیدنش لحظه شماری میکردم و اون فقط خت  

 در که فرار کنه. 
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؟  _چه مرگته روشا؟چرا فقط میخوای در بری و دور شر

ه ی احمق؟  از دست من؟مگه میتوین اخه دختی

 

فت و خودم متوجهش نبودم.   صدام آروم آروم باال مت 

_دنبال راه فراری آره؟فکر میکتن میذارم از کنار من جنب 

 بخوری؟

 

 تغیت  کرد و شد همون 
ی که نگاه ترسیدش به آین توله بتی

د.  ن  فقط چنگ مت 

؟فکر میکتن با این کارا میتوین نگهم داری؟با اینهمه  توچی

 نفرت؟با اینهمه نقشه و کلک؟

 

بان قلبم رفت باال.حس حسادت که اوج میگرفت و  ضن

 غروری که لگدمال یم شد ولم نیم کرد
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 با دندون های قفل شده غریدم. 
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 _یه نگاه به دور و برت بنداز. 

ن تو زندگیت دنبال چی بودی که من بهت نمیدم. ب  بی 

 

 پوزخند پررنگ و واضحش با اعصابم بازی یم کرد. 

 خودش داشت کار و سخت میکرد. 

_میدوین چیه؟من همیشه عاشق این بودم که با مردی 

 ازدواج کنم که از جون خواهرم سواستفاده کنه و گولم بزنه. 

شم که مدام اصال تو خوابم نمیدیدم باالخره زن کیس ب

ه محرصن و عقدم کنه.بازم از  تهدیدم میکنه و با زور من و بتی

 آرزوهایی که برآورده کردی بگم برات؟

 

فت.   دمای بدنم هرلحظه باالتر مت 

_همه ی اینا به خاطر حماقتته که نمیدوین چی برات خوبه 

 چی بد. 

ی رو بخواد محاله تا بهش نرسه  ن نمیفهیم وقتی شهاب چت 

 دست برداره. 

. ب  ا همه ی اینایی که شمردی االن تو مال متن
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دستهاش میلرزید و نگاه لعنتیش رو نیم گرفت.البه الی 

چشمهاش تیغ قایم کرده بود وگرنه یه نگاه ساده انقدر درد 

 نداشت. 

 _خوب گوشات و باز کن روشا. 

یزی دور.   و ورایی که شمردی و مت 
 همه ی این رسر

نوم که ازم متنفری،یا یه بار دیگه...فقط یه بار دیگه بش

 یا به فکر جدایی روز خوش برات 
حس کنم داری تقال میکتن

 نمیذارم. 

 فهمیدی یا نه؟

 

جمله ی اخر رو جوری هوار کشیدم که شونه هاش پرید 

 باال و یه قدم بلند ازم دور شد. 

ویل نگاهش...انگاری خشم من با جسارت این دختی رابطه 

 ی مستقیم داشت. 

 د ویل جسورتر شد. شونه هاش باالپری
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اخم هاش بهم گره خورد و حماقت و در حد خودش تموم 

 کرد. 

 

_کور خوندی شهاب.با زور و قدرتت تا االن نگهم داشتی 

 .  ویل قسم میخورم نمیذارم هیچوقت بهم نزدیک شر

 حتی یه لحظه هم نمیذارم حس کتن مالکم شدی. 

یزم تا باالخره خودت خست ه انقدر نفرت و کینه به پات مت 

 .  شر و ولم کتن کتن

 

 دیگه نشنیدم چی گفت. 

حتی دیگه نفهمیدم چجوری سمتش هجوم بردم و از پشت 

 رس بهش چسبیدم و تو بغلم قفلش کردم. 

به آین صورتش شد مثل گچ و وحشت زده به حرکت رسیعم 

 نگاه کرد. 

دستهاش رو که با یه دستم قفل کردم به خودش اومد و با 

وع کرد به ج  یغ کشیدن. تمام وجودش رسر

 آتیشم زد...با کلمه هایی که خودشم نفهمید چی بود. 
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 همش در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد. 

ون آوردن رسنگ.   مهار کردن دستهاش و بت 

میتونم قسم بخورم که با دیدن رسنگ و سوزین که سمت 

فت تو بغلم جون داد.   گردنش مت 

 بلند تر جیغ کشید و با تمام وجودش تو بغلم جون کند. 

 ویل همش تقصت  خودش بود. 

به یه دوئیل آدم و دعوت میکنه که بازنده ی یی بر و 

 برگردش خودش بود. 

ن تمام و  یه دوئل اونم وقتی جایزش خودشه.داشیی

 کمالش،اونم تا ابد. 

 

رسنگ و توی گردنش فرو کردم و رو جیغ بلندش چشم 

 بستم. 

 آروم آروم پیستون رسنگ رو فشار دادم و تو گوشش غریدم

تو تا مالکیت تمام و کمال من و به چشم نبیتن آروم _ 

ی.   نمیگت 

سوین که سهممه کوچولو؟ ی میتی ن  من و از چت 
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هر چی بیشتی مایع توی رسنگ تو رگهاش تزریق یم شد 

 بیشتی آروم میگرفت و تقالهاش کمتی یم شد. 

 صدای جیغش قطع شد و تو بغلم باالخره آروم گرفت
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بان قلبم هر لحظ ه بیشتی یم شد و ای کاش این خشم و ضن

 کینه آروم یم گرفت. 

 ویل نه.. 

من آدیم نبودم که نقطه ی جوش رو لمس کنم و بتونم 

 آروم باشم. 

خییل طول نکشید که داروی قوی اثر کرد و پلک هاش 

 بسته شد. 

ن یم شد و تو ذهنم هزار و  قفسه ی سینم تند تند باال و پایی 

 ت. یک جور فکر مختلف رژه یم رف

 از همه پررنگ تر هم اثبات مالکیت بود. 
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ی که مدام به فکر  قابل حذف برای دختی یه مهر اساش غت 

 تقال و فرار کردنه. 

تنش که تو بغلم سست شد دستهام رو زیر پاهاش و دور 

ن بلندش کردم.   کمرش حلقه کردم و توی بغلم از روی زمی 

تن سبک و ظریفش رو یی اختیار به تنم چسبوندم و 

 هام رو دورش محکم تر کردم. دست

 این دختی برای منه. 

 روحش،جسمش،خنده هاش. 

اون چشمهای روشن و اون حیا و بکر بودنش شیش دونگ 

 مال منه. 

در اتاق خواب رو با پام باز کردم و جسم یی جونش رو روی 

 تخت گذاشتم. 

ون نیم رفت.   صدای جیغ هاش از تو رسم بت 

ن دکمه ی مانتوش رو باز  دستم پیش رفت و با حرص اولی 

 کردم. 

صداش تو رسم اکو یم شد و مثل اسید مغزم رو سوراخ یم 

 کرد
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).  )قسم میخورم نمیذارم هیچوقت بهم نزدیک شر

د.  ن  دکمه ی بعدی و رسی که از درد نبض مت 

 )حتی یه لحظه هم نمیذارم حس کتن مالکم شدی.(

با حرص دو طرف مانتو رو کشیدم و به کنده شدن ما بقی 

 ا و پارچه ی مانتو نگاه کردم. دکمه ه

یزم تا باالخره خودت خسته  )انقدر نفرت و کینه به پات مت 

).  شر و ولم کتن

 

از زور حرص نعره کشیدم و اون پارچه ی لعنتی رو از تنش 

 کندم و به کنارم پرت کردم. 

یخت و تنم از حرارت زیاد  عرق از رس و صورتم مت 

 میسوخت. 

دی مشکیش که حاال تنها بدون مکث چنگ زدم به تاپ بن

 پوشش تن سفیدش بود. 

 صدای پاره شدن پارچه فقط ذره ای میتونست آرومم کنه. 

هر چی بیشتی از پوشش های تنش کم یم شد آروم تر یم 

 شدم. 
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ن پرت کردم و به تابلوی نقاشر  تاپ پاره رو با حرص رو زمی 

ه شدم.   روبه روم خت 

 افتش. یه دختی معصوم و جسور با تن مثل برف و لط

ن نفریم که دارم حتی به این تن  حتی تصور اینکه من اولی 

 نگاه یم کنم دیوونم یم کرد. 

میخواست فرار کنه؟میخواست ولش کنم تا بره سهم کس 

 دیگه ای بشه؟

مگه من میذارم؟مگه من زیر خاک باشم تا بذارم این فرشته 

 ی کوچولو تو بغل مرد دیگه ای نفس بکشه. 

ت و حرص و خشم جاش رو به آروم آروم تنم گر گرف

 عطش داد. 

ل.  قابل کنتی  یه عطش غت 

ه ی تنش بود و هنوز حرفهاش رو فراموش نکرده  نگاهم خت 

 بودم. 

دکمه ی شلوارش رو هم باز کردم و قبل از اینکه پشیمون 

ن  بشم با قدرت دو طرف پارچش رو گرفتم و رسی    ع پایی 

 کشیدم. 

ی از کینه و عصبانیت نبود.   دیگه ختی
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قلبم رسسام آور شده بود و نگاهم از تن نیمه برهنش کوبش 

 کنده نیم شد. 

ممنوعه ترین و بکر ترین هاش هنوز پوشیده بود و حرارت و 

 دمای بدنم داشت دیوونم یم کرد. 

مگه مال من نیست؟پس چرا االن نباید هر کاری که دلم 

 میخواد باهاش بکنم؟

 

لباس خودم اخم هام توهم گره خورد و با تمام زور و حرصم 

 رو از تنم کندم و کنار مابقی پارچه های پاره پرتاب کردم. 

آروم به تخت نزدیک شدم و با احتیاط رو تن یی جون و یل 

 حرکتش خیمه زدم. 

مغزم دیگه فرمان نیم داد.نه آدم شهواین بودم نه آدیم که 

 است  هوسش باشه. 

...قرار نبود انقدر همه ی خواستم بشه.   ویل این لعنتی

 ی آرزوم و داشتنش همه ی اهدفم.  همه

با احتیاط رو بازوی برهنش دست کشیدم و یی اختیار 

 چشمهام رو از لطافت غت  قابل توصیفش بستم. 
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رسم رو آروم به سمت گلوش نزدیک کردم و از حس بوی 

ین و مالیمش مدهوش شدم.   عطر شت 

 چی داره به رسم میاد؟

صال یه دختی انقدر دست از گ تاحاال شهاب رادش برای و 

نه و ناکام میمونه؟ ن  و پا مت 

متن که با یه اشاره میتونستم هر روز تختم رو با لوند ترین و 

ون و یی تاب یه  های شهر پر کنم و االن حت  زیباترین دختی

 عروسک کوچولوام. 

؟اگه بیوفته رو دنده ی لج و بخواد  اگه از دستش بدم چی

؟  باهام دوئل راه بندازه چی

فکرشم دیوونم یم کرد و باعث شد صتی نکنم و دستم  حتی 

 رو به سمت لباس زیر مشگ رنگش دراز کنم. 

ویل حتی لمس اون پارچه هم کاقن بود برای تجسم یه جفت 

 چشم پاک و معصوم. 

دوتا گونه ی اناری رنگ کمیاب که به خاطر حیا و متانت 

 رسخ شده. 
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ی این وسط درست نبود.  ن  یه چت 

ن و انگاری میون این همه یی تایی و میون این هنه خواسیی

عطش میدونستم این کار چه سیل نفریی رو با خودش 

 همراه میکنه. 

ی که حتی حاضن نیست تو بیداری من از لب هاش کام  دختی

م و عقب میکشه،چه حایل میشه اگر بهوش بیاد و  بگت 

 رو فتح کرده؟
ی

 بفهمه دنیای زنانگ

ی ها و خوشر  ن ونه و اونم دور از همه ی فانتی  های دختی

 رسارس با فریب و زور؟

 

 بند لباسش توی مشتم مچاله شد. 

تمام سیع و تالشم رو کردم تا نگاهم از چشم های بسته و 

لب های نیمه بازش به جای دیگه ای رس نخوره و ناغافل 

 حریم نشکنه. 

 همه ی اینها به درک... 

چی به روز خودم میاد وقتی یک عمر قراره با یادآوری این 

م؟  لحظه بسوزم و آتیش بگت 
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مدام بهم یادآوری شه که من تنها معشوقه ی زندگیم رو 

 وقتی تصاحب کردم که بیهوش بود. 

ه  برای نشنیدن صدای جیغ هاش،خوابش کردم تا آروم بگت 

 و تقالهاش رو نبینم. 

 این اون مردیه که من یک عمر برای بودنش جون کندم؟

برگشت و با تمام  به آین اون خشم و کینه ی رسکوب شده

 وجود فریاد شد. 

 _لعنت بهت روشا لعنت

 

انگشت هام از زور فشار سفید شده بود و بند لباس توی 

 دستم مچاله شده بود. 

 فقط یک قدم تا تصاحب مونده بود. 

ی هم نیم ارزید.  ن  یک قدم لعنت شده که پشت 

 این دختی مال منه؟شگ درش نیست. 

ل خودم رام رام پس روزی هم تصاحبش میکنم که تو بغ

 شده باشه و از عطش و هوس تو آغوشم جیغ بکشه. 
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مشت پر حرصم رو روی بالشت کنار رسش کوبیدم و از 

 روی تنش بلند شدم. 

کالفه روی صورت خیس از عرقم دست کشیدم و پر از 

 حرص رسی    ع خودم رو توی حموم پرت کردم. 

و بدون وقفه دوش آب رسد رو باز کردم و تن پر از حرارتم ر 

 زیرش قرار دادم. 

د.  ن قابل توصیف داشت زمینم مت   یه التهاب و عطش غت 

 ویل محال بود کم بیارم. 

تصویر تن سفیدش با اون لباس های زیر مشگ رنگ از 

ون نیم رفت.   پشت پلک هام بت 

 این دختی با همه فرق میکرد. 

قرار نبود بشه وسیله ی ارضای نیاز و اخر رس هم دور 

 ریخته بشه. 

ی اومده ب ود که بمونه.بشه برای من و فقط برای خودم دلتی

 کنه. 

ه،ویل است  کردنش اونم  حاال شاید یکم رام کردنش زمان بتی

 این شکیل دیگه کار من نبود. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن اومد و اون التهاب عجیب پایان  وقتی دمای بدنم پایی 

ون زدم.   گرفت دوش آب رو قطع کردم و بت 

ه اینبار روی تخت فقط یه شلوار پوشیدم و باال تنه ی برهن

 . کنارش دراز کشیدم

بدون مکث تنش رو از پشت بغل کردم و بازوم هام رو دور 

 تن ظریفش پیچیدم. 

پاهاش رو پاهام قفل کردم و بازوم رو دور سینش پیچیدم و 

 تنش رو به تنم قفل کردم. 

حس لذت بخش مالکیت تو سلول به سلول تنم چرخ 

 میخورد. 

مه ی سهم من از این این فرشته ی دوست داشتتن ه

 دنیاس. 

 با چنگ و دندون نگهش میدارم و ولش نمیکنم؛

 حتی اگر خودش بخواد فرار کنه و نمونه. 

ن ترسوندن و بیهوش شدنش برای زهر چشم  انگاری همی 

ن کاقن بود.   گرفیی

رسم رو توی خرمن موهاش فرو کردم و اجازه دادم تا زماین 

ه.   که چشم باز کنه روحم آروم بگت 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن بار... شاید   بریل اولی 

 

#part267 

 *روشا

ی بود که میشنیدم.  ن  سکوت مطلق تنها چت 

 آروم آروم حتی صداهای ناواضح و دور هم پررنگ یم شد. 

خواستم دستم رو بلند کنم که با حس قفل بودن تنم 

 چشمهام وحشت زده از هم باز شد. 

یه اتاق خواب ناآشنا و گرمای نفس های شخض درست 

 رد. پشت رسم خشکم ک

خییل طول نکشید تا اتفاقات مثل فیلم رد بشن و این 

 صحنه ی نحس معنا پیدا کنه. 

تنم شد مثل یه تیکه چوب و وحشت زده به دستی نگاه 

 کردم که دور تنم حلقه شده بود. 

ن رو تحلیل نیم کرد.   زبونم بند اومده بود و مغزم هیچ چت 

 مجبورم کرد بیام خونش. 

 آورد سمتم. شال و کیفم رو کشید و هجوم 
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بهش حرفهام و زدم و اون چی گفت؟بهم خواب آور تزریق 

 کرد؟

 همش درعرض یک ثانیه اتفاق افتاد. 

وع به  اینکه با تمام وجودم جیغ کشیدم و با همه ی زورم رسر

 پس زدن دستها و تن سنگینش کردم. 

..دستت و بکش کثافت  کثافت...ولم کن...ولم کن عوضن

 انگاری توقع نداشت. 

دست هاش شل شد ویل به محض اینکه ذره ای چون اول 

عقب کشیدم دوباره دست هاش دور تن لرزونم حلقه شد و 

 محکم نگهم داشت. 

 . ن  تجربه کردن مرگ یعتن همی 

ن تن مردونه.  ن ثانیه و تحمل سنگیتن همی   همی 

 از پشت رسم کنار رفت و اینبار خیمه زد روی تنم. 

 به جنون رسیده بودم؟شاید

رو میدیدم و حضور بدون هیچ فاصله  ویل فقط تن برهنش

 ای. 
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جیغ میکشیدم.بدون هیچ مکتی و فقط چشم بسته بودم و 

 ممتد جیغ میکشیدم. 

حتی دلم نمیخواست به خودم نگاه کنم ویل رسمای تنم 

نشون دهنده ی دریده شدن همه ی حرمت ها و خط 

 قرمزهام بود. 

ن همه ی ممنوعه هام.   به تاراج رفیی

عضالین که روم خیمه زده بود و نفسم  با تمام قدرت به تن

دم.  ن  رو تنگ یم کرد مشت میکوبیدم و حتی چنگ مت 

ه ی  _چه مرگته روشا؟آروم باش آروم...کاریت نداشتم دختی

 کم عقل

 

ی رو نمیشنیدم.نه صدای بلند خودم نه صدای  ن هیچ چت 

 نعره های اون. 

فقط تصویر هجوم وحشیانش تو رسم بود و بالیی که حاال 

 رده بود. رسم آو 

مشت بعدی رو سمت صورتش پرتاب کردم که عاض فریاد 

 کشید و جفت دستهام رو کنار رسم قفل کرد. 

 _بهت میگم آروم بگت  زبون نفهم. 
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دلم میخواست باال بیارم.دلم پیچ میخورد و بوی تعفن تو 

 مشامم میپیچید. 

مچ دستم زیر دستهای قدرتمندش داشت خرد میشد و 

 باز کردم. باالخره چشمهام رو 

 ویل نه...نه خواب بود نه خیال. 

 تن برهنم زیر تن سنگینش بود و باالخره کار خودش رو کرد؟

_چه غلیط باهام کردی کثافت؟ولم کن برو عقب.حالم 

 ازت بهم میخوره شهاب...برو گمشو عقب ولم کن. 

 

 با تمام قدرتم که میگم یعتن ته ته توانم. 

ون میدادم که باالخره با تمام زورم خودم رو به اطراف تک

لش رو از دست داد و تو صورتم با بلند ترین صدای  کنتی

 ممکن هوار کشید

 _بهت میگم کاریت نداشتم روشا. 

؟یا درد داری که  لباس زیرایی که هنوز تنته رو حس نمیکتن

 اینجور جیغ میکیسر احمق؟

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

خشک شدم و دست از تقال برداشتم.اشک چشمهام رو 

ت وجودیم از چشمم رس میخورد و میسوزوند و همپای نفر 

 صورتم رو خیس یم کرد. 

 چشمهام رو بستم و با نفرت زمزمه کردم. 

؟میخوای هر لحظه  _چرا اینکارارو باهام میکتن عوضن

 بیشتی ازت متنفر شم؟ازت بدم میاد شهاب...بدم میاد

 

با اتمام حرفم اینبار جفت دستهام رو با یه دستش باالی 

 ش چونم رو است  کرد. رسم قفل کرد و دست دیگ

تمام حرص و خشمش رو ریخت توی دستش و چونم رو 

 محکم فشار داد. 

_خوب گوشات و باز کن روشا.برو خداتوشکر کن و هر روز 

 سور و سات بده که ازت گذشتم. 

وگرنه تا االن تموم شده بود و باید قرص ال دی به خوردت 

 .  میدادم که هنوز عروش نگرفته ازم حامله نیسر

 به خدا قسم روشا...آخرین باری بود که گذشتم. ویل 
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 رسم رو محکم چرخوندم و جیغ کشیدم

_اسم خدارو به دهنت نیار کثافت..از روم بلند شو دارم 

 خفه میشم. 

 لباسام کو؟نباید من و این شکیل میدیدی شهاب. 

 

 نفرت تو جونم میجوشید و تبدیل به سیل اشکهام یم شد. 

سوند. عضله های پیچ درپیچش من و   میتی

د داشت  ن گرماو حرارت تنش که به تن یخ زدم طعنه مت 

 عاصیم یم کرد. 

 رسش رو جلو آورد و لبهاش رو روی گونم گذاشت. 

 چشمم رو با انزجار بستم. 

نمیبوسید.فقط حرارت لبهاش داشت گونم رو سوراخ یم 

 کرد

_من شوهرتم روشا.انگاری الزمه هر روز تو گوشت بخونم 

 تا فراموشت نشه. 
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 دستش نشست رو بازوی برهنم و آروم نوازش کرد. 

تنم رو مثل سنگ سفت و منقبض کردم و رسم رو 

 چرخوندم. 

 _تمام تنت مال منه...افکارت،روحت،

 وجودت. 

پس هر جور که بخوام تماشات میکنم و هرچقدر بخوام  

 لمست میکنم. 

 

دستش رفت سمت لباس زیرم که وحشت زده رس بلند کردم 

 م رو عقب کشیدم. و خود

_پس اگر این دوتا تیکه پارچه رو هم گذاشتم بمونه 

پشیمونم نکن کوچولو که خییل مشتاقم همینارو هم تو 

 تنت پاره کنم. 

 

 چشمهام رو با حرص بستم و زیر لب زمزمه کردم

 کثافت
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ه از این به بعد خییل مراقب حرفهات  ...بهتی شنیدم چی گفتی

 اباشر تا رست و به باد نده روش

 

ه شدم.   چشمم رو باز کردم و به چشمهای مشگ رنگش خت 

ی بود که تو صورتش بیداد  ن ن چت  جدیدت و خشونت اولی 

 میکرد. 

بعدش غرور و خودخوایه بود که میشد قفل و زنجت  و آدم 

 رو است  یم کرد. 

 _دستم و ول کن برو عقب شهاب.میخوام لباسامو بپوشم. 

 

ر کشید و به هر چی خشونت و حرص تو چشمهاش بود پ

 جاش بدجنیس و خودخوایه درخشید. 

 موذیانه لبخند زد و بهم نزدیک شد. 

_من گفتم کارم باهات تموم شده؟توقع که نداری االن 

ن صحنه ای چشم ببندم؟  بذارم بری و رو همچی 
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خدایا یعتن انقدری زنده میموندم تا تقاص پس دادن این 

 مرد و با چشمهام ببینم؟

رای تک تک این صحنه ها تاوان پس ببینم چطوری داره ب

 میده؟

_از روم بلند شو شهاب دارم خفه میشم.تنت داره لهم 

 میکنه عوضن 

 

 برخالف تصورم نه عصباین شد نه کالفه. 

دوباره لبخند زد و رسش رو نزدیکم آورد که دوباره از زور 

انزجار و نفرت خشک شدم و وحشت زده تند تند نفس 

 کشیدم. 

لمس کرد تنم یخ بست و یه آژیر تو رسم  لبهاش که گردنم رو 

 جیغ کشید. 

؟برو عقب..م..مگه...مگه نگفتی کارم  _چی کار میکتن لعنتی

 نداری ها؟

 

ن لبهاش  نه میشنید و نه عقب میکشید.پوست گردنم رو بی 

 گرفته بود و با آرامش و احتیاط میبوسید. 
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 حس نفرت و خشم تو وجودم میجوشید. 

 ال رفت و تبدیل به جیغ شدصدام دوباره یی اختیار با

 _بهت میگم بکش عقب کثاف... 

 

 خفم کرد.مثل بار قبل و منتیه اینبار بدون خشونت. 

 . ن وع کرد به کام گرفیی  رسارس آرامش لبهام رو قفل کرد و رسر

 من زیر تنش جون میدادم و اون به راحتی مهارم یم کرد. 

دلم میخواست باالبیارم.حالم بهم میخورد از اینکه زورم 

سه و از خودم بدم میومد از تصور تتن که خودش  بهش نمت 

لباس هاش رو کنده و االن هم داره با آرامش ازش لذت 

ه.   میتی

رسش که عقب رفت یی اهمیت به چشمهای خمار و آروم و 

غرق لذتش رسم رو نزدیک بردم و تو چندسانتی صورتش 

 بلند جیغ کشیدم. 

 _ازت متنفرم شهاب تا آخر عمرم. 

 

 اون آرامش و لذت پر کشید. به آین 
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چشمهاش شد یه تیکه سنگ و باالخره قفل دستهاش باز 

 شد. 

همه ی اون شور و شوق یخ بست و مثل یه تیکه سنگ از 

 روم بلند شد. 

پتو رو روی تن نیمه برهنم کشیدم و خواستم بلند شم که از 

 صدای رسد و خشکش یخ بستم. 

ن رسجات هنوز کارم باهات تموم نشده.   بشی 

 

وباره شد همون کوه یخ و دوباره اون شهایی که همه از د

 . ن  ترس وجودش تن رعشه میگرفیی

ون اتاق راه افتاد.   از روی تخت بلند شد و سمت بت 

ن بودم که با گوشیم  ن و نرفیی ون رفیی ن بت  هنوز مردد بی 

 برگشت و سمتم پرتش کرد. 

یعتن یه جمله ی کوتاه یم شد انقدر راحت یه مرد رو تبدیل 

 گ کرد؟به سن
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دست به سینه رو به روم ایستاد و با اخم های گره کرده بهم 

 چشم دوخت. 

اف یم کردم با دیدنش قالب تیه کردم.   دروغ نبود اگر اعتی

اون چشمهای رسد و اون اخم های گره شده کنار هم یه 

 چهره ی وحشتناک جدی و ترسناک رو میساخت. 

 فکراتو کرد
ی

ین به پدرت میگ ن ن االن زنگ مت  ی.بگو وقتی همی 

شهاب زنگ زد بهش بگو جوابم مثبته و بعدش هم هر 

 مراسم مسخره ای که هست. 

 

 موبایلم تو مشتم هر لحظه بیشتی مچاله یم شد. 

تمام حرص و خشمم رو رس فشار دادنش خایل کرد و با یه 

 نفس عمیق سیع کردم آروم باشم. 
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 _االن بگم بابام شک میکنه...باید یکم بگ.. 

 باش روشا تا پشیمونت نکردمزود
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 شونم از صدای بلند فریادش باال پرید. 

 این مرد گ بود؟

چقدر میتونست کثیف بشه؟حواسش بود راه به راه داره 

ی بود؟ ن  من و با چی تهدید میکنه؟تجاوز کم چت 

 

 نفس عمیق کشیدم و چشمهام رو کالفه بستم. 

ه؛منم انق در یی باالخره این ازدواج دیر یا زود رس میگت 

سیاست نیستم تا هر لحظه این اتفاق و برای خودم سخت 

 . ترش کنم

ن آدیم وایسه؟  پدر من میتونه جلوی همچی 

ه.   اگر بفهمه من عقدش شدم نمیتونه طالقم و بگت 

 تالقن و تقاص این روزا بمونه به وقتش. 

 

 _زودباش روشا

 

حتی دلم نمیخواست به عواقب نه گفتنم فکر کنم.چشمهام 

. رو باز   ن وع کردم به شماره گرفیی  کردم و رسر

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 بهم نزدیک شد و با همون اخم و با همون خشونت امر کرد

 _بزن رو اسپیکر

 

ن بوق زدم رو  نفس عمیق بعدی و بعدی.بعد از شنیدن اولی 

 اسپیکر و بعد از بوق سوم باالخره تماس وصل شد. 

 _سالم دختی بابا

 

ه و با شنیدن صداش تازه فهمیدم شهاب ازم چی خواست

 دارم چه غلیط میکنم. 

انگاری تردید از نگاهم میبارید که اخم های گره شدش بیشتی 

 تو هم رفت و گوشر رو از دستم کشید و بهش اشاره کرد. 

؟  _سالم بابا.. خویی

 

؟  چه مرگش بود؟نگران بود یا عصباین

ه شده بود.   گوشیم تو دستش بود و با حرص بهم خت 

؟ م کجایی
 _خوبم دختی

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 و قورت دادم و با من و من جواب دادم. آب گلوم ر 

من؟من یکم حوصلم رسرفته بود...اومدم یکم...یکم پیاده 

 روی هوا بخورم

؟  باشه بابا..جانم کارم داشتی

 

به آین هرچی کلمه و جمله بود از ذهنم پرکشید و زبونم قفل 

 شد. 

 چی بگم؟

هر چی گیجی و ترس تو وجودم بود به محض نزدیک شدن 

 م ده برابر شد. شهاب و کشیدن

صدای ترسیده و هینم رو خفه کردم وقتی رو تخت هلم داد 

 و دوباره دستهام رو قفل کرد. 

گوشر رو گذاشت رو بالشت و جفت دستهام رو باال رسم 

 قفل کرد. 

زبونم بنداومده بود و وحشت زده به مردی نگاه میکردم که 

حتی نمیشد بیشتی از چندثانیه آتیش خشم نگاهش رو 

 رد. تحمل ک
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ن میشد و حرارت بدنش  قفسه ی سینش تند تند باال و پایی 

ن فاصله هم وجودم رو میسوزند.   از همی 

 _الو روشا چیشدی؟

 

هنوز گیج این هجوم یک دفعه ایش بودم که لب زد جواب 

 بدم. 

ه با نگاه بهت زدم به شهاب نگاه یم کردم  ه خت  همینطور خت 

 دادم.  و بعد از چندثانیه که به خودم اومدم جواب

 

 ا..اینجام بابا...ب..ببخشید

 

ای کاش یم شد برگشت عقب و اون روزی که من پام به 

کت نحس رسید رو آتیش زد.   اون رسر

 ای کاش یگ پیدا میشد تا بشه بهش پناه آورد. 

 _بگو بابا چیشده؟

 

 به دستم فشارآورد و عمیق بهم نگاه کرد
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یه وقت _بابا...من...من فکرامو کردم.گفتم بهت بگم اگر 

 که... 
ی

 آقای رادش بهت زنگ زد..بهش بگ

 

ن باعث یه فشار محکم شد.   مکث کردم و همی 

دستهام داشت زیر فشار دستش خرد میشد و هیکل 

 درشتش روی تنم سایه انداخته بود. 

 گ تموم میشه این کابوس؟

 _خب؟چی بگم بهش؟

 

 صدای جیغم رو قورت دادم و چشم بستم

یگه مابقیش با شما بابا؛هر _بهش بگو من جوابم مثبته.د

 چی خواستی بهش بگو

 

فقط کیم از فشار دستش کم شد که چشم باز کردم و به 

 اون چشمهای مشگ خودخواه نگاه کردم. 

_مطمئتن بابا؟چرا انقدر زود جواب دادی؟انقدر خوب 

 میشناسیش؟
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دلم میخواست جیغ بکشم.بگم آره بابا میشناسمش شهاب 

ن بده با یه شکم یه هیوالس ویل اونموقع   کیه که تضمی 

ن راه االن و برم؟  برآمده مجبور نشم همی 

 صتی نکرد و خودش ادامه داد

__انقدر زود جوابش و نده روشا.من میگم یه مدت باهم 

ن هان؟  نامزدشی 

مثال شیش ماه.مگه شایان نبود؟اینهمه باهم بودین آخررس 

 فهمیدین تفاهم ندارین. 

ن بعد ها بابا؟االنم من میگم یه مدت نامزد ش  ی 
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حس خوب همه ی وجودم رو گرفت و یی اختیار لبخند 

 زدم. 

حس خوب نگراین پدرم نسبت به مردی که جز پول و 

 . موفقیتش هیچ شناختی ازش نداره
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ویل عمر لبخندم چندثانیه هم نشده بود که دست شهاب 

ن کشید   . نشست رو بند سوتینم و آروم تا بازوم پایی 

بان قلبم باال رفت.   لبخندم پر   کشید و ضن

_نه روشا؟اینجوری هم ما با خانوادش آشنا میشیم هم تو 

 میبیتن چجور آدمیه

 

فت و به  ن مت  قفسه ی سینم از اضطراب تند تند باال و پایی 

محض اینکه دستش قفل سوتینم رو که جلو هم بود لمس 

 کرد صدای وحشت زدم بلند شد

وقت کارمندش بودم _نه بابا الزم نیست.من...من چند

م و بااعتمادی هست  میدونم چجور آدمیه.انقدر آدم محتی

 که بشه بهش جدی فکر کرد. 

د.  ن  طعنه و تلجن کالمم حالم رو بهم مت 

ویل انگاری شهاب زده بود به سیم آخر که دوباره بند لباسم 

 رو فرستاد جای اولش و زیر لب زمزمه کرد)دختی خوب(

 بردار نیست. _نمیدونم روشا،ازدواج شوچن 

 ویل اگر تو دلت باهاش باشه من حرقن ندارم. 
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 دلت باهاشه بابا؟

 

 
ی
من چرا نمیمردم؟این همه جون کندن و زنده زنده مردگ

 کردن بس نبود؟

مگه میاد روزی که این لحظه هارو یادم بره و کابوسشو 

 نبینم؟

نگاهش رو از چشمهام نیم گرفت.عمیق و صامت بهم 

 چشم دوخته بود. 

.من فکر میکنم بشه بهش اعتماد کرد بابا..من بهش _من.. 

 عالقه مند شدم

 

ین دروغ زندگیم با رسازیر شدن  چقدر تلخ بود ادغام بزرگتی

 اشکهام. 

ویل انگاری نه....این سالچن و کابوس حاال حاال ادامه داشت 

م که ختی نداشت با این حرفها چه  م برای بابای بیختی و بمت 

 بالیی داره رسم میاره. 
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م دویم نداشته  م بشم یه عروش برات بگت  _قوربون دختی

 باشه. 

 

یی اختیار بود.یه لحظه نقاب یه عروس خوشبخت کنار 

 رفت و اوج نفرت و کینم باال زد. 

 نه من عروش نمیخوام

 

 که آروم گرفته بود و چشمهایی که آتیشش رو 
صوریی

 خاموش کرده بود دوباره رسپا شد. 

 و ابروهاش بهم نزدیک شد. فشار روی دستهام برگشت 

؟  _اخه چرا روشا؟مگه بیوه ای دختی

 

نتونستم.دیگه نتونستم عقب بکشم و یی اهمیت به شهاب 

 که زمزمه کرد)بگو مراسم میخوام(

 چشمهام رو بستم و قاطع حرفم و زدم. 

یم بابا؟الیک کیل غریبه رو دعوت کنیم  _برای چی جشن بگت 

 نن؟با کیل خرج آخرم پشت رسمون حرف بز 
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یم و تمام.   میگت 
ی
 خودمون یه جشن کوچیک خانوادگ

 

تصور یه عروش و یه نمایش طوالین مدت خود خود مرگ 

 بود. 

تظاهر به شادی و پوشیدن یه رخت سفید برای مردی که 

ی برای مراسم عزاش برقض و شادباش بدی واقعا  حاضن

 خود خود مرگه. 

 ه. چشمهام رو باز نکردم تا نگاهم به چشمهاش نیوفت

 _چطور موقع شایان اینارو نمیگفتی روشا؟

 مگه میشه اخه بدون عروش مادرت کیل آرزو داره

 

دیگه فشار دستش که داشت استخون مچ دستهام رو 

 میشکست اهمیتی نداشت. 

خواستم دهن باز کنم ویل به محض لمس شدم کش لباس 

 زیرم وحشت زده چشم باز کردم. 

یم اگر جفتتون ناراضن _حاال ما که نمیتونیم مجبورتون کن

ن   باشی 
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ن نگاه کردم و دیدم دستش داره  قلبم ایستاد.وقتی به پایی 

 حریم میشکنه و میخواد لباسم رو کنار بزنه. 

 حقارت؟بیشتی از اون تحقت  مال یک ثانیش بود. 

 _ویل بعدش پشیمون مییسر روشا

 

یک خندید و دستش پیش روی کرد.   شهاب هیستی

 صدای آرومش رو خوب شنیدم

 _راست میگه بدجورم پشیمون مییسر 

 

ی که از چله در  دستش که اون کش لعنتی رو رد کرد مثل تت 

 اشک ریختم
ی
 رفته یهو داد کشیدم و از زور بیچارگ

 _باشه قبوله....قبوله بابا باشه

 

وزمندانه بهم میخورد.از چشمهایی که  حالم از اون لبخند پت 

د.  ن  از غرور و قدرت برق مت 
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ید و با رضایت رس تکون داد و از روم دستش رو عقب کش

 بلند شد. 

؟  روشا خویی
ین ن  _چرا داد مت 

 

دستهام رو که ول کرد صورتم رو پوشوندم و یی صدا هق 

 هق کردم. 

ی  عقب کابوش بود...عجب تحقت 

_ببخشید بابا...آره خوبم...حاال که شما هم نظرتون اینه 

 شاید شهابم دلش عروش بخواد. 

 قیش با خودت. من دیگه برم بابا،ب

م،انشاهلل خوشبخت بیسر یگ یدونم  _باشه دختی

 

 لبم رو محکم گاز گرفتم تا جیغ نزنم. 

 ممنون بابا...خداحافظ

 خداحافظ بابا

 

 صدای قطع شدن تماس که بلند شد جیغ کشیدم. 
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پتو رو روی رسم کشیدم و از ته دل جیغ زدم و افسار اشک 

 هام رو ول کردم. 

ن اشک   ها و فریاد ها. بس بود هر چی تدفی 

و   این زجرها انرژی و نت 
برای سالچن کردن این مرد و تالقن

 میخواستم. 

رسم رو توی بالشت فرو کردم و با تمام وجودم جیغ کشیدم 

 و به تشک مشت کوبیدم

_ازت متنفرم شهاب...خدا ازت نگذره...متنفرم شهاب 

 متنفر

_فعال مهم نیست کوچولو...بعدا خودم درستت میکنم به 

 طر این تقالهای احمقانه پشیمون مییسر خا
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 *شهاب

حتی دلم نمیخواست ثانیه ای چشمم رو از در اون آرایشگاه 

م.   بگت 
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ن جون میکندند تا حرکت کنند یا عروس من  عقربه ها داشیی

 داشت ناز یم کرد؟

یتن هجی کردن این دوتا کلمه یی اختیار لبهام  عروس من؟شت 

 رو به دو طرف کش داد. 

هاب عجیب غریب شدی،اگه میدونستم داماد شدنت _ش

میتونه انقدر رو اخالق سگت تاثت  بذاره زودتر دست به کار 

 یم شدم. 

 

 رسم رو کوتاه چرخوندم و نیم نگایه به اشکان کردم. 

حسایی به خودش رسیده بود و هم پای من تک تک لحظه 

 هام رو باهام سهیم شده بود. 

 ب دادمنگاهم رو چرخوندم و کوتاه جوا

ن کجا موندن  _ببند اشکان؛به جاش زنگ بزن زنت ببی 

 

صدای خنده ی بلندش دیگه عصبیم نیم کرد.کیفور خندید 

ب گرفت ن با انگشت هاش ضن  و رو داشبورت ماشی 
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ه این همه راهو؟امشب چه شتی ست،شب  _اوهوع گ مت 

 مراد است امشب. 

شهاب زهر ترک نکتن دختی مردمو...به نظر من یه چندتا 

 رص آرام بخش بخور بخت  بگذره امشبق

 

 چشمهام رو ریز کردم و کامل برگشتم سمتش

ن چرا انقدر طول  _میگم ببند اشکان زنگ بزن نازی ببی 

 کشیده

 

از هفت دولت آزاد بود.خونشد صندلیش رو داد عقب و 

 کامل لم داد

_ای بابا دوماد انقدر کم طاقت؟چیکارشون داری بذار هر 

س چقدر میخوان طولش  ون.نتی بدن راضن شن بیان بت 

 عروست و نمیخورن

 

 دلم میخواست بارها و بارها این کلمه رو بشنوم. 

 با صدای بلند،پشت رس هم و با قدرت. 
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 دلم نمیخواست به روزایی که گذشت فکر کنم. 

به خواستگاری و رفت و آمد هایی که تا تونستم سیع کردم 

 کوتاهش کنم تا برسم به امروز،این لحظه. 

از گایه روزهای گذشته مثل برق از رسم رد یم شد و به  هر 

 هیچ کدومشون مجال جولون دادن نیم دادم. 

کلمه هایی که از ته دلش فریاد زد،تقالهایی که دری    غ نکرد و 

 نفریی که هیچ جوره پنهانش نکرد. 

 همش به رسیدن این لحظه در

_میگم شهاب...میدونم خییل اونجور که باید برای رسیدن 

 ز درست پیش نرفتی امرو 

 

ه بهش نگاه کردم.   نگاهم تلخ شد و خت 

رسی    ع دستش رو به نشونه ی تسلیم گرفت باال و تند تند 

 ادامه داد

ایطم اینجور بود؛من بهت حق میدم روشا  _که خب رسر

 زیادی چموش بود. 
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 ساکت بهش نگاه کردم که با تردید ادامه داد

وع کتن _فقط میگم حاال که گذشته چطوره یه جور دیگ ه رسر

..یکمم طبیعیه اگر االن  ل کتن هان؟یکم بیشتی خشمت و کنتی

ه تو بغلت هان؟  که دیدیش با عشق نتی

 

ه شدم.   رسم رو برگردوندم و دوباره به اون در لعنتی خت 

این روزهایی که برای من مثل برق گذشت خییل خایل از 

 تلجن و تقال نبوده. 

 بتی طرف بودم.  مشکل اینجا بود که من همیشه با یه توله

 یه دختی که کوتاه اومدن و مطیع شدن تو خونش نبود. 

ط.  م تحمل کنم فقط به یه رسر  همش و حاضن

 یه مالکیت تمام و کمال

.حاال میخواد تقال کنه عقب این فرشته کوچولو مال منه

 بکشه...آخر آخرش جاش تو بغل منه
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 _ماه عسل کجا میخواین برین؟فکرش و کردی؟
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 هام باز شد و رسم رو به دوطرف تکون دادماخم

مش ویالم..شایدم یه جا دیگه  _نمیدونم شاید بتی

_بعدش یه بار چهارتایی بریم سفر.هر چی بیشتی با ما 

 . ه نازیم کیل آرومش میکتن  احساس صمیمیت کنه بهتی

 

 رسم رو آروم تکون دادم که باالخره در باز شد. 

ن رو باز کردم و پیاده شدم که اشکان هم  رسی    ع در ماشی 

 پشت رسم راه افتاد. 

ون.   اول از همه نازی اومد بت 

 با ذوق برامون دست تکون داد و دوباره رفت تو. 

ون و اینبار دست تو  خییل طول نکشید که دوباره اومد بت 

 دست روشا آروم و با احتیاط کمکش یم کرد. 

بان رسسام آور برای چی بود؟  این ضن

ای یه گوشه چشم و یه لبخند این یی قراری بچه گونه بر 

 ساده؟
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ه ی یه فرشته ی  تمام وجودم شد چشم و با یی قراری خت 

 سفید پوش شدم. 

یه عروسک ظریف که مثل جواهر یم درخشید و با کیل ناز 

 ذایی آروم قدم بریم داشت. 

__به به مبارک باشه عروس خانوم..ای جوووون این هلو 

 کیه پس زن من کو؟

 

 هنوز کامل بهمون نر 
ی
سیده بودن که صدای پر از لودگ

ن بلند  اشکان و پشت بندش هم صدای پر از غمزه ی نازنی 

 شد. 

ویل من نگاهم فقط رو صوریی بود که جز یه لعل رسخ رنگ 

ی ازش پیدا نبود.  ن  هیچ چت 

نمتا...سالم آقا داماد مبارک باشه...بفرمایید  ن _عه اشکان مت 

 اینم عروس خانوم. 

 

 رس باال نمیاورد. 

د حتما  ن میدونست داره چه بالیی رسم میاره که درست مت 

 و بدون هیچ خطایی دیوونم یم کرد.  وسط هدف
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اشکان رفت سمت زنش و از دستش کشید و سمت خودش 

 آورد. 

 به انداره ی کاقن از روشا دورش کرد و حاال شد... 

 _ای جونم بیا اینجا ببینم خوشگل خانوم

ن چقدر _اشکان تو امروز دوماد نیستیا...شهاب  و ببی 

 جنتلمنه یکم یاد بگت  

 

این حس و حال زیادی برام عجیب بود.خییل دور تر از 

ی که یک عمر بودم.  ن  چت 

ه.   یه طپش دیوونه کننده...یه حرارت باال و یه نگاه خت 

ی ناپذیر برای یه لمس ساده از کجا  اینهمه عطش ست 

 اومد؟

سم چی باعث شد اینهمه خودم و به آب و آتیش بزنم تا بر 

 به این لحظه؟

 

ل کنم.   دیگه نتونستم خودم و کنتی
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ن دست پر  یی اختیار جلوتر رفتم و دست ظریفش رو بی 

 حرارتم گرفتم. 

د و لعنتی نگاهم نیم  ن دستهاش به رسمای زمستون طعنه مت 

 کرد

 _روشا؟

 

 صداش کردم ویل مثل تمام این مدت ساکت موند. 

 مثل یه تیکه سنگ و مثل یه کوه یخ

 _نگام کن! 

 

 پر از خشونت بود؟نمیدونم. 

ویل البد بود که رسی    ع رسش بلند شد و صدای اخطارگونه 

 ی نازی هم بلند شد

 _شهاب جان... 
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مسخ شدم.نه صدای نازی رو میشنیدم نه ترس و یی روچ 

 نگاه پیش روم رو. 

فقط یه صورت معصوم و پر از ناز میدیدم و یه جفت 

 چشم. 

. یه دریای آیی رنگ با کیل
ی
  موج خروشان و یه دنیا گلیک

مال من بود...وجب به وجب تنش و همه ی روح و 

 وجودش. 

 

ویل راه نمیومد.دوباره رسی    ع نگاهش رو گرفت و اخم هاش 

 رو بهم گره کرد. 

 نفس عمیق کشیدم و دستش رو کشیدم. 

سنگیتن نگاه نگران نازی و اشکان تا وقتی که روشا سوار 

ن بشه و در رو روش ببند  م بدرقمون کرد. ماشی 

 _دستت دردنکنه نازی.بچه ها برین شما ماهم میایم باغ

 

ن متوقفم کرد ن که صدای نگران نازنی   راه افتادم سمت ماشی 

 _شهاب جان یه لحظه میای؟
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ن رو بستم و سمتش راه افتادم.   در ماشی 

ن  نیم نگایه سمت روشا انداختم که طبق انتظارم رسش پایی 

 بود. 

؟ ن  _ چیه نازنی 

 

ن آوردنیم   نگایه به سمت روشا انداخت و صداش رو پایی 

_شهاب جان من خییل با روشا حرف زدم.حالش...حالش 

زیاد خوب نیست،طبیعیم هست باالخره ازدواج شما خییل 

ن داشت.   باال پایی 

 

ن رسی    ع ادامه داد  اخم هام تو هم گره خورد و نازنی 

__میدونم چقدر دوستش داری شهاب.ویل...ویل یکم باید 

حمل کتن تا حالش رو به راه شه.کیل منت مادرش و ت

کشیدم که من به جاش بیام آرایشگاه تا این حال و روز 

 روشارو نبینه
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یخت  صدای عصتی اشکان اعصابم رو بیشتی بهم مت 

_این دختی چشه؟دنبال چی میگرده که انقدر بد قلقی 

 میکنه؟حواسش هست داره زن گ میشه؟

 

ن چشمهاش گرد شد و   با چشم و ابرو به من اشاره کردنازنی 

 اشکان تو دیگه آتیش بیار معرکه نشو
ی

 _چی میگ

 

 دوباره به من نگاه کرد و با خواهش ادامه داد

_فقط میگم شهاب یکم به خودت مسلط باش باهاش راه 

 بیا تا درست شه. 

 به خدا یکم بهش مهربوین کتن عاشقت میشه ها

 

ن    بودم. عشق؟این مدت فقط به فکر تصاحب و داشیی

ن من برای جفتمون کافیه فقط بمونه...آروم  عشق و خواسیی

ه  بگت 

 

 _اگر یکم بداخالقی کرد یعتن یکم تحمل کن.باشه؟
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ایی نبود که بخوام بشنوم. 
ن  دیگه بس بود.اینا چت 

ن راه افتادم.   رسم رو تکون دادم و سمت ماشی 
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ن قدم برداشتم و سوار شدم ویل دلم  سمت ماشی 

 ت راه بیوفتم. نمیخواس

د تا روم و برگردوندم و به فرشته ی  ن تمام وجودم فریاد مت 

 سفید پوش کنار دستم چشم بدوزم. 

 یه دنیا ظرافت و یه دنیا معصومیت. 

چحور یم شد رامش کرد.نازی یم گفت اگر یکم بداخالقی 

کرد کوتاه بیام و این جز رفتارایی بود که هیچوقت بلد 

 نبودم. 

ن و راه انداختم. نفس عمیق کشیدم و م  اشی 

 به خودم نمیتونستم دروغ بگم
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بان قلبم رو بیشتی  وزی و برنده شدن هر لحظه ضن حس پت 

یم کرد و یه تصویر کم جون از یه وصال لذت بخش رو برام 

 تجسم یم کرد. 

وز شدن و باالخره مالک  قابل وصف رسیدن...پت  حس غت 

 شدن. 

ار من و فرشته کوچولوی من حاال اینجا بود...درست کن

 فقط و فقط برای من. 

ه.کجا دوست  م برامون بلیط بگت  _میخوام به اشکان بستی

 داری بریم

 

 چشمهاش گرد شد و متعجب باالخره بهم نگاه کرد. 

قابل  اینهمه یی قراری و عطش برای چی بود؟یه کشش غت 

ل برای یه لمس ساده...درآغوش کشیدن یه دختی  کنتی

 . عجب گرد شده بود لطیف و بوسیدن چشمهایی که از ت

ش جناب رئیس؟  _االن باور کنم داری نظرمو میتی
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نفس عمیق کشیدم و با لذت لبخند زدم.تا میومدم شک 

کنم و دنبال یه توله بتی گم شده بگردم خودش رس و کلش 

 پیدا یم شد.یه دختی پر از لطافت ویل رساپا پر از لجبازی

 . _آره عزیزم باور کن

مت  میتوین انتخاب کتن که  کجا بتی

 

_باشه عزیزم پس خودت یه چند روز تنهایی برو سفر تا 

بتونم هضم کنم با دستای خودم چه بالیی رس زندگیم 

 آوردم. 

 

تا اومدم اون عزیزیم که از لبهاش خارج شد و درک کنم اخم 

 هام توهم گره خورد. 

 .یه دوئل طوالین برای رام کردنانگاری خییل کار داشتیم

حرص لبهام به لبخند باز شد و رسم رو تکون اینبار از روی 

 دادم. 

_فکر کن یه درصد بذارم بدون من جنب بخوری 

عروسک.امروز که مثل خانما بله گفتی و بابات تو رو با کیل 

 ذوق رایه خونم کرد مییسر زن شهاب. 
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از همون لحظه مییسر روشا رادش و یه جز جدانشدین از 

؟ من.فهمیدی عروسک یا میخوای تا آخر شب  صتی کتن

 

نمیخواستم...این ترس و وحشتی که به چشمهاش تزریق 

 کردم و نمیخواستم. 

ویل اخه طرف حساب من یه توله بتی بود.کیس که وقتی به 

سمتش نارنجک پرت میکردی با تمام قدرتش جواب میداد 

 و خفه خون نیم گرفت تا من یکم آروم شم

 

امضا _دلم به حالت میسوزه شهاب که با یه اسم و یه 

.فکرش و بکن یه مرد چقدر میتونه بیچاره  انقدر خوشر

باشه که هر شب زنش و تماشا کنه ویل یه لحظه هم 

 نداشته باشتش...طفلیک شهاب رادش

 

ی  گند زد...به معنای واقیع گند زد به هر چی آرامش و صتی

 که براش کنار گذاشته بودم. 

وع بدون هیچ پیش زمینه ی قبیل و با اون زبون درازش  یه رسر

ن و خراب کرد.   همه چت 
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شدم سنگ و تمام خشم و حرصم رو با نقاب خونشدی 

 پوشوندم. 

انگاری این شهایی که براش جون کندم تا مبادا این 

سونه خییل براش زیاد بود.  کوچولو رو بتی  دختی

 وقت آشنا شدن با شهاب واقعیه مگه نه؟
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ل گاز فشار رسی    ع فرمون و چرخوندم و پام و محکم رو پدا

 دادم. 

این رسیدن و جشن وصال رو به یه نفر دیگه هم مدیون 

 بودم. 

 حیف بود اگه امروز و از دست میداد. 

ی  _آروم تر چرا انقدر تند مت 

 

 پوزخند زدم و بیشتی پام و رو پدال گاز فشار دادم. 

_جوری مالکیت و داشتنم و بهت ثابت میکنم روشا که 

 . خودت با صدای بلند تصدیقش کتن 
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فقط حواست باشه خودت لحظه به لحظه ی عمرتو که 

 . ی کتن با دستای خودت جهنم نکتن  قراره کنار من ستی

 

ی نگفت و با ترس نگاهش رو گرفت.  ن  دیگه چت 

ی نگفت ویل دستهاش رو مشت کرد تا لرزشش به  ن چت 

 چشمم نخوره. 

 من این دختی و میخوام. 

م حل دلم میخواد جوری تو بغلم غرقش کنم که تو وجود

 بشه. 

عطر موهاش و جوری بو بکشم که همیشه تو ریه هام 

 بمونه. 

ویل برای متن که یک عمر همه جلوم خم و راست شدن و 

ن سخته...اینهمه  توجه و تمجید خرجم کردن اینهمه نخواسیی

 تقال

نمیدونه...نمیدونه اگر عصتی بشم خودمم نمیتونم جلوی 

م وگرنه انقدر پنجول نیم کشید   . خودم و بگت 

م و عوض کردم و با خونشدی و سکوت به رو بهم  مست 

ه شدم  خت 
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 *روشا

حالت تهوع لحظه ای راحتم نمیذاشت.من هزار بار این 

لحظه ی نحس و تجسم کردم و خودم رو براش آماده کردم 

 ویل تجربه ی واقعیش صد پله از تصوراتم بدتر بود. 

 د. حالم از اون درخشش و برق نگاه مالکانه بهم میخور 

ن دیگه  ن چت  مردی که تو نگاهش جز ترصف و عطش خواسیی

 ای نبود و هیچ اثری از عشق پیدا نیم شد. 

ی از عشق نبود.   معلومه که ختی

کدوم عاشقی رس معشوقش گول میماله و به زور رخت 

 عروش تنش میکنه؟

 بود؛خییل هم طاقت فرسا. 
ی
 جنگ خییل بزرگ

ن من انرژیمو برای رسپا موندن و  جنگیدن احتیاج برای همی 

 داشتم. 

ویل...ویل به محض اینکه دوباره از بودنم و نداشتنم حرف 

 زدم شهاب عوض شد. 
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تبدیل شد به یه تیکه سنگ و همون آدیم که بدون هیچ 

 عصبانیت یا خشیم سالچن یم کرد. 

 تنم لرزید ویل محکم رسپا موندم. 

 
ی
وحشت کردم ویل محاله بذارم نابودم کنه و با جسدم زندگ

 . کنه

 

با رویای روز خالض چشم بستم و به رسعت زیادش توجه 

 نکردم. 

 حتی دلم نمیخواست به ظاهرش توجه کنم. 

ی بود و ماشیتن که  به هیکل و چهره ای که آرزوی هر دختی

 اندازه ی کل رسمایه های نداشتمون قیمت داشت. 

یه حس کم جون بزدل سیع یم کرد این داشته هارو برام 

کردن و خفه کردن اون صدا اصال کار   پررنگ کنه ویل له

 سختی نبود. 

م.   من تا ته این قصه رو به امید خالض مت 

...بدون ترس  بدون پشیموین
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ن چشمم رو باز کردم و با دیدن تابلوی بزرگ  با توقف ماشی 

 . جلو روم تعجب کردم

ن و خاموش کرد و پیاده شد ویل من  شهاب خونشد ماشی 

ن خودمون و هنوز پر از تعجب و نفهیم  دنبال یه ربط بی 

 تابلوی بزرگ آسایشگاه سالمندان یم گشتم. 

هنوز نگاهم به تابلو بود که شهاب در رو باز کرد و با همون 

 نگاه یخبندون و صورت خونشد بهم زل زد

 _پیاده شو

 _اینجا چرا آوردی منو؟چرا پیاده شم؟

مت بهم  _اگر خییل دوست داری همه جا با زور بکشم بتی

ن انقدر بهت نگم.گفتم پیاده شو! بگو   تا قبل از هر چت 

 

با اکراه نگاهم رو از اون چشمها گرفتم و تو دلم با صدایی که 

اف کردم.  سید کوتاه اعتی  به گوش هیچکس نمت 

ای کاش از نگاهش آتیش میبارید ویل اینجوری خونشد و 

 نیم شد. 
ی

 سنگ

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

#part276 

ن پیدا شدم. با کیل زحمت دامن بلندم رو کشیدم و از م  اشی 

شهاب کوتاه زمزمه کرد راه بیوفت و خودش جلوتر از من 

 . ن وع کرد به راه رفیی  رسر

ی من نمیام  _کجا مت 

 

 رس جاش متوقف شد و برگشت سمتم. 

فت و  بان قلبم باال مت  هر قدیم که نزدیک یم شد بیشتی ضن

 تنم بیشتی یخ میبست. 

 همه این شکیل بود یا من قبال جسورتر بودم؟

 ف انقدر روش اثر گذاشت؟یه حر 

بدون ذره ای اخم بهم نزدیک تر یم شد و من برای یه ذره 

 نرم تر شدن نگاهش تند تند حرف زدم. 

_اخه من با این لباس با این آرایش کجا بیام؟اصال اینجا 

ن که با  کجاست من و آوردی االن بریم تو همه تعجب میکین

 این ریخت و قیافه ما اومدیم آسایشگاه
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ره ای عکس العمل وقتی بهم رسید دستم رو با بدون ذ

 دستش قفل کرد و با قدرت همراه خودش کشید. 

دستم داشت زیر حرارت باال و قدرت دستش له یم شد ویل 

 لبم رو با دندون گزیدم و هیجی نگفتم. 

سوند،یا عضالیی که  اختالف قدی که من و تا سینش مت 

د هر حتی از پشت یه لباس رسیم دامادی هم مشخص بو 

 لحظه حالم رو بدتر یم کرد و بهم حس ضعف میداد. 

حتی دلم نمیخواست ثانیه ای به اون مالکیتی که تو ذهنش 

 بود فکر کنم. 

تصاحب و جون دادن تنم کنار این مرد قدرتمند و مغرور 

بان قلبم رو متنوقف کنه  . میتونست ضن

ن آدم های  بدون حرف دستم رو با خودش یم کشید و از بی 

 جووین که تو آسایشگاه بودن ردم میکرد. پت  و 

 حتی یک نفر نبود که سنگیتن نگاهش حس نشه. 

 از پرستار تا سالمند میخ من و لباس بلند سفیدرنگم بودند. 

باالخره اون رژه ی کذایی تموم شد و وارد ساختمون آسایگاه 

 شدیم. 
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هنوز قدم بعدی رو برنداشته بودیم که پرستار جووین با 

ام کرد.  دیدن شهاب رس   جاش میخکوب شد و ادای احتی

 _سالم جناب رادش خییل خوش اومدین. 

 جناب مبارک باشه...چقدر کار خویی کردین 
به سالمتی

یف آوردین آقا خییل خوشحال میشن.   تشر

 

ام و شایدم تملق فقط کوتاه  شهاب در برابر اینهمه احتی

 رسش رو تکون داد و من به جاش از خجالت ذوب شدم. 

ر اون پرستار زیادی به این رفتار عادت داشت که ویل انگا

 خنده ی روی لبش پاک نشد و نگاهش رو به من دوخت. 

 _ماشاهلل چه عروس خوشگیل..مبارکتون باشه

 _ممنونم.. 

ین جناب رادش اتفاقا تازه بهشون رس زدم دارن  یف بتی _تشر

 روزنامه میخونن

 

ی نبود.   اینبار حتی از تکون دادن رس هم ختی

 ی    ع دستم رو کشید و با خودش به ته راهرو برد. شهاب رس 
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 نمیتونستم حدس بزنم قراره با گ روبه رو بشم. 

ی از مردی که قرار بود شوهرم بشه  ن من هیچ چت 

 نمیدونستم. 

 هنوز صورت و نگاهش همون شکیل بود. 

جلوی یه در بزرگ و سفید ایستاد و با خونشدی درش رو 

 گفت برم تو.   باز کرد و با یه اشاره ی رس کوتاه

 نفس عمیق کشیدم و آروم وارد اتاق شدم. 

 یه اتاق بزرگ و دلباز پر از گل و گیاه گلدون. 

نگاهم رو دورتادور اتاق چرخوندم که باالخره نگاهم قفل یه 

مرد شد.   ویلچر و یه پت 

مرد، رو به پنجره که ساکت به فضای باز پشت پنجره  یه پت 

ه شده بود و گه گایه هم نگایه  به روزنامه ی روی پاش خت 

 یم کرد. 

 

با شنیدن بسته شدن در و حتی صدای قدم های محکیم که 

 با صالبت برداشته یم شد هم رسش رو برنگردوند. 

 این مرد گ بود؟پدر شهاب؟

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 _برات مهمون آوردم...بهت اجازه میدم نگاش کتن بابا
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چکید و تلجن و کینه از چندتا کلمه ای که به زبون آورد یم 

 یی اختیار صورتم رو جمع کرد. 

مرد رو  ن چندتا کلمه انگار انقدر کارساز بود که رس پت  ویل همی 

 بچرخونه و نگاهش رو روی من ثابت نگه داره. 

ن چسبیده بود.   زبونم قفل شده بود و پاهام به زمی 

هر صفحه ای که از شخصیت شهاب ورق میخورد بیشتی 

سوند.   من و میتی

خانواده ی شهاب فکر نکردم؟به چرا هیچ وقت به 

 گذشتش؟

شاید برای اینکه هیچوقت حتی به حال و آینده ی با اون 

 هم فکر نکردم. 

 _بیا جلوتر روشا از این فاصله چشمهاش خوب نمیبینه
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 حالش خوب نبود. 

ه بگم اصال طبییع نبود.هیچ حس و حایل تو نگاه و  بهتی

 رفتارش نبود. 

 یه یی تفاویی و خشگ مطلق. 

مرد کشید. دست  م رو گرفت و تا روبه روی پت 

حاال تو این فاصله من هم میتونستم راحت تر صورتش رو 

 ببینم. 

یی نهایت شباهت به مردی که به زور اسمش رو تو 

شناسنامم حک کرد و االن داشت دستم رو زیر فشار 

 انگشت هاش خرد یم کرد. 

 خشکم زده بود. 

 و ا
ی
 ینهمه ناامیدی. خشکم زده بود با دیدن اینهمه مردگ

ه و ساکت بهم  د و خت  ن دوتا چشم مرده که گه گایه پلک مت 

 زل زده بود. 

ایی بود.یه کورسوی  ویل نه...انگاری تو اون چشم ها یه ختی

 درش دیده یم شد که با نزدیک شدنم 
ی
کم نور از روح و زندگ

 پر رنگ و پررنگ تر شد. 
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د آروم آروم  ن  که با شهاب مو نمت 
ی

چشمهای مشگ رنگ

 درخشید و پررنگ شد. 

آروم آروم خودم رو جمع و جور کردم و برای چند دقیقه 

ی که تا االن بودم و پنهون  ن هم که شده سیع کردم اون چت 

 کنم. 

 حس و حالم و خاک کردم و به جاش لبخند زدم. 

ن درسته؟  _سالم...شما باید پدر شهاب باشی 

 

 خندید؛واضح و پررنگ. 

 و چشمهاش درخشید. لبهاش به خنده ای عریض باز شد 

چه بالیی رسش اومده بود؟مردی که انگاری فقط موها و 

ی رو به ارث برده بود.   سکون پت 

ی زیاد  ی از پت  تو این فاصله و با این چشم ها خییل هم ختی

 نبود. 

؟  _یم بینیش بابا؟عروس من و یم بیتن
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م قسم بخورم که به آین اون خنده و طراوت پر کشید  حاضن

 به این مرد پاشیده شد. و دوباره اون  
ی
ی و مردگ  گرد پت 

لبخندش خشکید و چشمهاش مرد.یعتن همه ی این حس و 

 حال به خاطر شهابه؟

 اصال این مرد اینجا چیکار میکنه؟

با شنیدن صدای شهاب درست کنار گوشم شونه هام باال 

پرید و با ترس سمتش برگشتم که از پشت درآغوشم کشید 

 و قفلم کرد. 

 ده بودم که میارم ببینیش. _بهت قول دا

ن برات آشنا نیست؟تو رو یاد کیس  خوب تماشاش کن ببی 

 نیم ندازه؟

 

ن موقعیت  حیس شبیه به مرگ و وحشت برای یه همچی 

ن و بیش از حد بود.   ساده ای خییل اغراق آمت 

 ویل من داشتم تجربش یم کردم. 

سیع کردم بدون اینکه مشخص باشه آروم از آغوشش 

ون بیام ویل با هر تقالی کوچیک محکم تر نگهم  بت 

 میداشت. 
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؟با فرهاد  ی عروسک نمیخوای با پدرم آشنا شر _کجا مت 

 رادش بزرگ؟

پدرشوهرته عزیزم معذب نباش...فقط اگر یم بیتن حرف 

نه دلخور نشو؛خودش این مدیل دوست داره ترجیح  ن نمت 

ه  میده خفه خون بگت 

 

 هجوم خون به صورتم رو خییل واضح حس کردم. 

 ا قدرت پسش زدم و با نفرت و بهت تشر زدمب

 شهاب؟
ی

 _چی میگ

 

کتش کار یم  این مردی که جلو روم بود اوین نبود که تو رسر

 کردم. 

حتی اوین نبود که به زور من و برد محرصن و اوین نبود که رس 

 جون خواهرم معامله کرد. 

یه مرد خشک و خونشد با چشمهایی که ازشون نفرت و 

 کینه یم بارید. 
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هاب روش و گرفت و با اون نگاه وحشتناک به سمت ش

 پدرش نگاه کرد. 

چقدر دلم میخواست فرار کنم.با تمام وجودم بدوام تا بلکه 

 رایه برای خالض پیدا کنم

 

#part278 

 _تو که نمیخوای حرف بزین الاقل بنویس. 

بنویس ببینم یادت نیومد؟این دختی تو رو یاد کیس نمیندازه 

 پت  مرد؟

 دوین شباهت چهرش و نمیگم. خودت می

زن من فقط یدونس...ویل...تو یگ باید خوب جنس 

 نگاهش و بشناش نه؟

 

 حالم داشت از این نمایش مسخره بهم میخورد. 

تمام نفرت و حال بدم رو یک جا جمع کردم ویل به محض 

ون بزنم در کمال تعجب دست  اینکه خواستم از اتاق بت 
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مرد تکون خورد و سمت خ چه ی کنار های پت  ودکار و دفتی

 دستش رفت. 

با ضعف و لرزش خودکار رو روی کاغذ چرخوند و دستش 

 رو عقب کشید. 

 اینهمه حرص و خشم خفته ی شهاب رو نمیفهمیدم. 

این مدل رفتار با مردی از تبار پدر و این ساختمون از جنس 

 رهایی و یی معرفتی رو نمیفهمیدم. 

ا نبود. تو خونه ی کوچیک ما هیچوقت از این خ  تی

همه جونشونم برای همه دیگه قرباین یم کردند و هیچ اثری 

 از این مدل کینه و نفرت نبود. 

پس چی اومده بود به روز اینا که البه الی اینهمه ثروت 

 هنگفت،بوی تعفن رابطشون داشت همه رو خفه یم کرد؟

شهاب با قدم های محکم رفت سمت پدرش و تقریبا اون 

چه رو از دستها  ش چنگ زد. دفتی

وع کرد به  با دقت به اون یادداشت نگاه کرد و آروم آروم رسر

 خندیدن. 

خنده ای که هر لحظه بیشتی اوج یم گرفت و صداش بلند 

 تر یم شد. 
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 گفتم که دلم میخواد فرار کنم؟

 

_خییل خوبه...هنوز انقدر مغزت کار میکنه که بتوین فکر 

...خود خودشه!   کتن و به یاد بیاری.خوب شناختی

 

چه ی دست شهاب بود  ه ی اون دفتی نگاهم با کنجکاوی خت 

 که با حرص روی مبل پرتش کرد. 

خییل دور پرتاب شد ویل به راحتی یم شد اون حروف رو 

 روخواین کرد )لیال(

 

 _خوب شناختی بابا.دقیقا همونه

 روز اویل که دیدمش از اینهمه شباهت نگاه، خشکم زد. 

و قدر موهای رسشون با قدر موهای رسم دختی دیده بودم 

 تحقت  پسشون زده بودم. 

یگ از یگ کثیف تر و یگ از یگ شبیه تر به اونایی که تو سن 

 کم هر روز میدیدم. 

 ویل فکرش و میکردی هنوزم یگ هم نگاه لیال پیدا شه؟
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ی به کم یایی و بکریه حیا و نجابت رو تو چشمهاش جا 
ن چت 

 کنه؟  بده و برای موقعیت و جایگاه من خرجش

 

د.  ن ی شبیه به اسید تو گلوم میجوشید و دلم رو چنگ مت  ن  چت 

این آدم شهاب بود؟شهایی که من و تو خونش کشوند و به 

اون شکل وحشتناک مجبورم کرد پای تلفن با پدرم حرف 

 بزنم؟

 

ه شد.   شهاب کنار پاهای پدرش زانو زد و بهش خت 

 گه حاضن بودم جون بدم
ی
گ ویل  از اون مدل نگاه ها و خت 

 ثانیه ای تجربش نکنم. 

 _آوردم یه بار دیگه لیال رو تماشا کتن بابا. 

 .  آوردم زنم و ببیتن

به پایک لیالست،به معصویم و بکری خودش اونم تو این 

 کثافت دوین دنیا. 

 با هزار جور نقشه و کلک تصاحبش کردم و نگهش میدارم. 

 آوردم تماشا بکتن و حشت بخوری که من مثل تو نیستم. 
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 عیار و ارزش هم جنسای لیالرو میشناسم بابا.  من

 

شهاب که رو پاهاش ایستاد،نگاهم رو از اون چشمهای رو 

 به موت گرفتم. 

باالخره نگاه شهاب به من دوخته شد و آروم آروم نرم تر 

 شد. 

ویل نه...انگاری تازه یادش افتاد چند دقیقه ی قبل و اون 

 یخبندوین که راه انداخته بود رو. 

 

 روشا...منتظرمونن _بریم
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من خشکم زده بود و نگاه شهاب یه لحظه هم آروم نیم 

 گرفت. 

مردی که فاصله ای تا ویروین  ن پت  من نگاه پر از بهتم بی 

نداشت و مردی که قرار بود باهاش برم زیر یه سقف 

ل یم کرد.   درگردش بود و شهاب با مهارت خشمش و کنتی
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ی یم شد،تازه هر یه لحظه ای که بیشتی با ش هاب ستی

 میفهمیدم خودم و وسط چه باتالقی پرتاب کردم. 

این مردی که با تبحر، تالطم خشمش رو با روکش 

خونشدی و شایدم غرور یم پوشوند،شوهر من بود؟هم 

 مست  من؟

 

 اغراقی درکار نبود. 

ن دوتا هم خون و  زبونم بند اومده بود از اینهمه نفرت بی 

ن چسبیده ب  ود. پاهام به زمی 

 ویل مهلت و فرصتی برای پشیموین هم نبود بود؟

این مردی که نگاهش داشت تنم رو ذوب میکرد که اینجور 

 نشون نیم داد. 

 _بریم روشا...امروز عروسیمونه عزیزم. 

 حیف بود پدرم من و تو لباس دامادی نبینه؛راه بیفت! 

نگاه من ویل چرخید سمت دست لرزوین که سمت شهاب 

 دراز شده بود. 
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ی رو نوشته بود و به سمت ر  ن و یه برگه ی کوچیک چت 

 شهاب گرفته بود. 

ن شهاب از من برداشته شد و به اون کاغذ  نگاه سنگی 

ه شد.   کوچیک خت 

 کاغذ و کشید و با خونشدی خوند و رسش رو بلند کرد. 

 صداش از خنده و تمسخر میلرزید

س اذیتش نیم کنم.تا وقتی دختی آرویم باشه و  _اذیت؟نه نتی

م. ر   اه بیاد منم سخت نمیگت 

 

ن  کاغذ رو تو مشتش آروم آروم مچاله کرد و با کینه رو زمی 

 پرت کرد

 _راه بیوفت عروس کوچولو! 

 

چشمهام و از اون مرد روی ویلچر گرفتم و جون کندم تا زیر 

 لب خداحافیطن کنم. 

 چشم بستم و تقریبا دوییدم. 
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با کفیسر که صدای پاشنه هاش و تق و تقی که روی 

امیک های مجتمع راه انداخته بود و صداش مثل مته رس 

 مغزم رو سوراخ یم کرد. 

ن شدیم و دوباره اون  از لحظه ای که دوباره سوار ماشی 

ن رو تجربه کردیم تا خود محرصن  سکوت وحشتناک و سنگی 

 یی در یی نفس عمیق کشیدم و چشمهام رو بستم. 

 ویل نمیذاشت.. 

ی یه جفت چشم تا اومدم برای یه ذره آرامش عاریه ا

شیطون و کوچولو رو تجسم کنم صداش بلند شد.همونقدر 

 خشک همون قدر بدون انعطاف. 

 _رنگت پریده کوچولو...ترسیدی یا پشیمون شدی؟

 

؟پس چطوری میتونست یه  ن مگه صداها هم جنس داشیی

صدای بم و مردونه اینهمه خشونت و خشگ رو با خودش 

 حمل کنه؟

.یه جمله ی من چطور تونست خییل گفتم ویل بازم میگم.. 

 اینهمه سنگیش کنه؟
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 نفس عمیق تری کشیدم و چشمهام رو باز کردم. 

حرکاتش پر از خونشدی بود ویل چهره ی رسخش و رگ 

 برآمده ی گردنش این و نشون نیم داد. 

 _لیال کیه؟

 

پوزخند تلخش حتی کام منم تلخ کرد.دستهاش داشت 

 خونشد بود.  فرمون و له میکرد ویل با سماجت صداش

اینهمه ترسنایک برای یه جفت چشم و یه لحن ساده خییل 

 زیادی بود. 

 _ترسیدی...خوبه! 

 یکم ترس برای رام کردن چموش بازیات خوبه. 

 ویل یکم زوده کوچولو تا شب خییل مونده... 

 

 حس یم کردم زیرپاهام خایل شده. 

یه سقوط از یه ارتفاع زیاد و یه جیغ بلند که به گوش 

سه.  هیچکس  نمت 

 اگه اون بازیگر قهاریه من نیستم. 
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قفسه ی سینم از اضطراب و کیل حال بد تند تند باال و 

ون میومد ن یم شد و بریده بریده کلمات از دهنم بت   پایی 

 _ا..ازت متنفرم شهاب...تا آخر عمرم
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 خندید...با همون خشم و با همون کینش. 

 

تو صورتتم نگاه نیم _اگر جون خواهر کوچولوم نبود حتی 

 کردم شهاب.بهت قول میدم هر روز بهت یادآوری کنم

 

ن هر لحظه بیشتی یم شد و صورتش هر لحظه  رسعت ماشی 

 رسخ تر.ویل میخندید...هر لحظه بلند تر

_باشه عروس خانوم.منم قول میدم هر روز بهت یادآوری 

ی هم برام مهم نیست.  ن ن تو و تصمیمت پشت   کنم که خواسیی

گیت رو حرف شهاب نمیتوین حرف بزین تو زند  

 کوچولو....از امشب اطاعت و تمرین میکتن 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 اسید تو گلوم میجوشید و قلبم با هر طپش جیغ یم کشید. 

اگه چشم میبستم و اون لحظه ای که این کثافت میگفت و 

 تجسم یم کردم یم مردم. 

 لمس شدن و است  شدن....مهار شدن و ترصف شدن. 

دم و چشم بستم. لباس کفن رنگم رو ت  و چنگم فشر

 نفس عمیق و دم عمیق تر. 

 ویل نه...باالخره شهاب کار خودش و کرد. 

 نفسم از زور وحشت باال نمیومد. 

اگه بهم دست بزنه...اگه حرییم و که به هیچ احدی اجازه 

ندادم واردش بشه نابود کنه و به بدترین شکل ممکن بهش 

 رش باال نمیاد. تجاوز کنه....آخ از نفیس که حتی از تصو 

 

دیگه ما بقی راه همش تو کما بودم.دستم رو با قدرت 

 میکشید و با خودش این ور و اونور یم کشوند. 

د و آقامنشانه کمکم یم کرد.  ن  لبخند مت 

دیگه حتی هیچ جوین برای تشخیص رفتار تصنیع از  

 واقعیش رو نداشتم. 
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ه ی آینه ای بودم که تصویر من و  به خودم که اومدم خت 

 شهاب رو قاب گرفته بود. 

صدای هلهله و کف زدن های جمع مثل ناقوس تو گوشم 

 زنگ میخورد. 

ونم آورد.  ن باتالق کثافت ها بت   ویل باالخره یه صدا از بی 

 _روشایی دیدی لباسمو؟عمو دیدی عروس شدم. 

 

بعد از چندساعت نفس نکشیدن و مردن باالخره راه نفسم 

 باز شد. 

نگم گرفتم و به تور کوچولویی دادم نگاهم رو از تور سفید ر 

 که تا کمر عزیزترینم قد کشیده بود. 

 نفسم رفت...قلبم فرو ریخت و چشمهام پر شد. 

ن   ها به دیدن همی 
فت که همه ی این کثیقن داشت یادم مت 

 یه صحنه یم ارزید. 

خواهر کوچولوم دامن پف دار سفید رنگش رو مدام تکون 

 رخید. میداد و هر از گایه از ذوق یم چ
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تور کوچولویی که مامان براش دوخته بود رو روی موهای 

خوشگلش کشیده بود و با اون گل هایی که به موهاش زده 

 بود مثل فرشته ها شده بود. 

ن یه صحنه  همه ی مشکالت قبل و پیش رو به دیدن همی 

 در... 

دیگه چه برسه به وجود عروسک کوچولوی من که بودنش 

 قیمت نداشت. 

 

ن موهامو _به مامان گ فتم منم مثل روشا تور میخوام.ببی 

 .  چه قشنگ شده روشایی

 

دست هام یی اختیار به دوطرف باز شد و با تمام وجودم 

 جسم کوچولویی که تو بغلم پرید و محکم بغل کردم. 

تند تند رو موهاش و صورتش رو بوسیدم و تو بغلم فشارش 

 دادم

.شدی _آره عزیزدلم...معلومه خوشگلم..خییل ناز شدی. 

 قشنگ ترین عروس دنیا
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با ذوق تو بغلم جیغ کشید و خندید.جلو چشمهام یه بار 

 دیگه چرخ زد ویل به آین لبخندم خشکید. 

ن صحنه ای  این حال مرگ و اینهمه بغض برای یه همچی 

 طبییع بود؟

روشنا با شیطنت ذوق کرد و چرخ زد و اینبار خودش رو تو 

 بغل شهاب پرت کرد. 

 فسم رفت. قلبم یخ بست و ن

من جنس نگاه هارو خوب میشناسم.نگاه این مرد و که خییل 

 زیاد. 

ن رفت و نگاهش نرم شد.   از بی 
ی

 اون یخبندون سنگ

ن بلند کرد و روی پاهاش نشوند و گونه  روشنا رو از روی زمی 

 های رسخش رو بوس کرد. 

ن گالمو مامانم با سنجاق چسبونده به موهام  _عمویی ببی 

.لباسمم سه تایی رفتیم خریدیم که منم برام تاج درست کرده

 مثل روشایی عروس بشم

 

ن طور با آب و تاب تعریف یم کرد و شهاب هم با یه  همی 

 لبخند کم جون ساکت تماشاش یم کرد. 
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ون  دلم میخواست فرشته کوچولوم رو از تو بغلش بت 

 بکشم. 

دلم میخواست دستهاش رو از دور کمر کوچولوش باز کنم و 

این همون بچه ایه که برای جونش نرخ جیغ بکشم بگم 

 . ط گذاشتی ن کردی و رسر  تعیی 

 ویل...ویل شهابم انگار تو یه دنیای دیگه بود. 

ی از رسچن چهره بود نه خشیم که مهار یم شد.   نه ختی

صداش رو آروم کرد و لبهاش رو به گوش روشنا نزدیک کرد 

 و آروم پچ پچ کرد. 

ن بود یا انقدری بلند گفت    که منم بشنوم؟من گوشام تت 

_عروس کوچولوی خوشگل،ای کاش به خواهرتم یاد 

 میدادی مثل خودت یکم بخنده. 
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؟  روشا مامان،خویی
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شونه هام باال پرید و حواسم به مامانم جمع شد که باالرسم 

 ایستاده بود. 

 نگاه شهاب رو به خویی حس یم کردم. 
 سنگیتن

مرد نشسته روی ویلچر از پ شت پلک هام تصویر اون پت 

 کنار نیم رفت. 

 آروم لبخند زدم و رسم رو تکون دادم

 _آره مامان جان خوبم

 _آره خانم احمدی خوبه فکر کنم خسته شده یکم

 

ن و نگاهم قفل خنده ی هول زدش  رسم چرخید سمت نازنی 

 شد. 

 چقدر این دختی شبیه خواهرا بود.خواهر شهاب

ط و البته پر از یی ان
. یه حمایت یی قید و رسر  صاقن

 مامان به نازی لبخند زد و رفت سمت مهمونا. 

ن اومده بود و دوباره  حاال روشنا هم از رو پای شهاب پایی 

من موندم و این زوچی که شیش دونگ مراقب رفیق و رساپا 

 موندن مراسمش بودن. 
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اگه اسمش باتالق نبود پس چی بود؟هم میخوام تمام این 

حظه ای که این لحظه ها تموم شه و هم وحشت دارم از ل

نمایش تموم شه و وقت روبه رویی با تعهدی که قبول کردم 

 برسه. 

م براش  _شهاب عاقد شناسنامه هارو میخواد.بده بتی

 

صدای اشکان که همیشه برام نحس بود؛ویل اینبار حکم یه 

 زنگ خطر جدی داشت. 

ن رو دور  د همه چت  شهاب که شناسنامه هارو به دستش ستی

 تند گذشت. 

از عشق پدر و مادرم،نگاه پر از شیطنت عزیزترینم نگاه پر 

 فقط جلوی چشم هام بود. 

سه بار درخواست عاقد رسی    ع گذشت و اصال نفهمیدم 

 چطور جواب دادم و صدای بلند کف زدن هارو نشنیدم. 

 تموم شد... 

سنگیتن طناب و هزار تا قفل و زنجت  رو به دور دست و 

 پاهام حس یم کردم. 

وع سخت و طاق  ت فرسا تا لحظه ای که خستش کنم. یه رسر
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 فرار کنم و تمام این کابوس هارو فراموش کنم. 

 

 _هیچوقت از دستت درش نمیاری روشا

 

ن انگشت هام جا یم گرفت حواسم  ی که بی 
رسدی انگشتی

 رو جمع کرد. 

ل کنم.   پوزخندم رو هیچجوره نتونستم کنتی

انگاری قرار بود طنابای ریز و درشت از جنسای مختلف 

. حس ن  ایی قفلم کین

ی این وسط درست نبود.  ن  ویل یه چت 

ی که محال بود لز زیر دست شهاب رادش در بره.  ن  چت 

 

رسم رو آروم به سمتش نزدیک کردم و سیع کردم حرص و 

 لرزش صدام رو مخقن کنم

_م..مگه اون روز من و به زور نیاوردی محرصن که عقد 

ر شده کنیم؟االن عاقد چیو میخواد تو دوتا شناسنامه ی پ

 بنویسه؟

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 نه رسش رو چرخوند و نه حتی خیم به آبروهاش آورد. 

ه بود و با همون لحن خونشد کوتاه جواب  به روبه رو خت 

 داد

ا نباش ن  _تو نگران این چت 

 

ابروهام ناخودآگاه تو هم گره خورد و یه زنگ خطر دیگه به 

 صدا دراومد. 

 مگه میشه شهاب رادش خودش و لو بده؟

بشینه تا خانوادم و عاقد شاهد شناسنامه ی انقدر خونشد 

 پر شده ی من باشن؟

؟  _ تمام این مدت چرا شناسنامم و پیش خودت نگه داشتی

 

ی بود که میتونست  ن پوزخند مسخرش رو اعصاب ترین چت 

 تحویلم بده. 

 با اون غرور مسخرش رسش رو برگردوند سمتم و لبخند زد

ا نیوفتادی روشا  ن  ؟_یکم دیر به فکر این چت 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

وزمندانه  ه ی اون پوزخند پت  ماتم برد.با دهن نیمه باز خت 

 بودم. 

 _چ..چیکار کردی تو؟؟

 

 اینبار اون خنده ی مسخره پر کشید و جاش رو به اخم داد. 

؟  یه اخم کور و ترسناک.چی کار کرده بود این عوضن

 چرا نامردیاش ته نداشت؟

 _انقدر من و با نقطه ی جوشم امتحان نکن روشا. 

م و خسته شم کافیه  فقط تحملم تموم شه.کافیه فقط ِبتیُ

 روزگارتو سیاه میکنم روشا. 

 تا اینجاشو رو اعصاب من تخت گاز رفتی و آروم بودم. 

االن فقط یکم بدقلقی کن تا نشونت بدم تمام این مدت از 

 رسر چی در امونت نگه داشتم. 

 

ن فاجعه ی  نفسم باال نمیومد.اینهمه تهدید برای جون گرفیی

 ذهنم کاقن بود توی
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ناباور رسم رو به اطراف تکون دادم و پر از بهت آروم لب 

 زدم

__تمام مدت گولم زدی...بدون اجازه ی پدرم که 

....عقدم نکرده بودی همش نمایش بود شهاب  نمیتونستی

 

صورتش هر لحظه رسخ تر یم شد.دستش مشت و 

 چشمهاش ترسناک تر
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 _خوب گوشات و باز کن روشا

. اال غ، قانوین ..رسر  ن دیگه تو زن متن

پات و کج بذار ببینم خودت یا خونوادت جون مقابله با من 

 و دارین یا نه. 

 

آروم آروم لبم به لبخند باز شد.با باز شدن لبهام به لبخند 

 اخم های شهاب هم آروم آروم در هم شد. 

 دیوونه شده بودم؟معلومه که شدم. 
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م.   جلوی خندم رو نمیتونستم بگت 

ن بار و بازم نتونستم کاری کنم. ش  د دومی 

 خندم بلند تر شد و اخم های شهاب کور تر. 

 بازیم داده بود. 

 چشمهام تر شده بود و تار یم دیدمش

یک میگم شهاب تو بردی...از تو عوضن ترم  _بهت تتی

 هست؟

 

از چشمهاش آتیش میبارید و چشمهای من از اشک تار یم 

 دید. 

به بعد چطوری میتوین اینهمه _فقط میخوام ببینم از این 

.حتی یه لحظه ام یه نشوین ساده از تو  نفرت و تحمل کتن

 رو  با خودم حمل نیم کنم. 

 

دستم که رفت سمت حلقم صداش بلند شد جوری که رس 

 چند نفری که نزدیکمون بودن برگشت. 
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من نمیفهمم این فامیل های غریبه اون روزی که در به در 

 جون خواهرم کدوم گوری بودند. دنبال پول میگشتم برای 

 

 _دستت بخوره به اون حلقه پشیمونت میکنم روشا. 

ن   رو از خودت دور کن تا ببی 
ی

فقط اون نشوین که میگ

 میذارم جایی بدون من پات و بذاری یا نه. 

 

ن یم رفت.   قفسه ی سینش از زور حرص و خشم باال و پایی 

 د. خوبه...خوب بود که داشت هر لحظه عصباین تر یم ش

یکم و جمع کردم و رسم و به اطراف تکون  خنده ی هیستت 

 دادم. 

وز شدم.   همه ی عمرم دربرابر مشکالتم جنگیدم و پت 

 یگ از یگ بزرگ تر و یگ از یگ سخت تر. 

 ویل این یگ با بقیه فرق داشت. 

این حریف انگاری زیادی قدر بود...زیادی یی رحم و یی 

 انصاف. 

 ش هستم. ویل من روشام...تا ته ته
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 لبخندم و حفظ کردم و برای تمام عکس ها لبخند زدم. 

یک مصنوغ و کیل غریبه.   کیل تتی

 کیل اشک شوق خانوادم و کیل یی تایی یه وروجک کوچولو. 

 یعتن اگر بزرگ شد میفهمید من چیکار کردم؟

 محال بود بذارم بفهمه و لحظه ای احساس دین کنه. 

از حرص شهاب گوش لبخند زدم و با لذت به نفس های پر 

 دادم. 

 عکس گرفتیم و آخر رس هم رایه باغ شدیم. 

ی شدن هیچ ثانیه ایش رو نفهمیدم و  چند ساعتی که ستی

ن هیچ لحظه ایش رو حس نکردم.   گذشیی

 باالخره این شب نحس هم تموم شد. 

رسید اون لحظه ای که ماه ها حتی نتونستم ثانیه ایش رو 

 تجسم کنم
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وشنا رو تو بغلم محکم فشار دادم و رسم جسم کوچولوی ر 

 رو توی موهاش فرو بردم. 
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ه کردم.   نفس عمیق کشیدم و عطر تنش رو ذخت 

ه برای لحظه های سخت پیش رو.   ذخت 

برای لحظه هایی که میتونستم حدس بزنم قراره چجوری 

 بگذره. 

 همش فدای یه تار موی این فرشته کوچولو. 

 مهم نیست.  نفس بکشه...بخنده...ما بقیش دیگه

کیم عقب کشیدم و زیر چشمهای خوشگلش دست 

 کشیدم. 

نگاهم به بیتن کوچولوی رسخ شدش بود و صدای بامزه ی 

ن کردنش.  ن فی   فی 

؟  _قوربونت برم عزیزدلم چرا اخه گریه میکتن

 حیف چشمای خوشگلت نیست اخه یگ یدونه؟

 

 سنگیتن نگاه ثقییل حواسم و پرت یم کرد. 

ن لحظه و افکارم رو جمع کردم  و سیع کردم فقط به همی 

ن فرشته فکر کنم.   همی 
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؟من تو خونه تنها میمونم  _روشایی نمیشه پیشمون بموین

 مامان باهام بازی نمیکنه

 

چشمهام از فشار اشک هایی که مهار یم شد میسوخت ویل 

 لبخند زدم. 

موهای مثل آبریشمش رو پشت گوشش فرستادم و گونه ی 

 رسخش رو بوسیدم. 

 

من فدای اشکات بشم من مگه میتونم تو رو تنها __الیه 

 بذارم؟

تند تند قول میدم بیام دنبالت با هم دیگه بریم 

ا میخوریم بعدشم  ن یم دور از چشم مامان پیتی پارک،گردش.مت 

 برات هر عروسگ که دوست داشتی میخرم. 

 

حالم خراب بود؛وگرنه با هر یه کلمه گلوم به خاطر تحمل یه 

 وخت. غده ی بدخیم نمیس

هیچکس نمیدونست دارم دیگه همه ی آرزو و عشقم و 

 برای خواهرم میشمرم. 
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 همه ی خواستم از این دنیا. 

 فقط روشنا بخنده...همه ی عشق و خواستم مال اون. 

؟با عمو دوتایی میاین؟  روشایی
ی

 _راست میگ

 

 خندیدم و به بزرگ تر شدن اون غده ی مزاحم لبخند زدم. 

شر عزیزدلم.فقط تو بخند تو _هر چی تو دوست داشته با

 .
ی

 خوشحال باش؛هر چی تو بگ

 

ندیده هم میتونستم چشمهایی رو تصور کنم که ازشون 

 آتیش میباره ویل نقاب خونشدی به خودش زده. 

 امشب میخواد سالخیم کنه...خوب میدونم! 

 

 لبهای روشنا که به خنده باز شد نفسم برگشت. 

م روح جزغاله شدم روحم تازه شد و مثل یه نسیم خنک تما

 رو آروم کرد. 

 تند تند زیر چشمهاش رو دست کشید و با ذوق خندید
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_باشه پس قول دادیا...اول بریم شهربازی بعدشم بریم 

 عروسک بخریم.اون..اون کفش تق تقی هم بخریم روشا

 

ه  لبخند زدم و پشت یه الیه ی اشگ به صورت نازش خت 

 شدم. 

 بلند شدم.  دوباره گونش رو بوسیدم و از جام

 درست حدس زدم. 

 .  همون نگاه با همون نقاب لعنتی

ه بدون لحظه ای غفلت میخ تمام وجودم بود.  ه ی خت   خت 

فقط صدای لرزون پدرم بود که تونست نگاهش رو از روم 

برداره تا روشای وحشت زده که همیشه تو اعماق وجودم 

 خاک شده بود رو آروم کنه. 

 شد و به پدرم نگاه کردبا مکث نگاهش از روم برداشته 
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 هر چی غت  خودی و غریبه بود رفته بودند. 
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فقط مونده بودن یه پدر مادر نگران و یه زوج همیشه در 

 صحنه. 

تو تمام صحنه های کثافتی که از بوی تعفنش با ختی بودن و 

 دم نزدن. 

یخت و پدرم نمیتونست نگراین  مادرم گلوله گلوله اشک مت 

ن کنه.صداش میلرزید ویل سیع یم کرد آروم نگاهش رو پنها

 باشه. 

دم دست تو.  م و ستی  _پشم، دختی

روشای من مثل برگ گل لطیفه..اگه تندی ببینه اگه اذیت 

 بشه پژمرده میشه. 

 مثل چشمهات مراقبش باش. 

 

ن و خداحافیطن کردن خانوادم نزدیک  هر لحظه که به رفیی

 خورد.  یم شدم بیشتی ترس و اضطراب تو وجودم چرخ یم

حس یم کردم دارم به تشییع جنازه ی خودم نگاه میکنم و 

ن.   باالخره من و میذارن مت 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن نیم رفت.   نگاه مغرور و پر از تکتی شهاب لحظه ای از بی 

ای کاش یکم از اون نقاب هاش و خرج پدرم یم کرد و از اون 

 لحن های تصنعیش مایه میذاشت. 

رسش رو به  ویل اون شهاب بود...شهاب رادشر که فقط

ه به چشمهای من آروم لب  نشونه ی تایید تکون و خت 

 زد"مراقبشم"

 

 _روشا جان... 

 

 چشمهام و بستم و سیع کردم آروم باشم. 

ه شدم.  ن چرخوندم و ساکت بهش خت   رسم رو سمت نازنی 

انقدری از پدر مادرم فاصله داشتیم که راحت حرفش رو 

ه بشه.   بهم خت 
 بزنه و با نگراین

 خدا من...من نمیدونستم.  _روشا به

من نمیدونستم اون عقد قبلیتون صوری بوده وگرنه جلوی 

 شهاب و میگرفتم. 
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یا اصال به خودت میگفتم روشا.باور کن من تمام این مدت 

ه  به شهاب میگفتم داره راه اشتبایه رو مت 

 

ه شدم.   پوچ و بدون حس بهش خت 

 اه کرد. اشکان آروم آروم نزدیک شد و با اخم به همشش نگ

 _چی شده نازی؟

 

ن میدیدم.یه  ن بار بود که این لحن جدید و از نازنی  شاید اولی 

 لحن عصباین اونم با اشکان

 _هیجی نگو اشکان که دارم از دستت دیوونه یم شم. 

 

دوباره رسش رو چرخوند سمت من و اینبار سیع کرد 

 خودش رو جمع و جور کنه

ی و هم بزنم فقط نمی ن خوام نظرت __حاال نمیخوام چت 

 راجع به من عوض شه..فقط میخوام... 

 . ن ی و عوض نمیکنه نازنی  ن ن تو چت  ن یا ندونسیی  _دونسیی

 حق داری روشا. 
ی

 هر چی تو بگ
ی

 _راست میگ
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ویل..واقعا شهاب به اون بدی که فکر میکتن نیست.فقط 

 کافیه یکم.. 

 

 چشمهام رو با نفرت بستم که باالخره تمومش کرد. 

ند تر از قبل رو به شهاب و خانوادم اینبار صدای اشکان بل

 بلند شد. 

_خب دیگه ما هم بریم این زوج و تنها بذاریم.شهاب داداش 

 خوشبخت شر 

 

نفرت و کینه تو وجودم میجوشید و بعید میدونم  کیس با 

 دیدن چشمهام این و نمیفهمید. 

اشکان رفت سمت شهاب و بعد از یه بغل کوتاه دست 

ون و نگران رو ک ن حت   شید و با خودش برد. نازنی 

 انگاری آخرای تشییع جنازه بود. 

 فقط موند یه آغوش مادرانه و خداحافظ. 

 که خودم برای خودم 
ی
من موندم و قبول کردن زندگ

 ساختم. 
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 نفسم باال نمیومد. 

حتی اولویت بندی افکارمم از دستم در رفته بود و همشون 

 . بدون نوبت و پشت رس هم تو رسم پخش یم شدن

 مثل یه فیلم ترسناک با سکانس های وحشتناک خودش. 

دختی بچه ای که داشت تو نوبت صف اهدای عضو جون 

 یم داد و هیچ کاری از دستم بر نمیومد. 

کتی که نامزدم و اخراج کرد و سیع کرد به هر طریقی  رئیس رسر

 که میتونه بهم نزدیک شه. 

 از همه وحشتناک ت  هم یه عقد صوری. 

تند شده بود و هر از گایه نیم نگایه سمت ریتم نفس هام 

 شهاب مینداختم. 

وع داستان بود یا آخرش؟  اینجا رسر

ن آخر  این صورت رسخ و دست های مشت شده که میگفیی

 ماجراست؛یه سالچن اساش و تمام. 
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ویل نه...انگاری هنوز خییل از این قصه ی پر پیچ و خم 

ن نبود.  ی هم از آسون گرفیی  مونده بود و ختی

 م تر برو رسعتت خییل زیاده_آرو 

 

پوزخندش تنها عکس العمیل بود که نشون داد و با حرص 

 گره ی کراواتش رو شل کرد. 

 نفس عمیق کشیدم و سیع کردم آروم باشم. 

پشت رس هم و مداوم با خودم تکرار کردم که هیچ غلیط 

 نمیتونه بکنه و هیچ آسیتی بهم نمیتونه بزنه. 

 تصادف میکنیم _بهت میگم آروم تر برو االن

 

با شنیدن صدایی که از خودش حرص و خشم رو ساطع یم 

 کرد چشمهام گرد شد و نفسم رفت

_چرا مگه تو عجله نداری زودتر برسیم خونه؟کیل کار داریما 

 عروسک! 

 

 رسم رو چرخوندم و دامن بلندم رو چنگ زدم. 
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چشمهام رو بستم و سیع کردم به این آشویی که تو وجودم 

 کنم.   بود رو آروم

اضطرابم هر لحظه بیشتی یم شد و حتی دلم نمیخواست 

 یک لحظه ی آینده رو تصور کنم. 

میخواد اذیت کنه...میخواد تالقن تک تک ثانیه هایی رو که 

 اونجور که دلش میخواست نگذشت رو رس من دربیاره. 

ن تو پارکینگ برج آشنای نحیس قلبم فرو  با وارد شدن ماشی 

بان قلبم باال   .  رفتریخت و ضن

ی از خشم و حرص نبود و شهاب  ن دیگه ختی با توقف ماشی 

 با خونشدی پیاده شد. 

 باید خودم و  جمع و جور یم کردم. 

 _پیاده نمییسر عروس خانوم؟میخوای کمکت کنم! 

 دلش بازی میخواست؟تا تهش هستم

 _نه ممنون آقای داماد خودم میتونم راه برم. 

 

 ون دادلبخند کم جوین زد و رسش رو آروم تک

 _خوبه...خییل خوبه
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ن مست  پارکینگ تا آسانسور و رسیدن به   سکوت و جو سنگی 

 طبقه ی آخر قابل وصف نبود. 

ی رو پیش بیتن کنم داشت  ن اینکه نمیتونستم هیچ چت 

 دیوونم یم کرد. 

مخاطب من یه نقشه کش قهار بود.یه بازیگر پر نقاب که تا 

 خلع سالحت نمیکرد یی خیال یم شد. 

ه در آسانسور باز شد و مثل یه جنتلمن کنار ایستاد تا باالخر 

 اول من برم. 

بدون نیم نگایه راه افتادم و منتظر شدم تا قفل در رو باز 

 کنه. 

ن باری بود که پام و تو این خونه  ای کاش الاقل اولی 

 میذاشتم و هیچ خاطره ی دیگه ای ازش نبود. 
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خونت عروس _برو تو دیگه عزیزم...خوش اومدی به 

 کوچولو
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اف میکنم تا آخر عمرمم چالش میکنم؛ویل  من آروم اعتی

چقدر تو یه لحظه حشت شنیدن این جمله رو از زبون 

 آدیم که خودمم دوستش داشته باشم خوردم. 

وارد خونه شدم و همزمان همه ی حشت ها و همه ی 

 آرزوهام رو زیر پاهام چال کردم. 

شونه هام از صدای بلند هنوز خییل پیش نرفته بودم که 

 بسته شدن در باال پرید و بعدش هم صدای قفل شدن در. 

 با ترس برگشتم عقب که سینه به سینه ی شهاب شدم. 

؟ !...چیکار میکتن ن  _هی 

 

پس اون یی تفاویی مسخره که االن بهش الزم بود کدوم 

 گوری رفت؟

 چرا از اون نگاه رسد و یی روح داشت خون چکه یم کرد؟

ه شدم که چند قدم  عقب رفتم و با بهت به مردی خت 

 داشت از خشیم که مهار یم کرد منفجر یم شد. 
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 لبخند زد و با آرامش چراغ هارو روشن کرد. 

ان  ن طور که قدمم رو جتی یک قدم به عقب برداشتم و همی 

یم کرد اون کراوات شل شده رو با خشم از دور گردنش باز 

 . کرد و با حرص به کمار پاهاش پرت کرد 

 وحشت؟نه دیگه این حس قدییم شده بود. 

ن خیالش نبود.   داشتم سنکوپ یم کردم و عی 

_باالخره تموم شد...اینم از عروش که از ذوقش 

...باشکوه بود نه؟مگه میشه عروش  نمیدونستی چیکار کتن

 شهاب رادش مجلل نباشه هان؟

 

شاید خییل زمان زیادی نباشه که من این مرد و 

ن مدت کم هم خییل خوب فهمیدم میشناسم،ویل تو ه می 

که کاقن بود فقط یکم پا پس بکشم؛دیگه مهال بود راه نفس 

 پیدا کنم. 

حاال نوبت نقاب زدن من بود.هر چی وحشت و ترس بود 

 خفه کردم و رسم رو آروم تکون دادم. 

_آره...یه عروش مجلل همون جوری که همیشه دوست 

 داشتم. 
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یک این شکیل نیم حالش خراب بود وگرنه یهو هیستی 

ن یم شد و  خندید.قفسه ی سینش از زور خشم باال و پایی 

ون زده بود.   رگ های گردنش بت 

_آره دقیقا همون عروش که خوابشم با اون ابله جوعلق 

 نمیدیدی. 

 

 چشمهام رو بستم و رسم رو چرخوندم. 

ن  اون اتاق نحس و هنوز یادم نرفته بود و خوب بلد بودم بی 

 د شب و روزم رو کجا صبح کنم. اینهمه اتاق بای

نفس عمیق کشیدم و آروم راه افتادم سمت اتاق و چراغش 

 رو روشن کردم. 

چقدر تلخ بود که نیم شد منکر زیبایی و جالل تک تک 

 دارایی های شهاب شد. 

ثروتش..ظاهرش!لعنت به همشون وقتی حال االن من این 

 بود. 
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و روی  چشمم رو از روتختی ساتن رسخ و ابریشیم گرفتم

ن آرایش نشستم.   صندیل مت 

...یه عروس خوش رنگ و لعاب با کیل  چه صحنه ی غریتی

 .  طناب نامری 

 من تو این خونه چه غلیط یم کردم؟

 پیش این مرد که...که شوهر من بود؟چقدر مضحک. 

 پوزخند زدم و پشت دستم رو روی لب های رسخم کشیدم. 
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بان و  صدای قدم هاش که هر لحظه نزدیک تر  یم شد، ضن

 کوبش قلبم رو بیشتی یم کرد و دستهام یخ یم بست. 

ه ها خالص  تاج پر زرق و برق روی رسم رو آروم از رسر گت 

 کردم و از روی رسم بلندش کردم. 

 حس سبگ بعدش هم نتونست کیم اعصابم رو آروم کنه. 

باالخره صدای قدم ها متوقف شد و قامت بلندش تو 

 . چهارچوب در نمایان شد 
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نگاهم رو از تصویرش توی آینه گرفتم و به تور سفید رنگم 

 دوختم. 

بغضم رو قورت دادم و سیع کردم لرزش دستهام رو مهار 

 کنم. 

 _اتاقمون و خوب یادگرفتی 

 

ل کنه ویل چشمهاش و نه.   صداش و میتونست کنتی

 مثل انبار باروت بود و آماده ی یه جرقه ی کوچیک. 

ه هایی که تو  ر رو به رسم دوخته بود و با چنگ زدم به گت 

 حرص و لرزش دونه به دونه بازشون کردم. 

ه رو با حرص کندم و تور بلندم رو از روی  تقریبا آخرین گت 

 موهام کنار زدم. 

 ای کاش بازیم نیم داد. 

سخته اول حسایی درگت  آرامش قبل از طوفان بیسر و 

 .  آخرشم البه الی آشوب چال شر

یچ در پیچم بود ویل حرکاتش چشمم به موهای لول شده و پ

 رو از توی آینه میدیدم. 
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کتی رو که با حرص روی مبل کنار تخت پرت کرد و دست 

اهنش افتاد.   هاش که به جون دکمه های پت 

ه داشت با نگاهش ذوبم  ه خت  بدون هیچ نقاب و نقیسر خت 

 یم کرد. 

با حرص و خشیم که مهار یم کرد تک به تک دکمه هاش رو 

 چهارچوب در فاصله گرفت. باز کرد و از 

 چشمهام و بستم و سیع کردم فکرم رو آروم کنم. 

 اینهمه ترس و وحشت برای چیه؟

مگه قراره سخت تر از لحظه هایی باشه که تجربشون 

 کردم؟

م.   یه صدای آروم و ریز نمیذاشت آروم بگت 

یه صدا که جیغ یم کشید اگر لمسم کنه و تنم رو به تاراج 

ه از همه ی لحظه  . هایی هم که تجربش کردم سخت تره بتی

 

ه ای که به دستم  ن گت  دستم رو بردم سمت موهام و به اولی 

 خورد چنگ زد. 
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ه ی بعدی و شهایی که با قدم های شمرده بهم نزدیک تر  گت 

 یم شد. 

ه ی بعدی و مچ دستم که رو هوا کنار موهام قفل شد.   گت 

 که دکمه
ی

اهن سقن  رنگ  شهاب درست پشت رسم با پت 

 هاش کامل باز شده بود ایستاده بود و

 مچ دستم رو روی هوا قفل کرده بود. 

 که وسط دوتا 
ی

باالخره از توی آینه به دوتا گوی مشگ رنگ

ه شدم.   کاسه ی خون شناور بود خت 

ن و در کمال خونشدی مشغول باز کردن  دستم رو آورد پایی 

ه ها شد.   دونه به دونه ی گت 

؟_گ بهت اجازه داد لب ها  تو پاک کتن

 من دلم میخواد لبهایی رو که میبوسم رسخ 
مگه نمیدوین

 باشن؟

 

نمیتونم...من روشایی نیستم که با مظلومیت یه گوشه 

 بشینم و با سکوتم باج بدم. 
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باج برای آروم کردن مردی که دیر یا زود به بدترین شکل 

 ممکن به تن و بدنم یی حرمتی میکنه؟

کسم وسط این منجالب   اگه من خودم و برای عزیزترین

ن از ارزشم کم نیم کنم.   انداختم الاقل با خفه خون گرفیی

 

رسم رو جلو کشیدم و موهام رو از رسر دستهاش خالص 

 کردم. 

_دیگه چیا دوست داری؟خواسته هات تمویم هم 

داره؟الاقل بگو وقتی به هر طریقی به دستشون آوردی 

 غافل گت  نشم. 

 

د.  ن  پوزخندش آتیشم مت 

 روی موهام کنده شد و رو چشمهام نشست.  نگاهش از 

خواستم از روی صندیل بلند شم که دستهاش با تموم 

 قدرتش شونه هام رو ثابت نگه داشت. 

 چشمهام از زور درد بسته شد و جون کندم تا صدام در نیاد. 
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فت.   خوبه روشا دیگه داشت حوصلم رس مت 

ل بکشه و زورش یه توله بتی کوچولو تا وقتی جذابه که پنجو 

 به هیجی قد نده. 

 _دستت و بکش شهاب

 

اگه انقدر عصباین بود که از چشمهاش خون و خشم میبارید 

پس چطوری اینهمه خونشد رفتار یم کرد و سیع داشت 

 آروم باشه؟

ن هست.یه رژ رسخ بردار و مثل  _تو اون کشو همه چت 

 خانوما بکش رو لبهات. 

 

بان قلبم داشت دیوونم یم کرد.   ضن

نگاه رس کشم یی اختیار کشیده یم شد سمت تن برهنش که 

 حسایی به نمایش گذاشته بودنش. 
 اون دکمه های باز لعنتی

سید؟به عضله های پیچ درپیجی که مثل  زورم بهش مت 

 سنگ بود؟
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ه هارو باز یم   آروم آروم گت 
با حوصله و بدون هیچ کشیدین

 کرد. 

 . حرارت تنش از این فاصله هم خوب مشخص بود 

 یعتن انقدری پست رود که به زور بهم نزدیک شه؟

ی  ن _خب عزیزم...تا موهاتو باز میکنم یکم از امروز بگو.چت 

؟  مونده هنوز تو دلت که نگفته باشر

 

 کیم فشار دستهاش رو موهام بیشتی شد و صداش بم تر. 

_یا اصال میخوای من برات یادآوری کنم چیا گفتی بعد اگر 

 
ی

ی جا مونده بود بگ ن  ؟چت 

 

 لبهام و تر کردم و نفس عمیق کشیدم

 _شهاب... 

_نه اصال پشیمون شدم.تو امروز بیشتی از کپنت حرف 

 زدی.االن نوبت منه
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اگه همه ی اینا آرامش قبل از طوفان بود پس قرار بود خود 

 اون آشوب لعنتی چطوری بگذره؟

 

ون کشید یی اختیار مثل  ه رو که از توی موهام بت  آخرین گت 

 جام بلند شدم. فتن از 

ن یم رفت و قطرات  قفسه ی سینش از زور خشم باال و پایی 

 ریز عرق کنار پیشونیش خودنمایی یم کرد. 

ی نکشیدی...شاید از رژ لب  ن _هنوز که رو لبهات چت 

خوشت نمیاد هوم؟دوست داری خودم زیر دندونام 

 رسخشون کنم هان؟

 

 رسی    ع از پشت صندیل کنار رفتم و آروم دور شدم. 

ن داشت ویل این روشا ی جسور هزار تا حرف برای گفیی

 موضوع تنها نقطه ضعف یه دختی بود. 

ن  سواستفاده از ظرافت تنش و به تاراج بردن همه ی اولی 

هاش...اونم تقدیم همه ی بکر بودن ها به مردی که ازش 

 متنفر بودی. 

 زبونم بند اومده بود و حالم از ضعف خودم بهم میخورد. 
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 ار نکن_شهاب اینجوری رفت

 

یکش وحشت زدم کرد  شلیک خنده ی هیستت 

_من مگه تا االن کاری کردم روشا؟تا اینجا که فقط جون 

 کندم لگدانداختنای تو رو مهار کنم. 

ن به جاش فقط  گفتم آروم بگت  تا بهشت و برات بیارم زمی 

 فرار کردی. 

 االن یکم وقت تاوان پس دادنه مگه نه؟

 

 رد. صدای کوبش قلبم داشت کرم یم گ

اهن تنش و با قدرت از تنش  دستش با حرص رفت سمت پت 

 کند و کنار کتش پرتاب کرد. 

جنون گرفتم.تمام بالهایی که به رسم آورد تو رسم چرخ زد و 

 به آین جیغ کشیدم. 

 _تو تا االن هیچکاری نکردی کثافت؟؟؟

تو نبودی که رس جون یه بچه معامله کردی؟وای شهاب اگه 

 و میدادی انقدر نمیسوختم. اخر رسم تو پول عمل 
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جیغ کشیدم و همزمان افسار محکم بغضم رو شل 

کردم.امشب شب تاراج بود پس بسه هر چی چال کردم و 

 ترسیدم

_شهاب تو میدونستی قلب پیدا شده ویل باز من و بردی 

 محرصن 

 

 بلند تر داد زدم 

م الیک بود نامرد.حتی اونجا هم داشتی  _حتی اون محرصن

دی.اخه ن  تو چجور جونوری هستی شهاب؟ گولم مت 

 همه ی این کثافت کاری ها با چه بهونه ای؟

 

صورتش از زور فشار و خشم قرمز شده بود و یی در یی و 

 عصتی روش دست یم کشید
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 _خفه خون بگت  روشا
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د ویل از رس وحشتم که شده نمیتونستم  ن رسم از درد نبض مت 

م.   آروم بگت 

کید و چط ور میتونست بعد همه ی این قلبم داشت میتی

 کثافت کاری ها با یه رابطه تهدیدم کنه؟

 

 _حتی اون عقد هم الیک بود شهاب؟

؟ ن و نابود کتن  چطوری تونستی انقدر راحت همه چت 

ی داشت که...   اون شایان بدبخت چه تقصت 

 

ه ی احمق خفه شو  _خفه شو دختی

 

شهاب  با صدای بلند ترین فریاد و نعره ای که تا به حال از 

شنیده بودم حرفم تو حلقومم خشک شد و وحشت زده به 

 هیکل درشتش نگاه کردم که سمتم هجوم آورد. 
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نفهمیدم چی شد...نگاه وحشت زدم خشک اون چشم های 

مشگ بود که با تمام قدرت به عقب پرت شدم و روی 

 تشک تخت فرود اومدم

 

صدای جیغ وحشت زدم رو نتونستم مهار کنم و کمرم از 

 د تت  میکشید. در 

هنوز چند ثانیه هم از پرتاب شدنم نگذشته بود که صدای 

 پاره شدن پارچه ی کفن رنگ تنم تو گوشم پیچید. 

ه  جیغ دوم رو بلند تر کشیدم و وحشت زده به پارچه ای خت 

 شدم که داشت توی تنم تیکه تیکه یم شد. 

 

 _شهاب...شهاب نکن...شهاب

 

دم  ن ویل یی اعتنا برم گردوند مکرر و با صدای بلند صداش مت 

 و روی شکم روی تخت نگهم داشت. 

صدای فریادش از پشت پرده ی جیغ هام ناواضح به گوش 

سید.   مت 
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افتاده بود به جون بند های لباس عروسم و با تمام حرص و 

 خشمش یم کشید و پاره یم کرد. 

_یی چارت میکنم روشا..کاری یم کنم تا آخر عمرت نتوین 

. حتی اسم اون عوضن    رو  هجی کتن

...توی احمق  یه شب رویایی میخواستم برات بسازم نذاشتی

 کنیم روشا نمیذاری! 
ی
 نمیذاری زندگ

 

نفسم از وحشت توی ریه هام حبس شده بو  و صدام در 

 نمیومد. 

ون میومد.   تنها صدایی بود که از هنجرم بت 
 اصوات یی معتن

ن بار نبود که شهاب این مدیل سمتم هجوم م یاورد و این اولی 

 من و این شکیل است  یم کرد ویل االن... 

اینبار احساس خطر و مرگ خییل واضح و نزدیک گریبانم رو 

 گرفته بود. 

آخرین تیکه های پارچه هم که از روی تنم کنار رفت قلبم 

 ایستاد. 

بان.   بدون تپش و بدون ضن
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 _ش..شهاب..برو کنار..برو شهاب

 

ونت برم دست های گرمش نشست روی شونم و با خش

 گردوند. 

 حرارت تن برهنش داشت پوستم رو ذوب یم کرد. 

این بار چندم بود که نیمه برهنه جلوی شهاب جیغ یم 

 کشیدم؟

نمیدونم ویل انگار امشب قرار نبود مثل دفعه های پیش 

 تموم شه. 

 

ون زده بود.   صورتش رسخ بود و رگ های بازو و گردنش بت 

ن  یم شد و انگاری تو این قفسه ی سینش تند تند باال و پایی 

 لحظه نبود. 

 مچ دست های یخ زدم رو گرفت و کنار رسم قفلش کرد. 

د و حواسش به متن نبود  ن انگاری داشت با خودش حرف مت 

 که داشتم جون یم دادم
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__گفتی هیچوقت نمیتونم داشته باشمت ها؟؟گفتی ازم 

 متنفری

؟مگه همه  پس چرا االن داری زیر تن من به خودت میپیجی

 وجودت مال من نیست توله بتی احمق؟ی 

 

رسش که جلو اومد و رفت سمت گردنم هر چی مقاومت و 

 غرور بود با خاک یکسان شد. 

بغضم مثل بمب ترکید و اشکهام به پهنای صورتم جاری 

 شد. 

؟شهاب تروخدا...شهاب بلند شو من  _شهاب چیکار میکتن

سم تروخدا بلند شو  نمیتونم...شهاب دارم میتی
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با حس گرمای لبش رو نبض گردنم چشم هام و بستم و با 

 همه ی قدرتم رسم رو کنار کشیدم. 

 ویل لبهاش جدا نشد و با حرص به جون گردنم افتاد. 

 حس وحشت و درد هر لحظه بیشتی یم شد. 
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 باالخره دیر یا زود شهاب بهم نزدیک یم شد. 

ویل فقط گفتنش آسون بود.تمام حرف ها و دلداری هایی 

ه به خودم یم دادم با رسیدن این لحظه دود شد و رفت ک

 هوا

 

_شهاب میشنوی صدام و؟ببخشید دیگه اسمش و 

 نمیارم...شهاب بلند شو دارم خفه میشم. 

 

 صدام از زور گریه و جیغ دورگه شده بود. 

جیغ میکشیدم و با همه ی زورم زیر تن سنگینش تقال یم 

 کردم ویل تکون نمیخورد. 

 

و بلند کرد و با چشمهای خمار و پر از باالخره رسش ر 

ه شد.   عطشش بهم خت 

 .  _تو تا بهت ثابت نشه باور نمیکتن زن متن

 اون روز صوری بود؟
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 بلند هوار کشید

؟حاال  _به درک!مگه چه غلیط تونستی بکتن که االن بتوین

که واقعیه و هیچجوره نمیتوین اسمم و از شناسنامت پاک 

 .  کتن

 زن متن روشا بفهم! 

 

 م رو تند تند به نشونه ی تایید تکون دادم. رس 

با هر پلک زدن گلوله گلوله اشک بود که رو گونه هام رسریز 

 یم شد. 

.االن پاشو...االن 
ی

_باشه شهاب باشه هر چی تو بگ

 نفسم...نفسم باال نمیاد..نمیتونم

 

همون نفس کم جون و بریده بریده هم با دیدن نزدیک 

 شدن صورت ترسناکش قطع شد. 

حمل کن..امشب و تا صبح تحمل کن که دیگه نمیتونم _ت

 کوتاه بیام. 

 دست داغش نشست رو فکم و با لبهاش نفسم و گرفت. 
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لبهام میسوخت و گ میتونست بگه این مرد داشت معاشقه 

 یم کرد؟

ی دندون هاش لبم رو میسوزوند و خییس لبهاش حالم  ن تت 

 رو بد یم کرد. 

 

قرار نیست دیگه از  ویل درست لحظه ای که فکر یم کردم

 این بدتر بشه همون ثانیه رس یم رسید. 

وقتی عقب کشید برای ذره ای نفس تقال کردم که با دیدن 

دستش که رفت سمت قفل کمربند و با حرص بازش کرد یخ 

 بستم. 

 _ش..شهاب نه...ش..ههاب

 

 تو نگاهش نه شهوت بود نه هوس. 

عوضش تا چشم کار یم کرد خودخوایه و حس مالکیت 

 بود. 

ت و قدرتش درد گرفته بود و انگاری تا ثابتش نیم کرد  غت 

 عقب نیم کشید. 
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_چه مرگته روشا؟میدوین چند نفر روز و شب خودشون 

برام خوار و خفیف یم کردن تا فقط یه شب تختم و گرم 

ن و همشون و ریختم دور؟  کین

 حاال چه مرگته که داری جون میدی روشا؟

؟مگه جز من چا  ره ی دیگه یه داری احمق؟مگه زنم نیستی

 

نفسم باال نمیومد ویل تمام جونم رو پای حرفم میشوندم تا 

بلکه اثر کنه و دور شه...انقدر دور که حتی سایشم نسیبم 

 نشه. 

_چرا هستم...هستم شهاب ویل االن نمیتونم...االن 

 نفسم...نفسم در نمیاد تو رو خدا

 

روی مچ  رو تنم خیمه زده بود و هر لحظه فشار دستهاش

 دوتا دستهام بیشتی یم شد. 

با دندون های بهم قفل شده و چشمهای آتییسر ساکت و پر 

 از حرص فقط نگاه یم کرد. 
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...مگه میتوین ازم فرار کتن روشا؟  _باالخره که چی

 نمیذارم درد بکیسر آروم باش

 

فقط یه لحظه حس کردم قانعش کردم و داره مثل دفعه 

 های پیش عقب میکشه. 

ظه ویل دوباره بهم نزدیک شد و اینبار دستش فقط یه لح

 روی لباس زیرم نشست. 

 دیگه نتونستم. 

 با تمام توانم جیغ کشیدم و خودم رو تکون دادم

_داری میکشیم لعنتی بخدا حقم نیست...داری...داری به 

 زنت تجاوز میکتن شهاب... 

 

از زور هق هق نفسم در نمیومد که دستش رو لباسم 

 خشک شد. 

 به آین ول شد و سنگیتن تنش برداشته شد.  مچ دستهام

هنوز صدای وحشت زدم قطع نشده بود که صدای نعره ی 

 بلندش تو اتاق پیچید و بلند شد. 
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انقدر بلند که ترسیده تو خودم جمع شدم و با دستهام 

 جلوی صورتم رو گرفتم. 

 _لعنت به تو کثافت...لعنت! 

مال لعنت به اون چشمهات..تو مال متن روشا فهمیدی 

 من! 

 

 تنم مثل بید میلرزید و دلم نمیخواست چشمهام رو باز کنم. 

 صدای نفس کشیدن عصبیش کل اتاق رو پر کرده بود. 

 _انقدر نلرز روشا آروم! 

 

صدای گریم قطع نیم شد.مرگ و به چشمهام دیدم و دیگه 

 نمیخواستم چشمم به قاتلم بیوفته. 

خفیقن با حس حرارت باالی دستش رو شونه ی برهنم جیغ 

 کشیدم و بیشتی تو خودم مچاله شدم. 

ویل اهمیت نداد و کامل رو تخت دراز کشید و با قدرت من 

 و کشید تو بغلش. 

 تنم میلرزید و کل تنم از رسما یخ بسته بود. 
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 حرارت تنش داشت دیوونم یم کرد. 

ون نیم رفت و هجوم بردنش  بوی عطر تلخش از مشامم بت 

 شد.  مثل کابوس مدام تو رسم پخش یم

ن آغوشش  رسم رو به زور روی سینش کشوند و تنم رو بی 

 قفل کرد. 

یک جیغ کشیدم و عقب کشیدم ویل طبق معمول  هیستت 

 فقط آغوشش رو محکم تر کرد

 ..شهاب نه_برو عقب...نه..دست نزن. 

 _هییش آروم...کاریت ندارم آروم

 انقدر نلرز لعنتی کاری بهت ندارم

 ولم کن...بهم دست نزن ولم کن

 

خییل وضعم خراب بود؟حتما...وگرنه شهاب انقدر آروم 

 نیم گرفت و عقب نشیتن نیم کرد. 

ن بازو و تنش قفل کرده بود و مدام تو گوشم  تمام تنم رو بی 

م.   میخوند آروم بگت 
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نمیدونم...تو کما بودم یا بیداری...ویل اون شب نحس جون 

 کند تا باالخره صبح شد
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 *شهاب

کمرش محکم تر کردم و رسم رو توی خرمن دستم رو دور  

 . موهاش فرو بردم

دو ساعتی یم شد که بعد از کیل لرزیدن و جیغ کشیدن،گریه 

و تقال کردن آروم گرفته بود و ریتم نفس هاش منظم شده 

 بود. 

دیگه حساب ساعت هایی که به جسم یی جون و خوابیدش 

ه شدم از دستم در رفته بود.   خت 

خوش موهاش پر کردم و رسم رو بلند  ریه هام رو از عطر 

 کردم. 

آرایش چشمهاش رو صورتش پخش شده بود ویل همچنان 

 مثل یه فرشته کوچولوی زیبا به خواب رفته بود. 

تر بودن مژه های بلندش،بیتن و گونه های رسخش یادگاری 

 ساعت ها گریه و جیغ کشیدن بود. 
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درست لحظه ای که خورشید طلوع کرد چشمهاش و بست 

 دیگه تو بغلم تقال نکرد. و 

ه بگم دیگه جون تقال کردن نداشت وگرنه دری    غ نیم  بهتی

 کرد. 

اخم هام یی اختیار دوباره بهم دیگه گره خورد و تن رسدش 

 رو محکم تر به خودم چسبوندم. 

 دیوونم کرد. 

با حرفهاش..با کلمه هایی که هیچ احدی جرئت نداشت 

تو همون نصیب شهاب رادش بکنه آتیشم زد و آخرشم 

 آتیش سوخت. 

 بدن های برهنمون بهم حال خویی یم داد. 
 حس تالقی

ن و رسیدن.   حس داشیی

تجربه ی لذت بخش وصال هر چند شب زفاف رو 

 نچشیدن. 

اصال ثانیه ای اینهمه ترس و اینهمه لرزیدن رو پیش بیتن 

 نکرده بودم. 

 دنبال چی میگشت که با من تجربش نیم کرد؟
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از نخواستنش خوند و من به نقطه  تمام این روزها تو گوشم

 ی جوشم نزدیک کرد. 

 

ه  رسم رو با حرص به اطراف تکون دادم و دوباره بهش خت 

 شدم. 

ن بود یا زیادی توانش رو از دست داده بود  خوابش سنگی 

 نمیدونم.. 

ه  ه خت  ویل همینکه بدون هیچ تقال و گریه ای میتونستم خت 

 تماشاش کنم برام لذت بخش بود. 

 ستم رو آروم روی لبهای ورم کردش کشیدم. انگشت ش

رسم رو با احتیاط جلو بردم و آروم لبهای نیمه بازش رو 

 بوسیدم. 

 رسم رو عقب کشیدم و  پتو رو از رومون کنار زدم. 

 طبییع بود؟نمیدونم. 

 مشکل از من بود؟خییل برام مهم نیست. 

فقط اصال از دیدن کبودی های ریز و درشتی که روی 

 گذاشته بودم،پشیمون نبودم. گردنش به جا  
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تضاد پوست سفید رنگش با لکه های سیاه رنگ روی 

 گردنش خییل زیاد بود. 

 رسم رو جلو بردم و آروم آروم تمامشون رو بوسیدم. 

سوند.   این دختی داشت من و به جنون مت 

هر چی حس و حال ناشناخته و عجیب بود، داشتم با این 

 دختی تجربه یم کردم. 

 و دو سال گ پیش اومده بود که دلم بخواد تو تمام این ش

تمام وجودم چشم بشه و یه موجود لطیف رو با نگاهم تو 

 خودم حل کنم؟

 

#part292 

تو تمام این سالها حتی خوابش رو هم نمیدیدم یگ هم 

جنس لیال پیدا کنم و دلم بخواد با تمام وجودم رسش 

 بجنگم. 

 صافه. ویل گردونه ی روزگار انگاری زیادی یی ان

انقدر چرخید و چرخید که آخر رس این حس و حال رو 

ن  ی کرد که تو چشمهام نگاه کنه و از نخواسیی نصیب دختی

 حرف بزنه. 
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 دلم نمیخواست روزهای رفته رو یادآوری کنم. 

 االن این فرشته کوچولو زن من بود. 

 هموین که لیال میگفت میشه هم نفس و تنها کس آدمه. 

باید بیسر کوه و تکیه گاهش و نذاری هموین که لیال یم گفت 

 آب تو دلش تکون بخوره. 

نیم نگایه به ساعت روبه روی تخت انداختم و با احتیاط 

 بازوم رو از دور تنش باز کردم. 

 پتو رو روی تن نیمه برهنش کشیدم و از جام بلند شدم. 

ون نیومده بودم که صدای زنگ تلفن  هنوز کامل از اتاق بت 

 یشتی کرد و رسی    ع برش داشتم. رسعت قدم هام رو ب

 _بله؟

ن مزاحم شدم.   _سالم آقا صبحتون بخت  ببخشی 

 

 چشمهام رو بستم و نفسم رو کالفه فوت کردم

 _بگو رحیم
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ن یه خانویم اومدن میگن با واحد شما کار  _آقا ببخشی 

ن   دارن.میگن مادر خانومتون هسیی

 بگم بیان باال؟

 

 ناخواسته صدام باال رفت

ام بفرستشون _مگه اینم سوال   کردن داره رحیم؟زود با احتی

 باال

_ب..بخشید اقا اخه خودتون گفته بودین همیشه هر کس 

 اومد اول شما رو ختی کنم بعدش... 

 _بسه قصه نباف برای من، بفرستش باال

 

تلفن رو عصتی قطع کردم و مستاصل یه نگاه به در اتاق 

 خواب و یه نگاه به سالن بهم ریخته کردم. 

ن چنگ  کراوات و  وسایل پخش و پالم رو از روی مبل و زمی 

 زدم و رسی    ع خودم رو به اتاق خواب رسوندم. 
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ت و شلواری که به دستم رسید تنم کردم و با  ن تیشر اولی 

شنیدن صدای زنگ در آخرین نگاه رو به صورت غرق 

 خواب روشا انداختم
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 هنوز در خونه رو کامل باز نکرده بودم که صدای خوشحال

 و جیغ مانندی تو کل طبقه پیچید

.خواب که نبودین؟  _سالم پشم صبحت بخت 

 

نگاه متعجبم از صورت بشاش و خوشحالش روی سیتن 

 که با 
ی
 که با یه دستش گرفته بود و چمدون بزرگ

ی
بزرگ

 دست دیگش حمل یم کرد چرخید. 

 از جلوی در کنار رفتم و راه رو براش باز کردم

 نوم. _سالم بیاین تو نرگس خا

 اینا چیه؟
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با گونه های رسخ شده و لبخندی که ثانیه ای از روی لب 

هاش پاک نیم شد،بدون مکث چادرش رو جمع و جور کرد 

 و اومد تو

_آقا شهاب یی زحمت این چمدونم میشه بیاری بچم یادش 

 رفت با خودش بیاره

 

کالفه رو صورت خستم دست کشیدم و چمدون بزرگ و 

بود چجوری با یه دستش تا اینجا سنگیتن رو که معلوم ن

 کشونده رو آوردم تو. 

هنوز در رو کامل نبسته بودم که صدای متعجب و کیم 

 خجالت زدش بلند شد. 

 _آقا شهاب روشا کو؟

 

نیم نگایه سمت اتاق خواب انداختم و چراغ های سالن رو 

 یگ یگ روشن کردم

_خوابه هنوز گفتم بیدارش نکنم تا هر وقت خواست 

اح  ت کنهاستی
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انگاری روشا گونه های رسخش رو از مادرش به ارث برده 

بود که بالفاصله بعد از اتمام حرفم گونه هاش رنگ گرفت 

 و با خجالت چادرش رو دور خودش محکم تر کرد. 

_وای خاک به رسم یه مهدی گفت نیام پیشتون ویل اخه 

 گفتم نمیشه رسمه. 

 ببخشید آقا شهاب مزاحمتون شدم. 

 

م داشتم دلیل این حضور رس زده و اون سیتن بزرگ تازه کم ک

 و پر از مخلفات رو میفهمیدم. 

رسم رو کوتاه تکون دادم و سیع کردم برای چند دقیقه هم 

 و خستگیم رو پنهون کنم. 
ی

 شده کالفگ

 _دستتون دردنکنه زحمت کشیدین. 

 

ن یه جمله ی کوتاه خوب تونست خجالتش رو  انگاری همی 

از رسش برداشت و همینطور که دور آب کنه که چادرش رو 

خونه راه افتاد.  ن  تا دور خونه رو رصد یم کرد سمت آشتی

_نه پشم زحمت کجا بود.گفتم برا بچم کاچی درست کنم 

ه.   یه کم جون بگت 
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ماشاهلل ماشاهلل خونتون مثل قرص میمونه.الیک نبود هر چی 

یه بخرین قبول  ن ما یه به روشا یم گفتیم برین دوتایی جهت 

  کرد. نیم

 

خونه راه افتادم و سیع کردم برای  ن پشت رسش تا آشتی

ی که تو اتاق خوابیده هم که شده صبوری  آرامش اون دختی

ام نگه دارم.   کنم و احتی

ی که اسمش و گذاشته رسم  ن دندون رو جیگر بذارم و هر چت 

و رسوم رو تحمل کنم و به این فکر نکنم که دوست داشتم 

ن روز زندگیم چجوری  صبحم و با زنم بگذرونم.  تو اولی 

خونه دست به سینه ایستادم و به  ن کنار چهارچوب آشتی

 کارهاش نگاه کردم. 

همینطور با دقت به تک تک اجزای خونه نگاه یم کرد و تند 

 تند ماشاهلل ماشاهلل خرج یم کرد. 

 خونه ای که حتی روشا یه نیم نگاهم بهش ننداخت. 

. _حاال آقا شهاب این و به شما میگم به ر  ن  وشا نگی 

مون بابت جهاز خجالت  ما نمیخوایم خدایی نکرده دختی

 بکشه. 
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ماشاهلل خونتون هیجی کم نداره بابای روشا هم گفت به 

 جاش پول جهزیه رو بهشون بدیم. 

 اینجوری... 

 

 دیگه داشت حوصلم رس یم رفت. 

تمام فکر و ذهنم یی روشا بود که تا حاال باید بیدار یم شد و 

 این زن داشت عصبیم یم کرد. هر جمله ی اضاقن 

 

_نه نرگس خانوم الزم نیست.به قول خودتون خونه ی من 

 احتیاج به وسیله نداره. 

روشا هم به من طلبکار نیست که حاال بخواین درعوضش 

ی بهم بده.  ن  چت 
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خداروشکر خییل زودتر از اونیکه فکر یم کردم این بحث 

ن   صبحانش شد. مسخره رو تموم کرد و مشغول چیدن مت 
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ن میچید و با  با ذوق ظرف های کوچیک و بزرگ رو وسط مت 

تمام سلیقه تزئینش یم کرد و وقتی که راه افتاد سمت قوری 

و خواست از آب پرش کنه باالخره طاقتم تموم شد و تکیه 

 ام رو از چهارچوب در گرفتم و صورت کالفم رو درهم کردم. 

 

وقتی روشا بیدار  _نرگس خانوم اجازه بدین دیگه مابقیش و 

 شد خودم انجام میدم. 

خییل زحمت کشیدین ویل فعال نمیخوام بیدارش کنم 

 منتظرم خودش بیدار شه

 

خییل خوب بود که باالخره عقب کشید.حاال دیگه کدوم 

 لحن و چه مدل نگایه مسببش بود دیگه مهم نبود. 

حتی یه درصدم دلم نمیخواست روشا که بیدار شد مادرش 

 . ن ببینهرو تو خونمو 

خانواده ای رو که ولم میخواست روز به روز براش کمرنگ 

تر کنم و در عوض تک تکشون حضور خودم رو جایگزین 

 کنم. 
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با خجالت گوشه ی لبش رو گاز گرفت و یه نگاه آخر رو هم 

خونه اومد  ن ن مفصیل که چیده بود انداخت و از آشتی به مت 

ون.   بت 

ن من و بگو اصال حواسم ن یست روز اول دوتا _راست میگی 

 زن و شوهر جوون اومدم موندگار شدم. 

 ببخشید من برم دیگه. 

 

راه افتاد سمت چادرش و همینطور که روی رسش مرتب یم 

 کرد به چمدون کنار در اشاره کرد. 

_اینم گفتم بیارم لباسای روشاس بچم یادش رفت با 

 خودش بیاره. 

 

رو مرتب رسم رو کوتاه تکون دادم و منتظر شدم تا چادرش 

 کنه و بره. 

با همون لب های گزیده و گونه های رسخش راه افتاد 

 سمت در و دوباره خداحافیطن کرد. 

 یی زحمت به روشا هم 
ن _خب دیگه مراقب خودتون باشی 

ن بیدار شد یه زنگ به من بزنه.   بگی 
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 خداحافظ

 

 کوتاه خداحافیطن کردم و در رو پشت رسش بستم. 

رو آزاد کردم و عصتی به محض بسته شدن در نفس کالفم 

 رو چشمهای خستم دست کشیدم. 

بعد از یه شب مزخرف و تا صبح بیدار موندن فقط یه 

ن مالقایی رو کم داشتم.   همچی 

االن فقط یه دوش آب گرم میخواستم.یه دوش ترجیحا دو 

ی که سیع میکنه خصوض ترین های تنش  نفره با توله بتی

 رو ازم قایم کنه. 

زرگ و قدییم کنار در انداختم و نیم نگایه به چمدون ب

 سمت اتاق خواب راه افتادم. 

به چهارچوب در تکیه دادم و دست به سینه به روشا چشم 

 دوختم که حتی یه ذره هم از جاش تکون نخورده بود. 

با دقت به صورت رسخ شده و دونه های عرق روی 

 پیشونیش نگاه کردم. 

روی دیوار  آروم آروم اخم هام تو هم گره خورد و به ساعت

 نگاه کردم. 
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چرا بیدار نیم شد؟شایدم خودش رو به خواب زده بود و 

 نمیخواست چشمهاش رو باز کنه

 

ن آرایش رو کشیدم.   تکیه ام دو از دیوار گرفتم و کشوی مت 

قبل از اینکه بیایم کل اتاق رو از هر وسیله ای که ممکن بود 

 بهش احتیاج پیدا کنه پر کرده بودم. 
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 لوازم آرایش و عطر گرفته تا کمد لباس و وسایل شخض.  از 

ون  کشو رو کشیدم و از توش دستمال مرطوب رو بت 

 کشیدم و سمت تخت راه افتادم. 

با احتیاط کنارش نشستم و به صورتش که از آرایش بهم 

 ریخته کثیف شده بود چشم دوختم. 

ون آوردم و آروم روی پوست  یه برگ از دستمال رو بت 

 کشیدم. صورتش  

با احتیاط دستمال رو زیر چشم هاش کشیدم و سیایه 

 دورش رو پاک کردم. 
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تو خواب هم اخم هاش تو هم گره خورده بود و گوشه ی 

 پتو رو مشتش محکم گرفته بود. 

دستمال بعدی رو روی لبها و گونش کشیدم و رد رژ پخش 

 شدش رو پاک کردم. 

لحظه دستمال بعدی رو محکم تر روی گونش کشیدم و هر 

 بیشتی متوجه حرارت باالی صورتش شدم. 

دستمال رو مچاله کردم و به کناری پرت کردم و پشت 

 دستم رو روی پیشونیش گذاشتم. 

اخم هام بیشتی تو هم گره خورد و با دقت به صورت 

 رسخش نگاه کردم. 

 _روشا... 

 

دستم رو روی شونه ی برهنش گذاشتم و آروم تکونش 

 دادم

؟بلند شو یه دوش بگت  مادرت _روشا....بیدار نمییسر 

 صبحانه آورد
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 این چه حس و حال وحشتنایک بود؟

بان قلتی که هر لحظه بیشتی یم شد.   اضطراب و ضن

 تنش چرا اینقدر داغ بود؟

آروم کنار رسش رو دست کشیدم و عرق روی پیشونیش رو 

 پاک کردم. 

 چطور زودتر این حرارت زیاد تنش رو حس نکردم؟

شتم تو تب داغ خواستنش میسوختم و شاید چون خودم دا

 نفهمیدم دمای تنش هر لحظه بیشتی از قبل میشه. 

نفس عمیق کشیدم و دوباره تکون دادمش و مالیم تر 

 صداش زدم

؟  _روشا...روشا داری..داری نگرانم میکتن چرا انقدر داغن

 

 دیگه نتونستم. 

صدای کوبش قلبم رو به وضوح میشنیدم و اضطراب و 

 حس ناشناخته تو جونم وول میخوردن.  ترس مثل دوتا 

یی اختیار مثل برق از جام بلند شدم و سمت چمدون کنار 

 در قدم برداشتم. 
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 لباسایی که یم 
ن رسی    ع و کالفه درش رو باز کردم و به اولی 

ون آوردم.   شد تنش کرد چنگ زدم و بت 
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 *روشا

 صداهای اطرافم رو خییل ناواضح حس یم کردم. 

و قدم های آدم هایی که از کنارم رد یم شدن و صدای تردد 

 آروم آروم حرف یم زدن. 

هر لحظه صداها واضح تر یم شد ویل یه حس لذت بخش 

 و دلچسب مانع باز کردن پلک هام یم شد. 

 . ن  یه آرامش عجیب و یه خواب سنگی 

دلم میخواست سال ها چشم هام رو ببندم و تو این گرمای 

 کردم غرق بشم.   لذت بخیسر که روی گونم حس یم

موهام هر چند لحظه یکبار آروم نوازش یم شد که پلک 

ن تر یم کرد.   هام رو سنگی 

 _چقدر طول میکشه بیدار شه؟

 _نگران نباشید احتماال تا رسمش تموم شه بیدار هم میشه. 
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ن خورد و ابروهام بهم نزدیک تر شد.   یی اختیار پیشونیم چی 

ف نشدنیم یه صدای آشنا جفت پا وسط حس و حال وص

ن رو از روی پلک هام  پرید و آروم آروم اون وزنه ی سنگی 

 برداشت. 

پلک اولم هنوز به دوم نرسیده بود که اون نوازش لذت 

 بخش هم از روی موهام برداشته شد و دیدم واضح شد. 

گیج و منگ یه نگاه به دو گوی قت  رنگه همیشه ترسناک 

 گ اطرافم. انداختم و یه نگاه به اتاق کوچیک و سفید رن

هنوز چرخ دنده های مغزم خوب نچرخیده بود و میون کیل 

 به پرده ی کنارم و رسنگ توی رگم نگاه کردم. 
ی

 منگ

 _خویی روشا؟

 

ن خودم و  نگاهم رو از اطرافم گرفتم و سیع کردم یه ربیط بی 

اینجایی که هستم پیدا کنم که شهاب زودتر دست به کار 

 شد. 

ی نیست یکم تب کرده بودی ن االن دمای بدنت  _چت 

 متعادل شده. 
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یم خونه  رسمت تموم شه مت 

 

با یه جرقه ی کم جون تمام صحنه هایی که مغزم ثبت کرده 

بود مثل یه فیلم از جلو چشمم رد شد و به وضوح پخش 

 شد. 

ن لحظه داره اتفاق  واضح و پررنگ درست مثل اینکه تو همی 

 میوفته. 

ستم دستم رو یی اختیار چشم هام و بستم و ای کاش میتون

م.   از رسر سوزن خالص کنم تا محکم گوش هام رو هم بگت 

ن روز متاهیل تو اورژانس چشم باز  _دوست نداشتم اولی 

 .  کتن

 

 دوست نداشت و اون شکیل تا حد مرگ منو ترسوند؟

ن  انقدری که از فشار عصتی تب کنم و به قول خودش اولی 

 روزم رو زیر رسم چشم باز کنم؟

 .چه جهنیم! چه شتی بود دیشب.. 
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دوباره اون نوازش موها و اون حرارِت روی گونه برگشت 

قابل وصف نبود.  ی از لذت و حس غت   ویل اینبار هیچ ختی

حس یم کردم رسیدم به یی حیس مطلقی که حتی جون ندارم 

 دستش رو از روی موهام پس بزنم. 

 شایدم از عوارض بعد از آشوب بود. 

 عیتی نداره...دوباره رس پا میشم. 

ه شدم.   چشم هام رو باز کردم و به چشم هاش خت 

 یه دریای طوفاین و شب رنگ. 

 بدون آرامش...بدون صلح! 

ش که تب کتن روشا..میخوام از  _دیگه نمیذارم انقدر ازم بتی

وع کنم برم باال  صفر رسر

 

نه انگاری اوین که تب کرده بود شهاب بود...وگرنه شهاب 

 کجا و چشمهای نگران کجا؟

،صتی نکردم،خودخوایه کردم قبول؛حاال میخوام _تند رفتم

ان کنم  همشو جتی

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

جون پوزخند زدن نداشتم هنوز گیج و منگ بودم ویل 

عجب خالصه ی مخترص و مفیدی از روزهایی که یه ثانیش 

 رو هم نفس نکشیدم. 

 

 حرارت دست هاش رو روی گونم دوست نداشتم
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 تو زن متن روشا؛هیچجوره از دستت نمیدم. 

پس تو هم یه پاک کن بردار بکش رو هر چی حس و حال بد 

ن چجوری خوشبختی و  وع کن ببی  داری بیا باهام از صفر رسر

 برات فراهم میکنم. 

 

م نیم کنید بیام رسمش و بکشم،تموم شده!   _جناب چرا ختی

 

نگاهش رو حتی با صدای پرستار هم نگرفت و این من بودم 

ن شدنم ارتباط چشمهاش  رو قطع کردم.  که با نیم خت 

 دلم یه قهقه ی اساش میخواست. 

 بلند و رسا به اندازه ی همه ی بغض ها و سختی هام. 
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ویل به جاش سکوت کردم و روی تخت نشستم و آینده ای 

رو تجسم کردم که خالص شدم و تقاص قطره قطره اشک 

 هام رو از این مرد گرفتم. 

ن گذاشتم و   پاهام رو روی کفش های جفت شده روی زمی 

 آروم پام کردم. 

منتظره ترین حالتی که فکرش و  ن روز متاهیل اونم به غت  اولی 

وع شده بود.   یم کردم رسر

ون از پنجره نگاه  تمام مست  بیمارستان تا خونه رو به بت 

 کردم و سکوت رو انتخاب کردم. 

ه شده بود و آروم  شهاب هم بدون حرف به روبه روش خت 

 یم کرد که با صدای زنگ م
ی
وبایلش باالخره صداش رانندگ

ن پیچید.   تو ماشی 

 _بگو اشکان

 ..... 

؟ کت باشر  _دلقک تو االن نباید رسر

 .... 

_اشکان امروز و برو یه جور خودت و رسگرم کن میخوام با 

 زنم تنها باشم
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 دلم پیچ خورد و قلبم از یه ارتفاع بلند سقوط کرد. 

 تا گ میشد این مرد پر از حرارت و دور نگه داشت؟

 مگه نازی و بندازی جلو _همون

 

پشت بند حرفش موبایلش رو قطع کرد و کالفه روی 

 داشبورد پرت کرد. 

 _انگاری مهمون داریم،اونم از نوع آویزونش! 

 

 رسم رو چرخوندم و به روبه روم نگاه کردم که ادامه داد

 __خودشون وسایل ناهار آوردن موندن پشت در. 

 

 جره چرخیدم. رسم رو تکون دادم و دوباره به سمت پن

اوضاع انگاری خییل خراب بود که با تمام وجودم خوشحال 

 شدم. 

هر کیس که بتونه فضای دونفره ی اون خونه رو بهم بزنه 

 من و خوشحال میکنه. 
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حاال میخواد اون آدم منفورترین مردی باشه که تو عمرم 

 دیدم. 

به خودم که اومدم دوباره وارد پارکینگ برچی شدیم که 

 ا از این به بعد خونم بود. انگاری واقع

سوار آسانسور شدیم و تو سکوت به آخرین طبقه ی برج 

رسیدیم و هنوز در کامل باز نشده بود که صدای  لوده ی 

 اعظم تو طبقه پیچید. 

 

_حاال خوبه بهت زنگ زدم شهاب وگرنه معلوم نبود تا گ 

 مارو اینجا میکارید.باز کن بابا درو دستم شکست. 

 نوم؟احوال عروس خا

 

ن فرو  ه ی اشکان بود که تو بغل نازنی  جرم خت  ن
هنوز نگاه متن

 رفتم. 

؟  _سالم روشا جونم خویی

 

 عقب کشید و با صورت معذب به من و شهاب نگاه کرد. 
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_به خدا اشکان من و به زور کشوند آورد یه گفتم اینا تازه 

عروس دامادن چه برسه رسزده خودمون و رسشون هوار 

 کنیم. 

 

 به صورت نگران و دستپاچش لبخند زدم. یی اختیار  

 _خوب کردی،خوش اومدی عزیزم. 

 

با تمام وجودم گفتم و فکر میکنم از چشمهام هم فهمید 

ن روز متاهیل  چقدر محتاج حضور یه نفر سوم برای این اولی 

 بودم. 
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برخالف اشکان این دختی بهم حس خویی یم داد و عجیب 

ن تا آسمون باهم فرق بود زوج شدن این دوتا آدم ک ه زمی 

 . ن  داشیی

تعجب و سنگیتن نگاه شهاب با صدای کالفه ی اشکان 

 شکسته شد و رسی    ع قفل در رو باز کرد و عقب کشید. 
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اشکان اول از همه با اون همه سبد و باری که دستش بود و 

 . ن  معلوم نبود چیه رفت تو و پشت بندش هم نازنی 

د شهاب انداختم نیم نگایه به چشمهای آروم و رضایت من

 و رسی    ع خودم رفتم تو. 

بان.  ن  تو خونه ای که انگار من خانومش بودم و حاال هم مت 

 فعال بهانه ی خویی بود. 

 یه بهونه ی عایل برای رسپا شدن. 

 . ن  شب گذشته رو فعال دفن کردن و جون گرفیی

 

_خب شهاب برو اون باربیکیوتو راه بنداز میخوام برات یه 

م تو عمرت نخ ن  وردی. جوجه بتی

 

شهاب خنتی به اشکان نگاه کرد و کتش رو از تنش درآورد و 

ن مبل پرت کرد.   روی اولی 

_روشا بیا ماهم بریم وسایل ناهار و آماده کنیم تا اینا جوجه 

 . ن  رو آماده یم کین
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تقریبا پشیمون شدم از حضور دوتا مهمون ناخونده ای که 

ن دیگه ای اینجا بودن.   انگاری برای چت 

یه خواب عمیق میخواست اونم تو اتاق خواب دلم بیشتی 

 خودم. 

 کنار روشنا و با بوی تن لذت بخشش. 

خونه رفتم که با دیدن  ن رسم رو تکون دادم و هم پاش تا آشتی

ن تو چهارچوب در خشک  ن صبحونه ی مفصل روی مت  مت 

 شدم. 

سه.  ی که به ذهن مت  ن ن مفصل از هر چت   یه مت 

 ن؟_ای وای اینارو...صبحونه نخورده بودی

 همش دست نخوردس. 

به خدا اشکان آخر من و دیوونه میکنه چقدر بهش گفتم 

 نریم. 

 

ن بود که با صدای شهاب برگشتم  هنوز نگاه متعجبم رو مت 

_خواب بودی اینارو مادرت آورد چید.ناهار که خوردیم یه 

 زنگ بهش بزن. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

یه موج قوی پر از حال بد، تمام تنم رو درگت  کرد و اروم رد 

 شد. 

 شه..میذارم یخچال_با

 

 خانوادم رو فریب داده بودم؟نمیدونم. 

ویل این واجب ترین دروغن بود که تا به حال بهشون گفته 

 بودم. 

ن که مادرم فکر میکرد انقدر اوضاع خوبه که برامون  همی 

 صبحانه بیاره یعتن تا این جای قصه رو درست رفتم. 

ن رو جمع ک  ردم. وسایل رو دونه دونه تو یخچال چیدم و مت 

 _خب روشا چاقو کجاست من ساالد درست کنم؟

 

 نگایه به کابینتا کردم و شونم رو باال انداختم

 _نمیدونم من خودم هنوز بلد نیستم

 

 لبخند کج و معوچی زد و دونه به دونه ی کابینتا رو باز کرد. 
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ه.ماشاهلل خونه ی شهاب  _عیتی نداره همه رو یاد میگت 

روز طول بکشه همه جاش و انقدر بزرگه که فکر کنم دو 

 .  بچرچن

وع کن انقدر  از من میشنوی اول از باشگاه و استخر رسر

 دنجه که نگو. 

 

یه روزایی رویای این امکانات و داشتم و خودم رو با همش 

 آیندم توش تجسم یم کردم. 

من اشتباه تجسم کردم یا اشتبایه رویا بافتم که ثمرش شد 

 این روزگاری که ازش متعجبم؟

 

ن نشستم و کاهو و وسای ن جمع شد کنار نازنی  ل که از روی مت 

 خیاری که شسته بود رو وسط کشیدم. 

ن نه؟  _شماها خییل به شهاب نزدیکی 

 

ن که باالخره کشوی چاقو و قاشق چنگال رو پیدا کرده  نازنی 

ن چید و کنارم نشست.   بود وساییل که میخواست رو روی مت 
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شهاب دوست  _خب آره اشکان از قبل از ازدواجمون با 

 بود. 

منم از وقتی شهاب و دیدم شد مثل برادرم و روز به روز 

 صمییم تر شدیم. 

 

کاهو رو آروم آروم قطعه قطعه کردم و یی اختیار با زبوین 

ن عقده هاش بود  ون ریخیی که محتاج یه فرصت برای بت 

 نیش زدم

 _آره از اون به بعدم تو همه ی لحظه های زندگیش بودین. 

یدن جون یه دختی بچه...خوبه قیمت عقد صوریش،خر 

 رفیقایی 
ن  ندارن یه همچی 

 

 . سکوت چند ثانیه ایش هم نتونست نگاهم رو بلند کنه

بعد از چند لحظه این صدای لرزونش بود که رسم رو بلند 

 کرد. 

_من به اشکان کاری ندارم ویل من تا جایی که زورم یم رسید 

م.   سیع کردم جلوی شهاب و بگت 
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ی رو بخواد؛محاله  ویل تو اون و  ن نمیشناش.کافیه یه چت 

 عقب بکشه دیگه چه برسه با حرف متن که مثل خواهرشم. 

 

لب های خشکم رو تر کردم و عصتی کاهو هارو قطعه 

 قطعه کردم. 

ی رو عوض نمیکنه.  ن  _روشا االن فکر کردن به گذشته چت 
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وع کنیم  _آره شهابم همینو میگه...میگه از صفر رسر

 

 پوزخندم انقدر زیاد بود که کام اونم تلخ کنه. تلجن 

 هایی که کشیدی و پاک 
_من مثل شهاب نمیگم کل سختی

 کن و حاال عاشقش شو نه! 

فقط میگم باهاش نجنگ چون من میدونم شهایی که 

 .  قدرتش زیر سوال بره یعتن چی

 

 چشمهام رو عصتی بستم ویل تمومش نیم کرد. 
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ازم قبول کن نباید _روشا تو شهاب و نمیشناش.این و 

 بندازیش رو دنده ی لج. 

 

 عصتی چاقو رو پرت کردم و یی اختیار صدام باال رفت: 

 _پس تو بگو چه غلیط کنم. 

 چجوری بگردم دنبال راه در رو که خالص شم؟

 

 چشمهاش گرد شد و با بهت لب زد

راه دررو؟؟روشا...روشا شهاب قیامت به پا میکنه...تو..تو 

 دیدی...تو... هنوز عصبانیتش رو ن

 

یک خندیدم و رسم رو تکون دادم  هیستی

 _چقدر عایل که انقدر اخالقای جذاب رو باهم داره. 

 

ن لب زد  رسش رو با افسوس تکون داد و غمگی 

_شهاب اصال مرد بدی نیست،اون فقط بلد نیست 

 چجوری عاشقی کنه. 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

نه قبل از تو طعم عشق و چشیده نه دور و برش آدم عاشق 

 دیده

 

 رو صورتم دست کشیدم و دوباره چاقو رو برداشتم کالفه

ن بیا دیگه حرفش و نزنیم.   _بسه نازنی 

ایطشون عادیه..   بیا یکم ادای آدمایی رو دربیاریم که رسر

کت...از بچه ها  تعریف کن چه ختی از رسر

 

نگاه غمگینش رو گرفت و دوباره مشغول خرد کردن خیار و 

 گوجه شد. 

 

  خاض نشده. _از وقتی تو دیگه نیومدی ختی 

کت جدید قرارداد بستیم بچه ها هم مثل  با چندتا رسر

 همیشه. 

ه بود که با هم هم اتاقی بودین؟  فقط شنیدم اون دختی

 همون که شهاب اخراجش کرد
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 کیم فکر کردم که رسی    ع یادم اومد

 مهسا؟

 اها آره همون...با یه وکیل ازدواج کرده. 

کت کار ک ؟راستی روشا چطوره دوباره بیای رسر  تن

میدوین چقدر میتونه حالت و جا بیاره؟یادم طرحاتم که 

 معرکه بود.هان؟

 

نگاهم به لبهاش بود که تند تند تکون میخورد و فکرم یی 

 یک کلمه که میون حرفهاش گم بود. 

 "وکیل"

ی که مدت ها دوستم بود.   اونم شوهر دختی

وع کرد؟  یعتن میشه از همینجا رسر

 

 _نه روشا؟عایل میشه نه؟

 

ی رو که نمیدونستم یی ح ن واس رسم رو تکون کردم و چت 

 تصدیق کردم که صدای رسخوش اشکان تو کل خونه پیچید
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_روشا،نازی...بیاین فقط ببینید چه جوجه ای زدم با لباتون 

 بازی میکنه

 

ن لبخند زد و رسی    ع از جاش بلند شد.   نازنی 

 ظرف ساالد رو برداشت و بهم چشمک زد. 

النسم ختی کن که جوجه ی _بیا بریم فقط قبلش آمبو 

 اشکان پز خطرناکه

 

ون رفت و من موندم و یه فکر که مثل خوره  خونه بت  ن از آشتی

 افتاده بود تو جونم.....وکیل
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 *شهاب

تمام حواسم یی روشا بود ویل با صدای شاد اشکان مجبور 

 های 
ی
م و دست به سینه به لودگ شدم نگاهم رو ازش بگت 

 اشکان نگاه کنم
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 چه جوجه هایی برات آوردم شهاب تا عمر داری _ 
ن بیا ببی 

 دیگه نمیتوین جوجه بخوری. 

 

 اخم هام رو درهم کردم و کالفه بهش نزدیک شدم. 

_برو نازی و صدا کن بیاد اینجا دلم نمیخواد این دوتا انقدر 

 . ن  باهم پچ پچ کین

 

 پر 
ی

 های همیشگ
ی
باالخره اون خنده ی تصنیع و اون لودگ

 هاش مثل من درهم شد. کشید و اخم 

 _مخت تکون خورده شهاب؟

ن و راضن کردم تا بیاد با   چه پدری ازم دراومد تا نازنی 
میدوین

 روشا حرف بزنه؟

چیه نکنه فکر کردی در و دیوارای این ِپنتت یا اون بازوهای 

 مثل سنگت میتونه زنت و نرم کنه؟

نمیخوای باالخره یه جوری وضعیت زندگیت و درست 

؟  کتن
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فه رو صورتم دست کشیدم و عصتی تو موهام دست کال

 کشیدم. 

ای کاش عقلش میکشید و تمومش میکرد.ویل با جمله های 

احمقانه ای که پشت رس هم ردیف کرد بهم یادآوری کرد که 

 اشکان و عقل یه پارادوکس احمقانس. 

_یه نگاه به رنگ و روی زنت بکن.فکر میکتن خییل حدس 

 با اون رس و وضع از کجا زدنش سخته که روز اول زند 
ی
گ

 ورش داشتی آوردی؟

 باالخره یگ هم جنس روشا باید آروم آروم نرمش کنه یا نه؟

 تو که فقط بلدی حمله کتن 

 

یخت و خشمم داشت  ذهن آشفتم و داشت بیشتی بهم مت 

 دوباره افسار پاره یم کرد. 

با دندون های بهم قفل شده زیر لب غریدم و بهش نزدیک 

 تر شدم. 

 ال تو شدی مدافع زن من یا کاسه ی داغ تر از آش؟_حا

فکر کردی به احدی اجازه میدم حتی راجع به رنگ و روی 

 زن من نظر بده؟
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البد فکر کردی این آپشن و برای رفیق چندین سالم کنار 

 میذارم! 

روشا فعال فقط افتاده رو دنده ی لج.خودمم بلدم چجوری 

 افسار خر درونش و بکشم. 

 

ه تو چشمهام نگاه کرد و پوزخند کنار چندثانیه خت   ه خت 

 لبش آروم آروم کش اومد. 

ویی بود که تو مشت هام جمع شده بود و فک  این چه نت 

 رفیق و برادرم رو نشونه گرفته بود؟

 

.به خدا تو خوابمم  _نه شهاب راستی راستی از دست رفتی

 .  نمیدیدم یه روز این شکیل عاشق بیسر

 

روکش نکرده بود که این ابله زد خشم و حرارت بدنم هنوز ف

 دونه به دونه ی جوجه هایی که با 
زیر خنده و با رسخوشر

 خودش آورده بود رو سیخ یم کرد. 

 _وایی این و حتما باید برای نازی تعریف کنم. 
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ت داره و میخواد  آقا حتی روی رنگ و روی زنشم غت 

 رفیقش و بزنه. 

ن تو وا کن مشتت و رفیق شل کن خودتو کیس مدافع ز 

 part301# نیست خیالت راحت. 

 .نداشت تمویم رسخوشانش های خنده

 گند نمه یه رفاقتش الی البه بود فهمیده خودش انگاری

 .کرد یم مایل ماست داشت اینجوری که بود زده

وع کمر به دست و چید باربیکیو روی رو ها سیخ  کرد رسر

 .زدن باد به

 

 میگم چی  بگت   گوش خوب رفتی  دست از انقدر که حاال_

 تو از بهتی  خییل من مورد یه این تو کن قبول شهاب؛فعال

،جونش و نازی.کرد داری زن باید چجوری بلدم ن  برام ببی 

ه در  مت 

 

 به رو رسم و شد کمرنگ مزخرف حال و حس اون باالخره

 .دادم تکون تاسف ی نشونه

ن  رو  .بستم رو چشمهام و نشستم صندیل اولی 
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 .بخوره بدرد یکم بتونه قرفی این های بازی دلقک شاید

ن _ دم نازی به من ببی   نرم رو روشا بشه که جایی  تا ستی

 نه؟چمیدونم دیگه بزین  باید حرکتی  یه تو ورم این از.کنه

،سوپرایزی ی کادویی ن  .چت 

 باشیم پیشتون هم نازی و من باید بیوفتی  راه ذره یه تا فعال

ه تا  .نکنه وحشت دختی

  ...گردشر  مسافریی 

وع اینا با ه پیش چطوری ببینیم کن رسر  تر واجب البته.مت 

 .گندته اخالق رو کردن کار یکم اون از

 

ه و گرفتم صندیل از رو تکیم و کردم باز رو چشمهام  خت 

 .کردم نگاه بهش

ن  بیا_  !میگم و همی 

ن  اخه  خیس و خودش آدم میکتن  نگاه چجوری تروخدا ببی 

 .دختی  اون به برسه چه میکنه

 فعال کردی مجبورش خواستی  چی  هر به داشته جا تا فعال

 بابا بکشه نفس بگت   آروم یکم
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 کرده ردیف هم رس پشت اراجیف چی  هر بود بس دیگه

 .بود

 .چیدم ظرف روی رو جوجه های سیخ و شدم بلند جام از

 .نبستم و دهنت خودم تا اشکان دیگه ببند_

 

ن  رو صدام ه و آوردم پایی   گفتم خندونش چشمهای به خت 

  تو احدی ادنمیخو  دلم_
ی
 کنه دخالت شخصیم زندگ

 .اشکان

ن  جز فعال ویل  به ای دیگه کس نمیخواد دلم هم نازنی 

 این از بیشتی  یا بده یادش کار بخواد شه نزدیک روشا

 اشکان؟ میگم چی  میفهیم.کنه رسکشش

 

 فقط و نگرانه ها سال این تموم مثل یعتن  آرومش لبخند

 .کنه رفاقت میخواد

 با رو چشمهاش و کشید دستم از هارو جوجه سیتن 

 کرد باز و بست آرامش
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ی به  تو که میکنم و تالشم تمام.رفیق راحت خیالت_ ن  چت 

ر به میخواد برش؛حاال میخوای که  دنیا آدمای کل ضن

 باشه

 

 و صداش سالن به رسید وقتی  و افتاد راه من از جلوتر

 رسش رو انداخت

 لباتون با زدم ای جوجه چه ببینید فقط بیاین...روشا،نازی

 میکنه بازی

 

ن  رو گذاشت رو سیتن   که هم رو تنقالیی  اقسام انواع و مت 

وع بود آورده خودش با  .چیدن به کرد رسر

ن  پشت ه و چشم شد وجودم همه و نشستم مت   به خت 

خونه ورودی ن  .کردم نگاه آشتی

ن  که نکشید طول خییل ون روشا از جلوتر نازنی   و اومد بت 

 .میکشید رو دستش تصنیع ی خنده با

 

 یا خورد میشه بگو قبلش فقط اشکان!بویی  چه به به_

 سوزوندی و همش
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ن  بخور بیا فقط نگو هیجی _  .پختم چی  ببی 

ن  بیا روشا ت دیگه این از بهتی  که بشی   .نمیاد گت 

 

 فقط من و میکندند جون بهتی  جو ذره یه برای دوتا این

ه  چه تو نبود معلوم که بودم رویی  و رنگ یی  صورت ی خت 

 .غرقه عمیقا انقدر کریف

م نگاه با  تفاوت یی  خییل و دوخت چشم بهم باالخره خت 

ن  پشت  .نشست روم روبه صندیل رو مت 
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ن  ن  وسط رو دستش توی ساالد ظرف نازنی   با و گذاشت مت 

 روشا و من به ریخت یم نگراین  و اضطراب ازش که نگایه

 .نشست آروم و کرد نگاه

ه نگاه  عصبیم داشت روش روبه خایل فظر  به روشا ی خت 

 .میکرد

 پنجول جای به کوچولو بتی  توله یه اگه میدونم من فقط

 یه یعتن .چی  یعتن  کنه فکر عمیقا مدیل این بشینه کشیدن

 .جدید تقالی کیل و تازه دردرس
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 که برداشتم رو روش جلو بشقاب و کردم دراز رو دستم

ش نگاه باالخره  .کرد بلند رو رسش و شد قطع خت 

 که گذاشتم بشقابش وسط رو ساالد کیم و جوجه سیخ

 شد بلند اشکان صدای

 

 میکشیدن غذا مهمون برا اول که قبلنا_

 

 زدم لب آروم و گذاشتم روش جلو و بشقاب تفاوت یی 

 شدی ضعیف بخور و همش_

 

 و شد هم در اخمهاش چون فهمید واضح خییل انگاری

 .گرفت رو نگاهش رسی    ع

ن  به اراینب و چرخوندم رو رسم  .کردم اشاره نازنی 

ن  بکش_  نازنی 

 یه قول یادته شهاب میکشم،راستی  براش خودم نمیخواد_

 پس؟ شد چی  بودی داده چهارنفره مسافرت
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ن  های اومدن ابرو و چشم به نگاهم  حواسم ویل بود نازنی 

 گره همدیگه تو بیشتی  لحظه هر که بود هایی  اخم اون به

 میخورد

ن  که آدم اشکان عه_ ه چهارنفره سافرتشوم اولی   اینا نمت 

 .برن دوتا خودشون باید االن

 و عسلشون ماه دیگه رسشون رو شدیم آوار اول روز دیگه

 .نکنیم خراب

 

 الی البه که میچرخید بشر  این ی کله تو چی  نبود معلوم

 .کرد قطع رو حرفش زنش مصنوغ های خنده

 .برن دوتا خودشون میخوان بیخود_

 فعال بچرخن میخوان جا هر برن دوتایی  عمر یه بعدا

 .نده قول میخواست شهاب

  چی 
ی

 شهاب؟ میگ

 

ه و چرخوندم رو رسم ی به خت   اخم با که کردم نگاه دختی

 و میکنه بازی بشقابش توی های جوجه با کرده گره های

 .میکنه قطعشون قطعه حرص با
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 این زودتر بتونه چهارنفره جو یه شاید.نبود هم بدی فکر

 
ی
 .بندازه جا روشا برای رو زندگ

 حرفهاش و نازی بودن میکنه تقال من بغل تو فعال اگر 

 .کنه نرمش یکم بتونه شاید

 

 بعد که رو بهتی  از پر نگاه اون و دادم تکون کوتاه رو رسم

 .گرفتم نادیده رو شد کشیده سمتم حرفم از

 

یم باشه_  .من ویالی مت 

ی یه حاال این شهاب_ ن ؟می قبول زود چرا تو میگه چت   کتن

کت کارای  پس؟ بده انجام گ و رسر

 کار چی  اونجا کارمند اونهمه پس نیار بهونه الیک نازی_

س ؟نتی ن  .نمیشه هیجی  نباشیم روز چند یه میکین

 

 اون به و کردم بلند رو رسم باالخره و دادم تکون رو رسم

ه چشمها  .شدم خت 
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 و زدم چشمک بهش خونشدی کمال در و زدم لبخند

 کردم نزدیک نمده به رو چنگالم
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 روشا*

 .میلرزید حرص و خشم از وجودم تموم

 رو حرصم تمام و بکشم جیغ دارم جون تا میخواست دلم

 .بکوبم شهاب تن به مشت با

 ...نه ویل

 نفر دو اون باالخره اینکه از بعد و کشیدم عمیق نفس

ون خونه در از و پاشون ن  بت   اتاق سمت افتادم راه گذاشیی

 .کردم عوض رو اساملب و خواب

 .کنم نگاه تخت اون به نمیخواست دلم حتی 

 پر و بال بدون کردم سیع و کردم باز رو موهام کالفه

 .بکشم دراز تخت روی فقط مزخرقن  فکر هیچ به دادن

 .کرد قفل رو اتاق این در شد یم کاش ای
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 حتی  آروزی کرد یادآوری بهم یهوییش شدن باز صدای ویل

 دیگه آرزوی هزارتا الی خواب،البه توی آرامش لحظه یه

 .بشه فراموش باید

 

 به رو چرا که کردم لعنت رو خودم و بستم رو چشمهام

 .کشیدم دراز در

ن  و شدنش نزدیک صدای  رو قلبم تخت شدن باال پایی 

 .کرد یم مچاله

 بیاد دوباره میگم صدیقه به برگردیم سفر از اینکه از بعد_

 .بکنه رو خونه کارای

 

 ی خونه این کارای کرد یم فکر چرا و کشیدم عمیق نفس

 مهمه؟ برام لعنتی 

 

احت اینکه از بعد__  برا.ببند چمدونارو و پاش کردی استی

ی بردار خودت منم ن  بریم قبلش بگو داشتی  کم هم چت 

 .بخریم
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 رو میجوشید جونم تو که نفریی  و حرص اینهمه.نتونستم

 کنم قایم نتونستم

 بود کینه و نفرت چی  هر و کردم باز رسی    ع رو چشمهام

 .ریختم توش

 ساک بری قراره که سفری برای بشینم داری توقع واقعا_

 ببندم؟

 

د برق لذت از که چشمهایی  اون و نزدیگ اینهمه توقع ن  مت 

 .نداشتم رو

ه چشمهام به و کرد نگاه بهم تفری    ح با  شد خت 

 کوچولو؟نکنه خانوم باشر  کجا قراره شما وقت اون__

 هست؟ منم نارک جز به جایی 

 

ین با قلبم و میجوشه رگهام تو اسید میکردم حس  بیشتی

 .میکوبه خودش حدش

 بستم رو چشمهام و زدم لبخند ویل بود آتیش جونم تو
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 جایی  باهات میخوام باشر  پرسیده ازم نمیاد یادم منکه_

 نه یا بیام

 

 و کردم باز رو چشمهام رسی    ع هاش نفس گرمای حس با

 .برم تر عقب نذاشت و کرد قفل رو تنم که کشیدم عقب

 .نیست پرسیدن به احتیاج چون_

 .میای برم من که جایی  هر تو

مت میخوام االنم  جا و حالت کیش هوای و آب...سفر بتی

 میاره

 

یک  عقب به رو سینش قدرتم تمام با و خندیدم هیستت 

 .نشستم جام رس و دادم هل

؟اگر هوای و حال نگران االن تو_  یکم یمیخوا واقعا متن

 .شو دور ازم فقط داری جون تا بکشم نفس بتونم

 

 و کرد نزدیک رو دستش فقط.کرد اخم نه شد عصباین  نه

 فرستاد گوشم پشت و موهام خونشدی با
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 آخر تا بفهیم که بدی طولش قراره چقدر نمیدونم__

 فهموندنش برای بشه چی  هر یگ من ویل متن  کنار عمرت

 .هستم

 

 کردم زمزمه نفرت با و دادم نتکو  ناباوری با رو رسم

 با االن نمیخوام شهاب؟من هستی  جونوری چه دیگه تو_

 .سفر بیام نفر دو اون و تو

؟ چیکار میخوای  کتن

ن  تو بشوین  کولت رو بندازی و من  کتن  قفل درارم ماشی 

؟ بعدش  چی

  مدل این
ی
 داری؟ دوست و زندگ

 

#part304 

 .شد خشک تفری    ح از پر و خونشد نگاه اون باالخره

 داد تکون رو رسش و شد بلند تخت روی از
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  راست_
ی

 رس دیگه جور یه باید انگاری.توعه با حق..میگ

 .میخوایم که اوین  بشه باالخره تا کنیم

 

 .زد لبخند ناباورم چشمهای مقابل در و شد گرد چشمهام

 .عزیزم سفر؟باشه بریم نداری دوست__

نم زنگ االن ن  خوبه؟ تو نفع به میکنم؛یگ کنسلش مت 

 

ی یه ن وز نگاه اون.نبود درست وسط این چت   اون با پت 

 .نداشت همخوین  تایید و لبخند

 این قراره ببینم تا ساکت بازی هم یه شدم یم باید فعال ویل

 .شه تموم کجا بازی

 

 .دادم تکون رو رسم و کردم جور و جمع رو خودم

 چشمهام مادرم یادآوری با که بکشم دراز دوباره خواستم

 .کردم باز و بستم الفهک رو

 ..بود رفته یادم بالکل
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 بلند جام از بهش اهمیت یی  که بود اتاق تو شهاب هنوز

ن  روی که گوشیم سمت و شدم  .افتادم راه بود آرایشم مت 

وع ن  شماره به کردم رسر ن  باال و گرفیی  تا هزار کردن پایی 

ینش که جمله  کنم انتخاب مادرم کردن آروم برای و بهتی

 .شد کشیده دستم از موبایلم که

 شهاب خونشد خییل نگاه با که چرخیدم رسی    ع متعجب

 .شدم رو روبه

؟ کار چی _  میکتن

 

 داد تاب هوا تو رو موبایلم و داد تکیه دیوار به خونشد

؟ زنگ میخوای کیس به_  بزین

 

 گفتم کالفه و تند تند و کردم اخم گیجی  و نفهیم از پر

؟مگه یعتن _  میخوام آورد انهصبح صبح مامانم نگفتی  چی

 شده نگران کیل االن تا.کنم تشکر بزنم زنگ
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ون اتاق از خونشد خییل و گرفت دیوار از رو تکیش  بت 

 رفت

س_  یه بردمت هفته آخر شاید حاال.نمیشن نگران نتی

 ببینیشون ساعت

 

 رو حرفهاش کردم یم سیع و بودم شده خشک جام رس

 .کنم هضم

ون تاقا از دنبالش و زدم پوزخند ناباور  .زدم بت 

؟ چی  میفهیم ببینمشون؟خودت بردی شاید_
ی

 میگ

 

 پشت تفاوت یی  و کارش اتاق سمت افتاد راه خونشد

نش  .نشست مت 

 کرد قفلش چشمم جلوی و گذاشت کشو توی رو موبایلم

 .برداشت رو کلیدش و

 .بدم توضیح برات بگو نمیفهیم و کجاش_

 با یلخی ندارم بگم؛دوست تر واضح خودم بذار نه یا

 .باشر  ارتباط در خانوادت
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 زنگ بهشون میتوین  خودم نظر زیر دیدم صالح وقت هر

 .ببینیشون یا بزین 

 سیمکارت یه برات تا میمونه من پیش موبایلت هم فعال

م جدید  .بگت 

 

 رو هیچکدومش مغزم ویل میشنیدم رو کلماتش

 .کنه هضم نمیتونست

ه بهش ناباور و زدم پوزخند  .شدم خت 

؟یعتن _ ؟ چی  چی
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 بشنوی؟ دوباره داری دوست یا نبود واضح_

 

 زدم لب ناباوری از پر و کردم نگاه بهش گیج

؟ میخوای_
ی

 بجنگ

 !کوچولو میکنم صالح خلع رو تو دارم فقط...نه_
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 .شد نزدیک بهم خونشد و شد بلند جاش از

 .کردم فکر خییل من_

 باشر  اطدرارتب خانوادت با خییل نمیخواست دلم اولشم از

 .قدیمیت دوستای حتی  یا

 دیدم که کنم تحمل یکم کردم سیع تو خاطر به خب ویل

 .اشتباهه

 رسپا و زندگیمون بتونیم برد رس دو قانون با کنم فکر

؟ فکر طوری این تو.کنیم  نمیکتن

 

ت تو هنوز  .گفت که بودم هایی  جمله حت 

  این انقدر و پسته انقدر یعتن 
ی
 میخواد که جهنمه زندگ

 رو؟ بودنم اینجا ببینم؟دلیل رو روشنا رهنذا

 برد؟ رس دو_

 

 .کرد فرو جیبش توی رو دستهاش و ایستاد روم به رو

 .دیگه ی خواسته یه ازای در خواسته یه قبول یعتن ...آره_

 .رضایت رس دو و برد رس دو
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 تو کنم حس اگر میدارم بر سمتت قدیم کردی فکر

انش ؟ نیم جتی  کتن

 

ی اون از یتر  کثیف مرد این..نه ن  یم و فکرش که بود چت 

 .کردم

 .کردم آزاد بودم کرده خفه جیغ چی  هر و ترکیدم

 به نریم رو لعنتی  سفر اون که کردی قبول تو چون یعتن _

 باشم؟ درارتباط خانوادم با نباید دیگه من ازاش

 

 زد پوزخند و دادن تکون رو رسش

 کوچولو فهمیدی درست_

 

 کردم زمهزم و دادم تکون رو رسم ناباور

 شهاب؟ پستی  انقدر چرا_

 

 از.میخورد بهم کم ی فاصله این از داشت حالم

 صداش،وجودش،حضورش
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  باهام بخوای وقتی  تا.روشا کنم رامت باید فعال_
ی

 بجنگ

 ای برنده کتن  حس نمیذارم

 

 تکون جاش از ویل دادم هولش عقب به و کشیدم جیغ

 نخورد

 میخوای.نمببی و خانوادم نذاری نمیتوین  لعنتی  توی_

؟ حبسم خونه تو کتن  چیکار  کتن

 خودم با جز به میکنم کاری بخوام اگر میدوین  خودت_

ون خونه در از و پات نتوین   .بذاری بت 

 

 حرص زور از تنم و کردم یم حس وضوح به و جنون

 .میلرزید

 کرد یم سیع که نمیخواست و حال این و نفرت این ویل

 .کنه متقاعدم

 و همیشگیت حماقت اون به ببندی افسار یه اینکه مگر_

  یه میخوای اگر کتن  قبول خانوما مثل
ی
 داشته آروم زندگ

 .کتن  برآورده منم های خواسته باشر 

 .کیش بیای باهام میخوام فعال
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خم و اخم ی حوصله اونجا نه میکنم مجبورت نه
َ
 .دارم ت

 که خانوادت دیدن و من اومدن کوتاه میشه هم تو سهم

 .نیستم راضن  قلبم نه از من

 

 .میشکافت و سینم داشت قلبم و بود اومده بند زبونم

 بود؟ من شوهر هیوال این

 اگر حتی  کنم یم فراهم برات و بخوای چی  هر اینجوری_

 .نیاد خوشم ازش خودم

 به میخوام بگم بهت تا رساغم بیای بعدش نره یادت فقط

 .کتن  چیکار برام ازاش

 

 نگاه لرزونم نت و کبود صورت به خونشد و عقب کشید

 .کرد

نش سمت افتاد راه  .کرد باز رو کشو قفل و مت 

 .سمتم گرفت و برداشت رو موبایل

ش میکتن  قبول اگر روشا زودباش_  .بگت 
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 ی چاله هر از بعد که هایی  چاه اون از.دیگه ی تله یه

 .میشه پرت وسطش آدم عمیقی 

ن   تازه و میکنه قسمت و بدترین رس آخر بدتر و بد بی 

ه خودش به هم رو دسو  ظاهر  .میگت 

 

 ببینم رو خانوادم نتونم که بکنه کاری شهاب اینکه تو

 .نبود شگ درش

 ...کیش؟باشه برم باهاش میخواست ازم فعال

 هم رو که ای کینه خروار خروار رو دیگه ی کینه یه اینم

 .شده انباشته

 

 رو موبایلم و کردم بلند رو کردم یخ و لرزون های دست

 .گرفتم

وز صورت رو بندازم تف یخواستم دلم  لبهای و پت 

م که خندوین   .کرد یم تحقت 
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 من میکنه قبول تر راحت اینجوری.خوب دختی  آفرین_

 زندگیته اینم و شوهرتم

 

 نبود تضمیتن  هیچ موندم یم بیشتی  دیگه ی دقیقه یک اگر

 .نکنم وحشیش دوباره که

 اقات از فقط و کنم غالف رو زبونم تا کندم جون نفرت با

ون  .بزنم بت 

ون اتاق از بود مونده برام که جوین  تموم با  خودم و زدم بت 

 .کردم پرت خواب اتاق تو رو

 

ن  یه االن خود تا ظهر از د زنگ مغزم تو چت  ن  تا انگار و مت 

 .گرفتم نیم آروم کردم نیم عملیش

 .بعدش دردرسای و عواقب بابای گور

 رو و مزد ورق رو هام مخاطب لیست لرزون های دست با

به مهسا اسم  .زدم ضن

ن  انگاری وکیل یه با همصحبتی   بود خالض این قدم اولی 
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س با و بود اتاق ی بسته در به نگاهم  رو لبم ی گوشه استی

 .میجویدم

ی پا و دست ی تله برد؟عجب رس دو قانون گفت  .گت 

 که کردم یم گوش هم رس پشت های بوق صدای به کالفه

 رو شدم حبس نفس متعجبش صدای شنیدن با باالخره

ون  فرستادم بت 

 الو؟

؟ جان مهسا سالم ؟شناختی  خویی

 

 نظر به طبییع نبود؟انقدری تصنیع زیاد که شادم صدای

 کردم؟ قدیمیم رفیق یاد بیاد نظر به که رسید یم

 

 عزیزم؟ خویی !خانوم شناختم،روشا آره_

 دیدم گوشیم رو و اسمت کردم تعجب

 

ن  رو صدام و کشیدم دست صورتم رو کالفه  آوردم پایی 
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 ختی  یه ازت گفتم بودم ختی  یی  ازت بود وقت خییل خب_

م  بگت 

یک راستی !کردی خوب..اها__  .باشه مبارک میگم تتی

 همون با کردم فکر شنیدم و ازدواجت ختی  که اولش

 شهاب شوهرت فهمیدم وقتی  ویل کردی ازدواج نامزدت

 .شدم گت   غافل خییل رادشه

 

 بود؟ چی  برای کلماتش میون کینه و حرص اینهمه

 ...یا یهوییش اخراج اون برای

 .طوالنیه خییل داستانش راستش خب_

ن  از یک کردی؛بهت ازدواج شنیدم نازنی   عزیزم میگم تتی

 

 .کنم تعجب یا بخندم یهوییش لحن تغیت   از نمیدونستم

 صورتش میتونستم هم ندیده حتی  و گرفت جون صداش

 کنم تجسم رو

 .زیزدلمع ممنون_

 .کرد معرقن  بهم مارو پدرم دوستای از یگ آره

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 یک پایه وکیل همشم کردیم ازدواج میشه مایه پنج

یه  .دادگستی

 برم نذاشت دیگه کردیم ازدواج وقتی  از روشا نمیدوین 

 .کتن  خسته و خودت نباید میگه همش کنم کار جایی 

 

 .کردم گوش الکیش های خنده صدای به و بستم چشم

 مطلب؟ اصل رس برم که بودم کرده احوال و لحا انقدری

 .عزیزم برات شدم خوشحال خییل.خداروشکر_

 وکیله؟ همشت گفتی 

 مگه؟ چطور.موفقه کارش تو هم خییل عزیزم آره_

 

 حرف تر آروم و انداختم اتاق ی بسته در به ای دیگه نگاه

 زدم

 یم خوب وکیل یه دنبال خییل  اخه...اخه...همینطوری_

 باهاشون یکم گفتم وکیله همشت گفتی  که االن گشتم

 .کنم مشورت

 نه؟ که چرا عزیزم آره_
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 خوردی؟ مشکل به رئیس جناب با عزیزم نکنه...فقط

 

 جلو مدت این تمام که کشید جوری رو رئیس جناب

 .خورد چرخ چشمم

 تا هزار بود ممکن که آشنا وکیل بود؟یه درستی  کار واقعا

 کنه؟ مهیا برام رو دیگه دردرس

 .بود چاره تنها که فعال

 بدی؟ بهم رو تماسشون شماره میشه حاال...عزیزم نه_

 نیستش فعال کاری سفر رفته بابک فعال جان روشا_

 .میگرده بر فردا احتماال

 زنگ بهت تا میدم بهش رو شمارت برگشت وقتی 

 خوبه؟.بزنه

 

 .کردم تشکر لب زیر و دادم تکون آرون رو رسم

 ردیف کندن جون و حواش یی  اب که جمله چندتا از بعد

 دست ملتهبم صورت رو و کردم قطع رو تلفن کردم

 کشیدم
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 به صداش، منتظر و گرفتم شماره دوباره مادرم یادآوری با

 .کردم نگاه آینه تو خودم تصویر

 مامان روشا_

 

یتن  تمام گوش رساپا و بستم لذت،چشمهامو غرق  شت 

 .کردم حل خودم تو رو صداش

 زنگ دیر بهت تروخدا خوبه؟ببخشید حالت مامان مسال _

 .زدم

 

ی عشق داشت شور صداش ن  دیوارای و در که داشت؛چت 

 بود پوسیده نبودشون از خونه این

 .خوشگلم دختی  من بشم شکلت قوربون_

 .بهم زدی زنگ کردی خوب خییل شدم نگرانت

 جان؟ مامان خوبه حالت
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ن  رو صداش  گونه تصور از اومد کش هام لب و آورد پایی 

 شدش رسخ های

 خوردی؟ تو جان؟کاچی  مامان نداری که دردی_

 

 .دادم تکیه تخت تاج به رو رسم و زدم لبخند

 کنه؟ محروم صدا این شنیدن از میخواست و من

 .میشناخت هارو ضعف نقطه خوب شهاب که الحق

 زحمت خییل.نباش نگران انقدر بشم قوربونت خوبم من_

 مامان بود صیلمف ی صبحونه خییل کشیدی

 

 روزهای برای رو هاش خنده صدای و بستم و چشمهام

ه روم پیش  کردم ذخت 

 شوهرت.سیسموین  چیدن ایشاهلل روشا چیه حرفها این_

 ؟ خوبه

 

 یقم روزی یه میتونست که کابوش تجسم از شد تلخ کامم

 .کنه نابودم و بچسبه و
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 درمیاره پا از و آدم هم روزها اون تصور بچه؟حتی 

نم حرف آبجیت با دارم کن صتی  ناروش_ ن  خب خییل.....مت 

 جان روشا....!روشنا وای ای....بعد شه تموم حرفم بذار

 کرد کالفم بزن حرف خواهرت با بیا

 روشایی  الو_

 

 یه شنیدن با بود تلجن  چی  هر و وحشتناک کابوس چی  هر

ن  از شیطون نشاط پر صدای  .شد شسته و رفت بی 

 ریختم صدام تو رو عشقم تمام و زدم لبخند وجودم تمام با

 عزیزدلم سالم..روشایی  جون_

 

 .کرد یم احیا رو زخمیم روح هاش خنده صدای

 بکشم نفس یکم تا میخندید تر بلند کاش ای

؟پس چطوری_  پارک؟ بریم اینجا میای گ روشایی

 بخریم؟ بستتن  بریم بعدش نبود قرار مگه
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 گوشامو کردناش غر غر دادم اجازه و کشیدم عمیق نفس

 .کنه نوازش

 و شد باز رسی    ع چشمهام در شدن بسته صدای با ویل

  مشگ گوی دوتا قفل نگاهم
ی

 و جدیت با که شد رنگ

 .کرد یم تماشام خونشدی

؟؟ الو_  روشایی

 

 تاج از رو تکیم و گرفتم هاش چشم از رو شدم قفل نگاه

 گرفتم تخت

 .بگردم دورت میام برم قوربونت میام...عزیزم جانم..ج_

 میکشه طول روز چند یه...فقط

 

 نگاهش با که مردی و در به رو پشتم و نشستم تخت پای

 .کرد،کردم یم ذوبم داشت

 میذارن تنها و من همش اینا نمیای فردا چرا؟چرا اخه_

 .نمیکنه بازی باهام مامان
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 سمت رفت که بود شهایی  یی  حواسم و شد تیکه تیکه دلم

  چمدون باالش  از و کمد
ی
ن  رو بزرگ  .کشید پایی 

 قول بهت ویل.سفر برم باید روز چند یه بشم قوربونت_

 بیام زودی هم بیارم خوشگل سوغایی  یه اونجا از هم میدم

 باشه؟ پیشت

؟قوله راست_
ی

 قول؟ میگ

 

 کردم تصور رو خندیدنش و خندیدم

 قول قوله.بگردم دورت آره_
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 روشا*

ن  ی شیشه ن  رو ماشی   نیمه و فهنص رو رسم و کشیدم پایی 

ون  .بردم بت 

 .کشیدم عمیق نفس و بستم رو چشمهام

 .بارها و بارها
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 و خنک هوای از هام ریه شدن پر بخش لذت حس

ه وجود تمام با رو مرطوب  باز رو چشمهام و کردم ذخت 

 .کردم

 نیم بر رسم از دست که نگایه سنگیتن  به اهمیت یی 

 هنگا پوش دشداشه های مرد و بلند های نخل به داشت

 .کردم یم

 رس یه بود؛اشکان شده تنگ کیش برای دلم چقدر وای_

 ؟ خرید بریم

 

 نوازش رو گونم خنک نسیم دادم اجازه و بستم رو چشمم

 بپیچه موهام الی به ال و کنه

وع بعد برسیم بذار تروخدا نازی_ یم رسر  حاال کن؛مت 

 مغازه اون آفر آخرین امروز کردم چک اخه اشکان عه_

 ها حیفه گهدی بریم...هست

 

سه روزی یعتن   ساده انقدر و هام دغدغه منم که مت 

 شم؟ خوشحال و کنم پافشاری کنم؟براش
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 .بعد بذاریم وسایالرو ویال برسیم بذار فعال_

 

ون پنجره از رو رسم  لذت نسیم اون از اکراه با و آوردم بت 

 از که شد ثقیل نگاه اون قفل نگاهم که کندم دل بخش

 .کرد یم سنگیتن  روم االن خود ات شدیم سوار وقتی 

  اخمهای اون با شهاب
ی

 روش روبه به نگاهش یه همیشگ

ن  ی آینه توی از نگاهش یه و بود  گرفته هدف و من ماشی 

 .بود

ون فرودگاه از و پامون اینکه محض به  رفتند گذاشتیم بت 

ن  رنت رساغ  .کردند انتخاب رو یگ باالخره و ماشی 

 با و پشت به چرخید لکام بود نشسته جلو که اشکان

ن  ملتمسانش لحن  .داد قرار مخاطب و نازنی 

 اومدیم نباشه پیش رسی مثل اشکان جون نازی میگم_

 بیخیال  درنیاوردی و کارتم موجودی تهه تا که کیش

 ..نشدیا

 یه فقط من دارما فرق خییل زهرمار برج این با من بابا

 .سادم کارمند
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 بود کرده قابشون آینه که چشمهایی  اون از رو نگاهم

ن  سمت رو رسم و گرفتم  بود نشسته کنارم که نازنی 

 .چرخوندم

ن   خرج ناز عشوه با و چرخوند حرص با و چشمهاش نازنی 

 کرد

 مسافرت اومدیم که حاال تهران تو کار اینهمه بعد یعتن _

؟خب خرید برام ست   دل یه نمیخوای  شهاب از اگر کتن

 مدیر هم تو النا داری نگه پول چجوری بودی یادگرفته

 بودی عامل

 

ن  سفر این دلیل تنها کنم فکر  من که شهایی  وگرنه بود همی 

ن  نمیخواست دلش وجه هیچ به شناختم  دونفر سفر اولی 

 .کنه همراه خودش با هم رو دیگه

ن  بود کرده فکر شاید ن  و الیک های بحث همی   خنده همی 

 .کنه طبییع رو اوضاع یکم بتونه بلند های

ن ماش پیچیدن با  سنگ صدای شدن بلند و فرغ توی ی 

ن  الستیک زیر که هایی  ریزه  دوتا اون بحث رفت یم ماشی 

ن  گوش تو کردم فراموش دیگه و شد تموم هم  آروم نازنی 
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 و اون و نخوره رو شهاب ثروت حشت وقت هیچ که بگم

 .نکوبه شوهرش رس تو

 .شهاب بود شده تنگ اینجا برای دلم چقدر وای_

 

 و نسیم و شد یم  تر نزدیک لحظه ره دریا موج صدای

 .شد یم حس تر راحت طراوتش

 فکر موج صدای به فقط و ببندم چشم میخواست دلم

اف ویل کنم  ویالی نداشت؛مبهوت دم و شاخ که اعتی

  باغ و رویایی 
ی
 .بودم شده بودیم وسطش که بزرگ

ن  باالخره  تو دریا صدای شد متوقف فرش سنگ روی ماشی 

 .رسید گوش به نممک حالت ترین نزدیک
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 جور و جمع رو خودم شدنشون پیاده و درها شدن باز با

ن  از و کردم  .شدم پیاده ماشی 

ن  یه توقع جوره هیچ ویل  نداشتم،یه رو ویالیی  همچی 

ن   .دریایی  همچی 
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 .دریا لب مدرن و بزرگ ویالی یه

 خونه وسطای تا و بود شده خریده پول با انگاری که دریایی 

ن فیض ازش حسایی  تا شبودن کشیده  .بتی

 همه به تفاوت یی  و همشون به تفاوت یی  میخواست دلم

 .بکشم جیغ ساحل لب تا بدوام ها تلجن  ی

 هام درد تک تک از خودش برای فقط و ببندم و چشمهام

ن  عنوان به و بگم ن  همه شنوا گوش اولی   .کنم تعریف و چت 

 ؟نیومدیم دیگه اومدیم که باری آخرین از خودت شهاب_

 

 .سمتشون برگشتم و گرفتم پهناور آیی  اون از رو چشمم

 دونه هارو چمدون اشکان و کرد باز رو صندوق در شهاب

ن  دونه به  .آورد پایی 

دم ویل نه_ نش بیان ستی ن  تمت   کثیف جایی  میایم که کین

 .نباشه
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ن  های نگاه ه انقدر.کرد یم کالفم شهاب سنگی   که خت 

ن  و اشکان  همدیگه به تفری    ح با و کردن یم حسش هم نازنی 

 .میومدن ابرو و چشم

کمون چمدون ی دسته شهاب  از جلوتر و کشید رو مشتی

 .ویال سمت افتاد راه همه

 ی خورده خاک و تاریک اعماق اون تو نمیخواست دلم

ونه ذوق یه وجودم  .کنه خودنمایی  و بخوره وول دختی

 قفل نگاهم کرد باز رو ویال در شهاب اینکه محض به ویل

 از دل شد نیم و دید رو تهش شد نیم که شد ای خونه

 .کند بود گرفته قاب دریارو کل که ای شیشه ی پنجره

 وجودم تمام و شد کشیده پنجره سمت پاهام اختیار یی 

 .دریا ...و چشم شد

 اتاق بذار و چمدون برو نمیام باال دیگه من اشکان پس_

 خرید بریم

 

 ها پله رو رصح با که هایی  قدم و اشکان ی کالفه صدای

 .پیچید سالن کل تو کوبید یم
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 االن بمون.بگت   زن گفت من به احمقی  کدون خدا ای_

 بریم که میام

 

 بقی  ما شد یم کاش ای و دوختم آروم دریای به رو نگاهم

 کرد حذف هم رو صداها

 !جون آخ_

 بریم که زودباش کتن  عوض و لباسات میخوای اگر روشا

 .خرید

 

 دستم کنار رنگ سفید ی پرده و بستم کالفه و چشمهام

ن  رو  .دادم فشار مشتم بی 

 نه کردم یم فکر خرید به نه که شدم یم افشده داشتم

 تفری    ح؟

 یم خیس رو پاهام که هایی  موج و میخواست دریا دلم

 .کنند

 که بگم محکم انقدر کردم سیع و نازی سمت برگشتم

 کنه قبول
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احت یکم میخوام نازی خستم خییل من_  کنم استی

 بودی خواب هواپیما تو همش که تو روشا بابا ای_

 

 چشم فرود ی لحظه تا که گفت یم رو هایی  ساعت همون

 زدم؟ خواب به رو خودم و داشتم نگه بسته رو هام

 میاد؟ خوشت دریا از_

 

 ی سینه به محکم که برگشتم رسی    ع و پرید باال هام شونه

 .خوردم شهاب

 و خورد رو لبخندش رسی    ع که انداختم نازی به نگایه نیم

 .شد محو دید جلوی از

 .زدم لبخند زاللش آیی  به و دریا سمت برگشتم

 ته داشت اشکایل چه داد یم خوب حال بهم انقدر که حاال

 نکنم؟ خرجش رو خوشحالیم و ذوق های مونده

 .کنم نگاهش فقط میخوام دارم؛ دوستش خییل_

ین  لبخند بهش اینجوری نشه زیادیش_ ن  ؟میکتن  نگاه و مت 
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 دوختم چشم موجش به و کردم فوت رو نفسم

 

#part310 

مت بپوش و لباسات برو_  خرید بتی

 

 .کنم مهار نتونستم رو اختیارم یی  پوزخند

 .بود نگفته زور بود وقت خییل یا کرد یم حسودی دریا به

 نیم و حرفم اگر نبودم روشا ویل نداشتم جنگیدن جون

 .زدم

 ویال مبمون میخوام..نمیخواد خرید دلم_

 

 بدون تقریبا که کردم نگاه بهش عمیق و چرخوندم رو رسم

 .بود ایستاده بهم ای فاصله هیچ

وع میخوای اگر حاال_ ن  زور کتن  رسر  بگو زودتر گفیی

 

 به وجب و دوخت چشم بهم سکوت تو جواب جای به

 .زد مهر سنگینش نگاه اون با رو صورتم وجب
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ون شالم از که مویی  طره  و برد وشمگ پشت بود زده بت 

 این با کرد نیم غریتی  احساس لبخند؟؟خودش.زد لبخند

 جدید؟ واکنش

 سوغایی  براش دادی قول یگ به تلفن پشت یادمه ویل_

ی  بتی

 

 کردم زمزمه آروم و چرخوندم رو رسم

 بشینم دریا لب برم میخوام فعال ویل براش میخرم حاال_

 .کنم تماشاش

 

 کردم تکمیل و زدم پوزخند

 به و دستم و کتن  امر دیگه بار یه نمیخواد دلت اگر البته_

 بکیسر  خرید مرکز تا خودت با زور

 

 چرخوندم رو رسم که شد طوالین  انقدر سکوتش و مکث

 .دیدم رو یاب کم لبخند اون تعجب کمال در دوباره و
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ن  که اینا_  جور هر و بپوشر  لباس راحت میتوین  رفیی

 .ساحل لب بری خواستی 

 ساحلم این میکشه طول شب تا نازی خریدای معموال

 .ماست ویالی مخصوص

 .بزن لبخند بهش و کن تماشاش داری دوست چقدر هر

 

ن  رو نگاهم ی ازش دیگه که اخیم بی   لبخند اون و نبود ختی

 .دادم تکون رو رسم و گردوندم پرجون ویل رنگ کم

ن  باال برو_  .ماست مال چپ سمت اتاق اولی 

ن االن کن عوض و لباسات برو  .مت 

 

 افتاد راه نازی سمت و گرفت دیوار از رو کیشت

 بریم؟ شهاب شد چی _

 ویال میمونیم ما برین دوتا شما_
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ن  ها پله از آروم آروم  اطراف به احتیاط با و اومدم پایی 

 .کردم نگاه

ن  که شد یم ساعتی  نیم ون ویال از اشکان و نازنی   رفته بت 

ی و بودند  .نبود شهاب از هم ختی

ت یی  و شلوارک با رو هام لباس  کرده عوض راحتی  رسر

ون ویال از و پام هنوز و بودم  شده نذاشته،پشیمون بت 

 .بودم

ن  بیشتی  احتیاط با رو آخر های پله  تمام و اومدم پایی 

 .چرخوندم ویال دور دورتا رو نگاهم

ی واقعا انگاری نه  رو ساعتی  چند یه و نبود شهاب از ختی

ی راحت خیال با شد یم  .کرد ستی

ن  هیچ به رو مست   مابقی  دیگه و بستم رو ویال در  فکر چت 

 .نکردم

 و موج صدای داشتم یم بر ساحل سمت که قدیم یه هر

 موهام تار به تار الی البه آزادانه حاال که خنگ نسیم

 .کرد یم نوازش و ناز رو میپیچید،روحم

 بود؟ گ دیدم دریارو که باری آخرین
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 باال رو بادبادکش و دویدم ناروش پای به پا که باری آخرین

 فرستادم؟ باالتر و

 

 ها موج به فقط کردم سیع و زدم پس رو افکارم ی همه

 .کنم گوش صداش به و کنم نگاه

 موج از تر عقب و درآوردم پاهام از رو انگشتیم ال دمپایی 

 .کردم جفت ساحل روی ها

 دریا موج دادم اجازه و برداشتم قدم آب سمت به آروم

 .کنه تازه رو روحم خنکیش با و کنه لمس رو پاهام

 .بستم رو چشمهام و رفتم جلوتر

 .برهنم پاهای رو آب هجوم و بعدی موج

 مرطوب های شن رو همونجا و زدم لبخند اختیار یی 

 .نشستم

 ی همه و ها هق هق تمام و کرد باز دهن شد یم کاش ای

د آب این دست به هم رو شده خاک های بغض  .ستی

 .کردم باز رو چشمهام و گرفتم لبغ رو پاهام

ن  هیچ با رو ام لحظه این حال  .کردم نیم عوض چت 
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 نسیم و کرد یم ناز رو پاهام و اومد یم پیش به که موچی 

 .بود کرده یخبندون رو هام گونه که خنگ

 پاهام دور به شده گره دستهای روی رو رسم و زدم لبخند

 .گذاشتم

ی یه ن  .بود کرده دور خودم از و من وسط این چت 

 رو حالم و حس و کشید یم جیغ رسم تو مدام که حیس یه

 .کرد یم بدتر لحظه هر

 .بازنده یه و قرباین  یه حس

 نه؟ بود کاقن  دیگه پس

 و کنم چال رو حالم و حس این همینجا بود وقتش دیگه

 
ی
 .کنم زندگ

 .میام کوتاه نه کشم یم عقب نه

 اتصال این دنکر  پاره برای دارم جون تا و میمونم حرفم رس

 ...ویل.میکنم تالش نحس

 رفته دست از آرزوهای سوگ تو نمیخواد دلم دیگه ویل

 .کنم تحمل رو قرباین  برچسب و مهر و کنم عزاداری
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 و تازه هوای دادم اجازه و کشیدم عمیق نفس دیگه بار

، رطوبت ن  .کنه پر رو هام ریه دلنشی 

 رو وجبش به وجب که و تتن  خواستی  یا نیاوردی مایو_

؟ من از حفظم  بپوشوین

 

 رو رسم ترسیده و ترکید حباب مثل خوبم حال تمام

 .چرخوندم

 چشمهام که برگشتم حرض و شده قفل های دندون با

 .شد موندگار شهاب قامت رو نگاهم و شد گرد

 .کردم نگاه بهش و چرخوندم رستاپاش از رو نگاهم

 به بود،دست پوشش تنها که مایویی  و برهنه ی باالتنه با

 .بود ایستاده رسم باال سینه

 دریا به رو نگاهم دوباره و چرخوندم حرص با رو رسم

 .دوختم

 پیدا کلش و رس دوباره بعد و بشه خشک افکارم نذاشت

 .بشه

 های خوشر  جالد ویل نیستم ماجرا این قرباین  من باشه

 باشم؟ میتونستم که شهاب
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ی نمیذارم دیگه ن  هاشحرف تلجن  یا بکنه بد رو حالم چت 

ه آروم آروم رو جونم  .بگت 

 

#part312 

 .هیچکدوم_

 .کنم تماشاش میخوام فقط کنم شنا آب تو نمیخواد دلم

 

 .ایستاد روم روبه درست اینبار و رفت کنار رسم پشت از

 نبود معلوم که لبخندی اون خونشد؛با و سینه به دست

 .شده پیدا کجا از کلش و رس

ی بهش و خودت تا ویل_  کتن  حسش توین نمی که نستی

 عظمت بفهیم تا کنه حلت وجودش تو کامل بذاری باید

 .چی  یعتن 

 

 وجود کرد یم کار چشم تا که پهناوری آیی  از رو چشمم

 .دوختم چشم شهاب به و گرفتم داشت
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 روی کنارم رو بود انداخته دوشش روی که ای حوله دوتا

 .انداخت باال رو ابروهاش و کرد پرتاب ها شن

 روشا شو بلند_

 

 چال بغض دیگه نه و کردم اخم دیگه نه همیشه برخالف

 .کردم

 .کردم دراز کامل رو پاهام و زدم لبخند

 خونشد خودش مثل و کردم تنم گاه تکیه رو دستم جفت

 دادم جواب

ل و خودت نتونستی  هم ساعت نیم حتی  کنم فکر_  کنتی

 .شهاب کتن 

ی و بکیسر  عقب تونستی  جا یه شدم یم امیدوار داشتم ن  چت 

 
ی

 نگ

 

ه بهم عمیقا اینبار و نشست پاهاش روی  .شد خت 

 بکشم؟ من؟عقب_
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 خودم برای بغیل کوچولوی عروسک یه وقتی  دیوونم مگه

 .کنم ولش دارم

 

 نداده نشون واکنش مالکانش پا رستا حرف این به هنوز

تم یی  دوطرف نشست رسی    ع دستهاش که بودم  با و رسر

ون تنم از رو لباسم قدرت  .کشید بت 

 مهر رو برهنم نیمه تن وجب به وجب اینبار که یی خنکا

د ن  رو شدم منقبض عضالت و آورد خودم به و من تازه مت 

 .کرد آزاد

ن _  !شهاب؟ میکتن  چیکار هی 

 

بدری و شد تنم ستی  اختیار یی  هام دست  رو تنم جلوی ضن

 .گرفت

 مدل این به هنوز و بود کنده تنم از رو لباسم زور به بارها

 .بودم کردهن عادت حرمتی  یی 

تم یی   اینبار و کرد پرت کناری به آرامش کمال در رو رسر

ن  از خونشدی کمال در و افتاد راه کمرم سمت دستش  زمی 

 .کرد جدام
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 کرد؟ بیتن  پیش و مرد این شد نیم چرا

 

 توان آخرین تا جیغم صدای و شد منقبض تنم تمام

 شد بلند حنجرم

 

ن  بذارم شهاب میکتن  چیکار__ ن  بذارم ممیگ بهت...زمی   زمی 

 

 .میداد نشون واکنیسر  نه میشنید نه

 افتاد راه دریا سمت و گذاشت شونش روی رو تنم

 

 شدن شهاب زن بدم نشون بهت میخوام نکن جیغ جیغ_

ی یی  ازش که داره مزیتایی  چه  ختی

 

 کردم یم نگاه دریایی  به زده وحشت و میخوردم تاب هوا رو

 .شدم یم نزدیک بهش بیشتی  لحظه هر که

 .نبود جنگ و تقال رس از ترسیدم و لرزون صدای یگهد
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 کمرش به وجود تمام با هام مشت و میلرزید تنم تموم

 .شد یم کوبیده

 شهاب کری مگه.نیستم بلد شنا من نرو جلوتر شهاب_

سم آب از نیستم بلد شنا میگم  !میتی

 

 صدای بندش پشت رسی    ع و شد متوقف رسجاش آین  به

 .شد ندبل ناباوریش از پر ی خنده

؟_  !چی

ن  یه از من بتی  توله باالخره  ترسید؟ چت 

 کوچولو میدم یادت خودم نداره عیتی 

 

 هر و میخوردم تاب شهاب ی شونه رو.بود کابوس مثل

 .کردم یم حس بیشتی  رو آب اومدن باالتر لحظه

 به زده وحشت من و بود اومده باال شهاب شکم تا آب

 .شد یم دورتر لحظه هر که کردم یم نگاه ساحیل
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 بهت دارم آب فوبیای من کنم نیم لجبازی بخدا شهاب_

 .برگرد میگم

؟ اخه و صدام نمیشنوی شهاب  لعنتی
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 شهاب*

ه و بودم داده تکیه ویال در به سینه به دست  منظره ی خت 

 .بودم روم روبه ی

 و بلند موهای و بود نشسته ها شن رو تنها و ساکت

 .بود دهستی  باد دست به رو رنگش مشگ

 آب تو دوباره قیدی یی  با و کرد یم آب از پر رو مشتش

 .کرد یم خایل

 بهم بغضش لز لرزون صدای و پر چشمهای از حالم دیگه

 .میخورد

 گوش رو هاش قهقه بلند صدای انقدر میخواست دلم

 .بشم بر از که کنم
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 من مال که کوچولو فرشته یه کردن شاد و خندوندن مگه

 بود؟ سخت چقدر بود

ه و بشوره رو خاطرات تمام که دل ته از ی خنده یه  .بتی

 .برداشتم قدم سمتش و انداختم شونم رو هارو حوله تا دو

ه و بود خودش عالم تو ه خت   .کرد یم نگاه دریا به خت 

 رصد رو صورتش کل و نشستم پاهام روی روش به رو

 .کردم

 .بود همیشه از تر آروم

 قفل خشم از هاش وندند دیگه نه و داشت اخم دیگه نه

 .بود شده

 خر اون افسار تا بیخیایل دنیای تو کردم یم پرتش باید

  باالخره و کنه ول رو درونش
ی
 .کنه زندگ

 منکه نداره ای دیگه ی چاره بفهمه نمیخواست اون

 .کنم تر آسون براش رو راه این میتونستم

تش بیاد خودش به اینکه از قبل  و کندم تنش از رو تیشر

 .کردم سوارش دوشم رو
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 رو کینه هاش جیغ الی البه و نمیلرزید دیگه صداش

 .کرد نیم پرتاب

 اینکه از میخورد،قبل تاب و پیچ شونم رو که همینطور

 ی پارچه رو محکم رو مشتم بشیم دور ساحل از خییل

 از رسی    ع کنه تقال اینکه از قبل و کردم قفل شلوارکش

ون پاش  .کردم پرتابش ساحل رو و کشیدم بت 

 هاش مشت و کرد کر رو گوشم بلندش جیغ صدای

 .شد کوبیده کمرم تو تر محکم

 .ساحل گردون برم شهاب میکتن  داری غلیط چه_

 ساحل برگرد میگم شهاب میخوره بهم داره حالم

 

 این؟ از بهتی  چی  نبود؟دیگه بلد شنا

 .کردم حس سینم تا رو دریا شور آب که رفتم جلو انقدر

ن  شونم از خرهباال  و ایستادم جام رس  توی و آوردمش پایی 

 .کردم پرتش آب

 وجودش ی همه با که بود نشده خیس تنش هنوز ویل

 .چسبید بهم و کرد قفل تنم دور رو دستهاش
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سم آب از میگم بهت شهاب__  بلد شنا من..لعنتی  میتی

 نده عذاب عمرت در بار یه شهاب نیستم

 

 جیغ هم رس پشت و تند تند و بود بسته رو چشمهاش

د داد ترس با و میکشید ن  مبهوت شده خشک من ویل مت 

 .بودم نکرده تجربش حال به تا که بودم بخیسر  لذت حس

 کنار بذار و بازی خر کله بار یه...روشا باش آروم هیش_

ن  ی لذت چقدر اونوقت ببی   .میتی

ن  کن دراز و پاهات سه پاهات ببی   دریا کف به مت 

 

 ثانیه چند از بعد و کرد باز لرز و ترس با رو چشمهاش

 .کشید جیغ دوباره

 برسه من پای چجوری باال اومده گردنت تا آب وقتی _

م نمیخوام لذت من برگردیم تروخدا شهاب..لعنتی   بتی

 

 بود؟خودخوایه؟ بدجنیس
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 که رو حیس ویل نیست مهم اصال بود چی  اسمش اینکه

 .کردم نیم عوضش دنیا با کردم یم تجربه داشتم

 فرستادم باال رو ابروهام و زدم لبخند ناخودآگاه

سه پات که حاال پس_  .جلوتر بریم که نمیکنه فرقیم نمت 

 

 خودم با رو تنش قدرت با و نموندم العملش عکس منتظر

 .کشوندم اونورتر چندمتی  به

 حواسش که بود خودش هوای و حال درگت   خییل انگاری

 .میکنه چیکار داره نبود

 !بهتی 

 حلقه کمرم طرف دو ور  پاهاش اختیار یی  و زده وحشت

 .چسبوند تنم به رو تنش محکم و کرد

 فرود شونم روی رسش و شد حلقه گردنم دور دستهاش

 .اومد

 به رو آرامش کرد یم سیع که عمیقش های نفس صدای

 .کردم یم حس رو برگردونه لرزونش تن
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 روی محکم رو چشمهاش و میکشید عمیق نفس یی  در یی 

ه آروم تا داد یم فشار هم  .بگت 

 .میکردم تعجب بود این از غت  

 نشون ضعف خودش از نمیخواد هیچوقت من بتی  توله

 نفع به داره که شده چی  گردونه این نیست معلوم و بده

 و چسبیده خودش اختیار با بهم مدیل این که میچرخه من

 .نمیکنه ول

 نیستم بلد شنا...میشم اذیت دارم فقط االن من...شهاب_

 باشم بآ وسط االن نمیخوام و

 

 به خودمم دیگه.نرفتم جلوتر دیگه و شدم متوقف جام رس

ن  به پام زور سید زمی   .بود کاقن  هم همینجا تا و مت 

 و بود چسبیده رو تنم وجود تمام با ویل کرد نیم تقال دیگه

 .کرد نیم ول

 برامون رو موج دلچسب صدای فقط مطلق سکوت

ی دید وقتی  و کرد یم تر واضح ن  رو شرس  آروم گم نیم چت 

 .دوخت چشم بهم و کرد بلند

  زور باید همیشه_
ی

؟ بگ  لعنتی
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د حرف اون ن  .بودم رسخش های لب مات من و مت 

یخت شکلش و رس از آب قطرات  تر براق چشمهاش و مت 

 با و بود شده خیس بلندش های مژه .بود شده همیشه از

ی زدن پلک هر  .کرد یم دلتی

 رو رسم خونشدی کمال در و کردم نگاه بهش بدجنیس با

 .دادم تکون

 !بری میذارم من.برگردی خودت میتوین  بخوای اگر_

 

 جیغ که بودم نکرده باز طرف دو به کامل هنوز رو دستهام

 .چسبید تنم به تر محکم و زد ای خفه

 ی صحنه این ی ثانیه به ثانیه و خندیدم گلو تو اختیار یی 

ه رو ناب  .کردم ذخت 

 خییل...شهاب بیشعوری خییل_
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 دختی  این با که هایی  حال و حس این ی همه بود عجیب

 .بود عجیب کردمیم تجربه

 زمان تو فکری هیچ بدون و بود خوب ها مدت بعد حالم

 .بودم غرق حال

 .نمیکرد ولم و بود چسبیده بهم محکم که ظریقن  تن غرق

 همه این از دست و کتن  اعتماد بهم که وقتشه شاید _

ن  جفتک  اریبرد انداخیی

 بیوفتی  آب تو نمیذارم.مراقبتم...روشا باش آروم

 

 .شد کمتی  و کم تنش انقباضات عجیتی  طرز به

 رو میومد که موچی  هر و بود تند همچنان نفسهاش ریتم

 .پاشید یم صورتش و رس

 به قبل از تر محکم و کردم حلقه تنش دوره رو دستم

 .چسبوندم خودم

 .بود رحیم یی  و ناب حس چه
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ی یی  دنیای تو کردیم یادآوری بهم که حیس  شدم غرق ختی

 دنیامو همه شده لطافت جنس از دختی  یه نداشتم ختی  و

 .اون از حمایت شده خواستم تمام

 

  با و داد قورت رو گلوش آب
ی

 .بست رو چشماش کالفگ

مم _  و بگت   آروم راحت خیال با روشا کنمنیم ولت بمت 

 .کن گوش آب صدای به فقط

 

 .میکردم حس رو شآرامش  خویی  به

ایط هر در منظورم که بفهمه امیدوارم چند هر  .بود رسر

 .کردم نیم ولش مرگم پای تا عمرش اخر تا چه اینجا چه

 

 .گرفت آروم بغلم تو آرامش با و اومد کوتاه باالخره 

 و حمایت که نزدیگ غرق من و بود موج صدای غرق اون

د داد برام رو بودن گاه تکیه ن  .مت 

 نیم فاصله هم سانت یه و بود سبیدهچ سفت و من

 .گرفت
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اف نمیذاشت غرور و خودخوایه  حاضن  ویل کنم فکر اعتی

 و گاه تکیه حس این روز هر ویل بدم رو ثروتم نصف بودم

م زنم از رو بودن حایم  .بگت 

ن  و اشکان که ؟االناست شهاب برگردیم میشه _  نازنی 

 .برسن

 

 .بره ینجوریهم بذارم بود محال و پرید باال ابروهام

 برات رو ازا به ما قانون باشم تونسته خوب میکردم فکر _

 .کنم تعریف

 برآورده ازاش در هم ای خواسته باید داری ای خواستی  اگر

 .کتن 

 

 خوب خودشم و میجوشید چشمهاش تو حرص

ایط این تو میدونست  .منه دوره دور رسر

 گفت حرض شده قفل های دندون با

 کنم؟ چیکار_
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 تنش دور از کامل رو دستهام و زدم جوین  کم لبخند

 چسبید رو بدنم قدرت با دوباره که کشیدم

 !نخور تکون_

 

 دستم دوتا واکنیسر  هر از قبل رسی    ع و شد گرد چشمهاش

 مهر رو ترش و رسخ لبهای و شد صورتش دوطرف قفل

 .کردم

 درک استفاده؟به بود؟سو زورگویی  اسمش

 و برداره ردنمگ دور از رو دستش نداشت جرئت همینکه

 .بود کاقن  بکشه عقب

 .بوسیدم رو لبهاش وجود تمام با و بستم رو چشمهام

 که هایی  لحظه تمام ی اندازه عطش از پر و محکم

 .شد دور ازم ویل کنم حلش وجودم تو خواستم

ی دیگه و گرفتم کام مالکیت حس با حرص با  تقال از ختی

 .نبود
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 روشا*

 به و کندم پوست رو تمدس توی سیب آروم آروم

 خوبشون حال دادم؛به گوش حرفهاشون

 

 .مانتوهایی  چه روشا بود لباسایی  چه نمیدوین _

 اینهمه نمیدوین  ویل میدم نشونت دونه دونه میام حاال

 .بودم ندیده عمرم تو تنوع

یم هم با فردا نداره عیتی  حاال  .مت 

 

 نتونست دیگه که بود شده کالفه حسایی  اشکان انگار

ل و دشخو   ترکید و کنه کنتی

ن  تروجدت وای_  به مغازه این از نمیکشم دیگه من نازنی 

 .مغازه اون

 از کنم فکر و سال آخر تا کشیده ته موجودیش کارتمم

یم خرچی  باید شهاب  .بگت 

ین  غر چقدر اشکان وای_ ن  !مت 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

وع جیغات جیغ دوباره باز_ ؟ شد رسر ن  نازنی 

 

 با که شهایی  و ها پله سمت چرخید نفرمون سه هر رس

ن  آرامش  .میومد پایی 

 خیسش موهای بود انداخته گردنش دور که ای حوله با

ن  وقتی  و کرد یم خشک رو  دور از رو حوله رسید پایی 

 .کرد باز گردنش

نم جیغ من_ ن  رفیقت ببیتن  صبح از که شهاب؟نبودی مت 

 یگ اون به مغازه یه از باید کرد دیوونه و من چجوری

 میکشیدمش

 

ن  روی رو حوله شهاب ن  و کرد پرت مبل اولی   های آستی 

 .زد تا ساعد تا رو بلوزش

 بگو تو.چی  یعتن  کردن خرید نمیفهمن اینا روشا اصال_

ن  تو میشه مگه ی مغازه اولی  ن  خرید؟ چت 

 

 .کردم نصف وسط از رو سیبم و زدم لبخند آروم
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ن  با که کنم باز لب خواستم و دادم تکون رو رسم  نشسیی

 تو حرفم گذاشت مبل روی رسم پشت که دستی  و شهاب

 .شد قفل دهنم

 به جا رو خودم خواستم حدش از بیش نزدیگ از معذب

 شد بلند اشکان شیطنت از پر صدای که کنم جا

 

 کش خر مغازه اون به مغازه این از همش که ما...خب_

 کردین؟ چیکار ها شما میشدیم

 

ن  رو رسم معذب  و برداشتم رو سیبم نصفه و انداختم پایی 

 زدم گاز

ین  کیفور کیل شهاب ها شده باز روت و رنگ اصال_ ن  مت 

 

 و کردم بلند رو رسم که شد طوالین  انقدر شهاب سکوت

 لبخند و باز نیش با دیدم که کردم نگاه نازی و اشکان به

ه شهاب به عریض  .شدن خت 

 و نصفه لبخند هم شهاب که چرخوندم رو رسم رسی    ع

 .کرد نگاه بهم و کرد جمع رو نیمش
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 من بده نمیخوری رو نصفه اون اگر_

 

 سیب نصفه حرف بدون و گرفتم چشمهاش از رو نگاهم

 گرفتم سمتش به هم رو دیگه
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 .کرد یم پایکویی  اعصابم رو که بود اشکان صدای هم اینبار

 .نداشتیا دوست سیب خییل قبال خان شهاب_

 ساخته بهت خوب کیش هوای و آب کنم فکر

 

ن  یزر  خندیدن صدای  گره توهم اختیار یی  رو هام اخم نازنی 

 .شد پراکنده افکارم تلفنم زنگ صدای با که زد

 شهاب آغوش از خواسته خدا از و کردم دراز رو دستم

 .گرفتم فاصله

 .بردم گوشم کنار رو موبایل و کردم وصل رو تماس

 بله؟_

 احمدی؟ خانم.بخت   وقتتون سالم_
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 بود ناآشنا هامگوش برای زیادی مردونش و بم صدای

 ...بله_

 رو شمارتون مهسا.مهسا شوهر هستم مشتاق بابک من_

 دارین احتیاج من کمک به گفت داد بهم

 

 .بست یخ رسانگشتهام و رسید هزار به قلبم کوبش آین  به

 یم ادامه تهشون و رس یی  های حرف به باید که االن حاال

 .بودند کرده سکوت همه دادند

 و ممکن دردرس ترین بزرگ باید نمیکردم جمعش االن اگر

 .میخریدم جون به

ن  برای  مشتاق لحن و لبخند و شدم بلند جام از رسی    ع همی 

 دادم صدام به رو

 .بودم منتظر اتفاقا گرفتی  تماس که ممنون خییل!سالم_

 

 رو خودم و شدم دور نشیمن سالن اون از بلند های قدم با

 .رسوندم سالن بخش ترین انتهایی  به
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 که بود نخورده جا صمیمیم تقریبا لحن از هم زیاد انگاری

 داد ادامه قبل از تر راحت

 تماس زودتر وگرنه بودم سفر من میکنم خواهش_

 .میگرفتم

 .خدمتم در من بفرمایید خب

 

 رو پرده ی گوشه اضطراب با و رسوندم پنجره به رو خودم

 .دادم فشار مشتم تو

د تند قلبم و بود شده داغ گوشهام ن  .مت 

 بزنم حرف االن نمیتونم من خب..خب..ازتون منونم_

تون؟ بیام میتونم  دفتی

 دیگه روز چهار سه تقریبا ویل سفرم که االن البته

 دوستای که البته.میفرستم براتون رو دفتی  آدرس بله_

 چی  هر و ندارن اداری های کتاب حساب به نیاز همشم

 ریکا محیط تو خودتون اگر.میدم انجام بربیاد دستم از

ن  نمیتونید تلفن پشت و ترین راحت  میگم منیسر  به بگی 

ن  وقت براتون  .کنه تعیی 
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 .چرخوندم رو رسم و کردم نگاه رسم پشت به مضطرب

 که کنه پیدا و مردی بود تونسته مهسا که خداروشکر

م انقدر ظاهر در الاقل  .بود محتی

 میکنید لطف بله.ممنونم خییل_

 باید ای زمینه چه در که بفرمایید میشه جسارتا فقط_

 کنم؟ کمکتون

 

 داشت دهنم تو انگار که قلتی  با و چرخیدم دیگه بار

 کردم زمزمه آروم میکوبید

م طالق میخوام من...من_  بگت 

 

 داد جواب و کرد مکث کیم

 شدم متوجه...بله_

 

 و مضطرب که بودم من اینبار و پنجره سمت چرخیدم

 گفتم تند تند نگران
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ی مهسا به نممیک خواهش ازتون فقط_ ن ن  چت   میدونم.نگی 

سه ازتون حتما و همشتونه مهسا  خواهش من ویل میتی

 ...که میکنم

 منید موکل االن شپا.احمدی خانوم باشه راحت خیالتون_

ی هم مهسا به حتی  و ن  نمیگم باره این در چت 

 

 دادم تکون رس تر آسوده خیایل با و زدم لبخند

سم پس ممنون_  .خدمتتون مت 

 خدانگهدار نممیک خواهش_

 خداحافظ_

 

ون به رو مضطربم نفس و کردم قطع رو تماس  فوت بت 

 بستم یخ شهاب صدای شنیدن با که کردم

 برش؟ میخوای گ خدمت_
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 تا کردم مرور بودم زده که هایی  حرف دور یه منگ و گیج

 .داد یم باد به و دودمانم قسمتش کدوم دقیقا بفهمم

 نشنیده رو حرفهام "طالق" قسمت شهاب مطمئنا ویل

 .کرد نیم سوال ازم کرده گره های اخم با فقط وگرنه بود

 که قلتی  کوبش به تفاوت یی  و کردم جور و جمع رو خودم

 رو هام اخم رسید یم خودمم گوش به حتی  بلندش صدای

 .کردم درهم

 بودن؟ گرفته بودن، نگرفته ازم که و پیش دست

 ی؟داد یم گوش من حرفهای به داشتی _

 دقیقا آره_

 

 کردم جمع رو بازم نیمه دهن و گرد چشمهای

 اونوقت؟ میگردی چی  دنبال_

سم و سوالم دوباره داری توقع_  بازیت کویل خودت یا بتی

 میدی؟ جواب و میکتن  جمع و

 

ه چشمهاش به عیاین  خشم با اینبار حاال  .شدم خت 
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دم حرف دوستم با_ ن  مهسا...مت 

 

 شد تر کور گرهش هیچ نشد که باز ابروهاش گره

کت تو اتاقیت هم ی زنیکه همون مهسا از منظورت_  رسر

 هان؟ نیست که

 چیه؟ حسابت شهاب؟حرف زدنه حرف طرز چه_

 

 به عصباین  صورت و شده قفل های دندون با صامت

ه چشمهام  نفس و بست و چشمهاش کالفه و شد خت 

 کشید عمیق

 ..روشا نشم عصباین  انقدر تا میکنم جون دارم من__

 

 رخ به رو چشمهاش توی آتیش و کرد باز و چشمهاش

 کشید طپشم از پر و ترسیده قلب

 داری نگهم آروم تا داری برنیم قدمم یه حتی  تو ویل_
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 گ با نداشت ختی  حتی  بود؟وقتی  چی  برای خشم اینهمه

دم حرف ن  بود کرده باور خوبم انگاری و مت 

 شدی؟ عصباین  که کردم چیکار االن_

 شر  رد دختی  اون فرسجن  صد از حتی  نمیخواد دلم_

 بگم؟ دیگه جور یه یا روشا؛واضحه

؟مگه برای اخه_  ..چی

 نشنوم هیجی  بعدش میخواد دلم یعتن  نه میگم وقتی _

 .روشا

ی با من زن نه تیک نفر هزار با که دختی ن  به حتی  و مت 

 نمیگرده داده نخ شوهرشم

 

 دادم تکون رو رسم و بستم کالفه رو چشمهام

 شهاب داره شوهر_

 بحثامون نصف بیای کوتاه اگر یادبگت   بار روشا؛یه بسه_

 تمومه
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ه چشمهاش به   نگفتم دیگه و شدم خت 
ی
 باشه قرار که زندگ

 و بیام کوتاه شوهرم عصبانیت و داد خاطر به توش من

  دیگه بکشم یدک خودم با و بودن برده حس مدام
ی
 زندگ

 .نیست

  اون تو دیگه
ی
 عشق؛هر نه هست رفاقت از بویی  نه زندگ

یه متعفن بوی هست چی   .است 

 .دادم تکون رو رسم و گرفتم چشمهاش از رو نگاهم

 نداشت هم وجود حتی  که مهسایی  رس کردن بحث دیگه

 .بود احمقانه

 حسایی  و درست ی بهانه یه دنبال گشتم یم باید فقط

 وکیل دفتی  برم باید که روزی برای

 !باشه

 

 .افتادم راه ها بچه سمت و گذاشتم کنارش از

م شدم خسته خییل امروز من_  بخت   بخوابم؛شب مت 
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 صدای که رفتم باال ها پله از و نشدم جواب منتظر دیگه

 .شد بلند گوشیم پیام

ن  و کردم باز رو صفحه قفل  .خوندن رو پیام میی

 !مشتاق آدرس؛بابک با ساعت و روز یه

                           

                               *** 

ین از رو کسلم نگاه   به و گرفتم مغازه برق و زرق پر ویتی

 .دادم ادامه راهم
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 اون با همراه و میومد راه کنارم حرقن  هیچ بدون شهاب

 راه کنارم و کرد یم نگاه ها مغازه به همیشگیش اخم نیمچه

 .میومد

 ذوق از پر و خوشحال صورت جذب ها مغازه از بیشتی 

ن   .کردم یم نگاه بهش مدام و بودم نازنی 

 پشت لباس به ذوق با و میکشید رو دستم ازگایه هر

ین  میکشید جیغ تقریبا و کرد یم اشاره ویتی
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 هم تر دلتی  این از مگه روشا کن نگاش تروخدا وای_

 هست؟

 

 و میکشوند مغازه تو خودش با و من هم حرفش بند پشت

 .کرد نیم ولم گفتم نیم رو نظرم من و کرد نیم پرو تا

ن  دوست رو حالش و حس عجیب ویل  .داشیی

  نعمت
ی

 !بود قشنگ

ن  ی داشیی ن  رو کنه خوب رو آدم حال انقدر بتونه که چت 

 .میگم

 رو رسم گریم، های دست تو هام دست خوردن گره با

 کردم نگاه بهش و چرخوندم

؟ فکر چی  به_  میکتن

 

 صورت به غبطه با و گفتم بلند بلند رو افکارم اختیار یی 

ن  تر خوشحال و اشکان الخوشح  کردم اشاره نازنی 

ی بتونه آدم خوبه چقدر میکنم فکر دارم_ ن  کنه پیدا و چت 

 .کنه خوب و حالش انقدر که
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ه کیم ه خت   کرد تماشام خت 

 کنه؟ خوشحال همینقدر میتونه رو تو چی _

 

 عقب رو دستم آروم و گرفتم چشمهاش از رو نگاهم

ن  جلوی و کشیدم ین اولی   .مایستاد ویتی

 .دوختم چشم متنوع های مدل و رنگارنگ های لباس به

 دوست هارو مدل این از کدوم هیچ که بودم مغرور

 نداشتم؟

 قابل اصال کشیدم یم خودم که هایی  طرح نظرم به

 .نبود هیچکدومشون با مقایسه

ی دنبال ذهنم تو و کردم فکر کیم ن  هر تو که گشتم چت 

اییط  .کنه بخو  رو حالم و کنه آرومم بتونه رسر

ی جز ن ن  هیچ میخورد وول ذهنم تو مدام که چت   دیگه چت 

 .زد نیم چرخ وجودم تو

 از پر اتاق یه میخواست دلم همیشه ویل..نمیدونم_

 .باشم داشته نقاشر  وسایل
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ی یه وقت هر.کوچیک و بزرگ های بوم و رنگ از پر ن  چت 

 خوب حالم فقط و میشه پاک افکارم ی همه میکشم

 .میشه

د غر انممام همیشه ویل ن  نقاشر  جای خونه تو که مت 

 ی هزینه میدونستم من ویل میشه کثیف جا همه و نیست

 زیادیه بابام برای قلمو و دنگ اونهمه

 

 راه دوباره و انداختم فکرش غرق صورت به نگایه نیم

 گفتم؟ اینارو که شد چی .افتادم

 کنار صداش و اومد حرف به دوباره که نکشید طول خییل

 شد بلند گوشم

 خانوادت هم خودت برای هم میخواد دلت چی  هر_

یم باال ی طبقه هم روشنا برای.بردار  .میخریم مت 

 

 کنم؟ عادت نمیتونستم اینا از هیچکدوم به چرا

  که شوهری با اونم معمویل خرید یه
ی

 دلم چی  هر میگ

 .بخرم میتونم بخواد
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 حس ذره یه از دری    غ ویل بود دختی  یه دلخوشیای همشون

 .خوب

 .ممنون شهبا_

 

ن  و اشکان  هارو مغازه تک تک تقریبا ما از جلوتر نازنی 

 .کردن یم فتح و میچرخیدن

ی تنها ویل ن  هم شاید یا تر متعجب لحظه هر که چت 

ه های نگاه کرد، یم ترم عصتی   بود ای عشوه از پر و خت 

 کنارم از هم متی  یه حتی  که دستم کنار مرد سمت که

 .میکرد سنگیتن  نمیخورد جنب

ن  شاید چون عصتی  یگمم  رو مرد این که بود ها نگاه همی 

 .میکرد تر خودخواه لحظه هر

ه نیش با که هایی  دختی  ه باز،خت   و کردن یم تماشاش خت 

 .کردن یم توجه جلب مصنوغ های خنده با هم گایه

 گاه یی  و گاه که بود مکرری های پوزخند واکنشم تنها

دم ن  کنم تقدیمشون ور  مردی میل کمال با بودم حاضن  و مت 

ی هیچ ویل بود برده فیض جمال از حسایی  شاید که  از ختی

 .نبود کمال
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 مغازه وارد مستقیم اینبار ویل شد کشیده دستم دوباره

 .شدیم

 .بپوش میارم برات لباس چندتا یه پرو اتاق تو برو تو_

 

 فضویل و باز نیش با که ای فروشنده به نگاه یه متعجب

 .داختمان میکرد نگاهمون تمام

 دارم،ممنون لباس من_
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 نرمش از بود،پر آروم نگاهش

 بخرم دست چند یه برات میخواد دلم ویل نداری نگفتم_

 

 این حتی  یا من با خصومتی  چه گردون چرخ این نمیدونم

 هم قسمت اجبار به رو هایی  آدم درست که داشت مرد

 .بودن پنبه و آتیش مثل درست که بود کرده
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 پافشاری ی همه اجبار و زور ترین کوچیک با که متن  برای

 قسمت رو شد،مردی یم فعال وجودم های لجبازی و

 .نبود بلد ای دیگه حرف زور جز که بود کرده

 بخرم لباس نمیخواد دلم االن...شهاب__

 

 چرخ بازی این به تا کرد یم تالش داشت خییل اونم انگاری

 باشه آروم و بخنده گردون،

ن  رو صداش  و آورد گوشم سمت رو رسش و آورد پایی 

 کرد زمزمه

 پرو و لباس دست چند اینکه از بعد...کوچولو باشه__

 نکتن  قبول میتوین  نیومد خوشت اگر کردی

 

ت با و خندیدم ناخودآگاه  تکون اطراف به رو رسم حت 

 !دموکراش عجب.دادم

 کنید راهنمایی  پرو سمت و من خانوم لطفا_

 عزیزم بفرمایید.چشم بله_
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 ذهنم به ای دیگه ی جمله هیچ واقعا و شد کشیده دستم

 .رسید نیم

م آروم کردم سیع و کشیدم عمیق نفس  بگت 

م سخت زیادی دارم شاید  و انرژیم الیک دارم شاید یا میگت 

ای رس ن  .میدم هدر مسخره چت 

 .داشت الزم اساش جون یه دوئل این

ه آینه به منتظر و بستم رو اتاق در  .شدم خت 

 دستم رو مانتو تا سه بندش پشت و خورد در به قهت چند

 .بست و در و داد

  یی  با
ی
اف ویل کردم تنم حوصلیک  کار واقعا نکردن اعتی

 .بود سختی 

 .تر قشنگ یگ از یگ

 برای انگار که یک درجه های مدل و مرغوب های پارچه

 .بود شده دوخته خودم

 حال ی لحظه غرق بود شده پراکنده افکارم تمام ناخودآگاه

 .بودم شده
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ون پرو اتاق از خواستم  شب لباس یه اینبار که بیام بت 

  شد گرفته سمتم کوتاه

ن  همشتون ببخشید_ ن  پرو هم رو یگ این گفیی  کنی 

 

 واقعا اینبار ویل.بستم رو در دوباره و کردم تشکر کوتاه

 .بود اومده بند زبونم

سید هم زانوهام به بلندیش که شب لباس یه  با و نمت 

 نمایش به هم رو کمرم حتی  و بازوهام و پاها اوتسخ

 .بود گذاشته

ونه ذوق یه  یم جون آروم آروم داشت شده چال ی دختی

 .شد یم بلند صداش و گرفت

 زده ذوق روشای دادم اجازه و زدم چرخ دور یه اختیار یی 

 .بکشه جیغ دلش تو و کنه تماشا خوب

ه و نفتی  آیی  لباس یه  .کننده خت 

ون اتاق از و کندم دل باسل از باالخره  .اومدم بت 

ه گوشیش ی صفحه به شهاب  رسش دیدنم با که بود خت 

 .کرد بلند رو

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

دم فروشنده به هارو لباس  خدامیدونست فقط و ستی

 .بود چند یک ی درجه های پارچه این قیمت

 بهم کارها اینجور.کنه خرج برام شهاب نمیخواست دلم

 ...ویل داد یم دین حس

 برندار نداشتی  دوست و کدوم هر شب لباس اون جز به_

 

 نداشت ایرادی کنه؟باشه خرج میخواست دلش خودش

 بودن قشنگ همشون_

 

وزی بوی لبخندش  یه.بود عجیب خییل این و داد نیم پت 

 شهاب برای زیادی خوشحایل و رضایت جنس از لبخند

 .بود غریب

 پسندیدین؟ هم رو شب لباس این ببخشید_

 !بله_

 

 اختیاراتم جز شب لباس اون یعتن  محکمش و عقاط ی بله

 .نبود
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 بود گرفته تصمیم که بود اومده خوشش ازش انقدر یعتن 

سه؟ نظرهم براش حتی   نتی

 

 فراپوش رو بودم کرده خرید مدیل این که باری آخرین

 .کردم

 .راحت خیال با همینقدر و دغدغه بدون همینقدر

 .زیادش تعداد نگران نه باشم پولش نگران نه

ون که مغازه از ی نتونستم اومدیم بت  ن  .نگم چت 
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 .بودن قشنگ خییل...شهاب ممنونم

 

 .بودن نداده یاد رویی  و چشم یی  یا ادیی  یی  بهم

 در دستم از شهاب های لبخند شمار واقعا دیگه...ویل

  همون این واقعا بود؟یعتن  خوب حالش.بود رفته
ی
 بود زندگ

 میخواست؟ که

 .بخوای ازم ممدا میخواد دلم_
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 چشمت ذره یه حتی  که چی  هر و میخواد دلت که چی  هر

 روشا کنم فراهمش برات دارم دوست.گرفته و

 

 سختی  اینهمه عوارض از شاید.میدونم بود شده تلخ زبونم

 بود

 استفاده ازا مابه قانون از خییل میدم ترجیح ویل ممنونم_

 خوش مذاقم به خییل بعدش های خواسته معموال.نکنم

 .میادن

 

 و شد محو لبخندش فقط.شد عصباین  نه کرد اخم نه

 دوخت چشم بهم عمیق

ن  بابا ای_  زن این دست از و من شمادوتا؟تروخدا کجایی 

 .کنید خالص

 

 به و کردم قطع رو نگاهمون ارتباط اشکان صدای با

ن  خندون صورت  .دوختم چشم نازنی 

 انداخت باال و ابروهاش بدجنیس با
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 .شد تازه روحم گقشن روشا نمیدوین  _

 

 های مرد ادای تصنیع ویل بود خوب حسایی  اشکانم حال

 .آورد یم در رو رفته خرج به بار زیر

 اونم و کنه یم کیف زنش خوب باحال حسایی  بود معلوم

 .میشه خوب حالش

 کردین؟ خریدتونو هم بریم؟شماها دیگه خب_

  از مردیم
ی

 ناهار بریم گشنگ

 مونده هنوز...نه_

 

 اشاره باال ی طبقه به و داد و اشکان جواب قاطع شهاب

 .کرد

ی آخرین ن  اونم عروسک یه خریدن میخواست دلم که چت 

 نشدین  تموم های ویل این از امان...ویل بود شهاب پول با

د گند که ن ن  همه به مت   .چت 
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ن   ها مغازه از و بود کرده خرید حسایی  دیگه انگار که نازنی 

وع و ردک باز و صحبت رس من با بود کنده دل  کرد رسر

 .کردن تعریف

 یه دنبال و رفتیم باال برقی  پله از اشکان و شهاب از جلوتر

 .افتادیم راه دوباره فروشر  بازی اسباب

ن  د حرف نازنی  ن  نبست باال تمرکزم انقدر نداشت ختی  و مت 

 اختیار یی  و کنم دنبال و هاش جمله تک تک بتونم که

 .شد یم پرت حواسم

 با که میچرخوندم چشم روشر ف بازی اسباب یه دنبال

 .چرخوندم چشم نگایه سنگیتن 

 که شد مشگ و پر موهای با قدبلند مرد یه قفل نگاهم

ه ه خت   .کرد یم تماشام تر عقب متی  چند از خت 

 .دادم رسعت پاهام به و گرفتم رو نگاهم رسی    ع

ن  دست  و بیاد تر رسی    ع یکم تا کشیدم خودم با هم رو نازنی 

 .انداختم رسمون پشت به نگایه نیم احتیاط با

 به حواسشون اصال و بودند صحبت غرق اشکان و شهاب

 .نبود ما سمت

 .بود نشده قطع ثقیل نگاه اون هنوز و اومدیم جلوتر دوباره
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 .نگاه همون باز و چرخیدم دوباره اختیار یی 

ی جنس از نگاهش و میومد متشخض مرد ظاهر در ن  هت 

 .نبود

 م؟میگ چی  روشا اصال میدی گوش_
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 هان؟

نما حرف تو با دارم ساعته یه کوفت و هان ن  مت 

ن _ ن  بیا نازنی  مش؟ خودم برا خوبه کته این ببی   بگت 

 

 اشاره مغازه یه به که اشکان سمت چرخید جفتمون رس

 .بود ایستاده تنها و میکرد

ن   شد یم نزدیک که همینطور و سمتش برداشت قدم نازنی 

 پرسید

 کو؟ شهاب پس___

 فروشر  بازی اسباب که  تر اونور مغازه چندتا به اشکان 

 داد جواب من روبه و کرد اشاره بود
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 بذار تو نرو بچرخ همینجا تو روشا.کنه خرید اونجا رفت_

 راه اعصاب جنگ الیک بخره خواست دلش چندتا هر

 نازی بیا.ننداز

 

ن  اونا و دادم تکون رو رسم  شدن مشغول و مغازه توی رفیی

 و کوتاه های قدم با و گرفتم خالیشون جای از رو نگاهم

 .افتادم راه هدف یی 

 

 خانوم؟ ببخشید_

 

 .زدم نشنیدن به رو خودم و خورد گره توهم هام اخم

ین به دوباره و ها مغازه سمت افتادم راه  چشم ها ویتی

 دوختم

 ببخشید؟ خانوم_

 

 تر زن بهم حال مگه و شد یم تر نزدیک هرلحظه صداش

 ؟هست هم مزاحم یه از
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 پرید تقریبا دیدم تعجب درکمال که دادم ادامه راهم به

 کرد سد رو راهم و جلوم

؟ لحظه یه میشه__ ن  وایسی 

 

 .کردم قطع عصبیم لحن با رو ملتمسش صدای

؟بفرمایید مزاحم شما میشه_ ن  آقا نشی 

 

 خودمم حتی  ویل میداد هشدار مدام ریز نگراین  یه

ن  یه ممکنه نمیدونستم  چه کوچیگ ی مسئله همچی 

 .کنه پا به جهنیم

 بدین گوش لحظه یه خانوم بود کجا مزاحم_

 

ن  و اشکان دنبال رسش پشت به و ایستادم کالفه  نازنی 

 .دوختم چشم

یم مثال لحن با که کردم نگاه بهش معذب  تمام که محتی

وع بود ریخته پاش رو سعیش  .کرد رسر
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 نگاهتون دارم دقیقس چند فقط بخدا نیستم مزاحم من__

 .میکنم

  مدل اصال مدل این میدونم
ی

 آدم خب ویل نیست قشنگ

 .میاد پیش کجا صالحش و خت   نداره ختی  که

 نگاه و زیبا صورت از اومده خوشم ازتون خییل من

ن  برای محجوبتون؛  اجازه خواستم داره امکان اگر همی 

م م رو شمارتون بگت   باور.بشیم آشنا باهم بیشتی  که بگت 

ن   ...کنی 

 

 !بیسر  آشنا من زن با بیشتی  میخوای که_

 

 منجمد و ببنده یخ تپیدن درحال قلب یه میشه چطوری

 شه؟

 .دوختم چشم رسم پشت به و برگشتم زده وحشت

 ..شهاب_

 شما؟ زن_

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 دور جای به حماقت درکمال و گرفت شهاب از رو نگاهش

 داد قرار مخاطب و من طلبکاری لحن با شدن

 ...چرا متاهیل؟پس شما مگه_

 

 .افتاد اتفاق ثانیه دچن عرض در همش

 که مردی سمت بردنش هجوم و شهاب محکم ی تنه

 .کرد یم نطق همینطوری داشت

 ویل میکشید تت   و میسوخت محکمش ی تنه زور از شونم

  صوریی  ی بسته چند شده،میخه خشک
ی

 هوا رو رنگ

 رسش پشت دیوار به محکم که مردی و شده پرتاب

 .شد،بودم کوبیده

 و کرد پرت ای گوشه رو تشدس توی های بسته شهاب

 .برد هجوم

 .بود خودم دست دیگه

 نیم حسشون دیگه که پاهایی  و کشیدم که بلندی جیغ

 .کردم

ن  به پاهام و میلرزید تنم تمام  فقط و بود شده قفل زمی 

 .کنم تماشا رو وحشتناک ی صحنه اون میتونستم
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 فرصت بدون و بود چسبیده رو مرد اون ی یقه که شهایی 

 میکوبید مشت صورتش به

 

ن  و اشکان که نکشید طول خییل  مغازه از زده وحشت نازنی 

ون  .شدن جمع دورشون پاساژ آدمای کل تقریبا و اومدن بت 

ی هیچ ویل   سواشون بره و کنه جرئت که کیس از ختی

 نبود کنه

 میچرخه؟ من زن رو نجست چشم کثافت ی حرومزاده__

  من زن به
ی

 ه؟تیکهاومد خوشم زیباتون صورت از میگ

 .نیستم شهاب نکنم تیکت

 

 .نبود که خدا بود؟به طبییع خشم اینهمه

 بودنم اینجا دلیل و جونمه ی همه که خواهری جون به

 .نبود که

 و بود اشکان بره پیش کرد جرئت که کیس تنها باالخره

 .کرد یم خرج شهاب مهار برای که زوری تمام

 میکشیش االن باش آروم شهاب!شهاب کن ولش_
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 نیم هم اشگ ترین کوچیک حتی  و میلرزیدم بید لمث

 .ریختم

 رسخ تماما صورتش که شهایی  از چشمهام.بودم شده شوکه

ون گردنش های رگ و بود  .رفت نیم کنار بود زده بت 

 داشت؟ خشم اینهمه...اینهمه...ساده مزاحم یه
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 .کشید عقبش و اومد بر پسش از اشکان لحظه چند فقط

 ابله مردک اون که بودم نکشیده میقع نفس هنوز

ن  پشت با که همینطور  پاک رو دهنش و دماع خون آستی 

 اومد حرف به پوزخند با کرد یم

 یه زنت اون دست برو کتن  خفه و من بیای اینکه جای به_

 صورتش و رس رو من امثال چشم دیگه تا بکن حلقه

ت یی  نچرخه  غت 

 

 .شد قفمتو  زمان و ایستاد تپش از قلبم.شد تموم
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 ثانیه چند بود کشیده عقب متی  یک فقط که شهایی 

 .کرد فوران...و زد خشکش

 .کرد حمله زخیم شت   مثل و فعال آتشفشان مثل

 ادغام شهاب لگد و مشت با اشکان "ببند و دهنت" فریاد

 .کرد بلند هارو جیغ صدای و شد

 که کردم یم تماشا رو مردی شده خشک و مات من ویل

 .نبود هم شدین  مهار و کرد یم له فقط

 !شوهر محرمیت به مردی

وع و دراومدن بهت از مردم انگار باالخره  جدا به کردن رسر

 .کردن

 که هایی  استخون صدای با شهاب های راه یی  و بد صدای

 یم سیع فقط مردم و بود پیچیده طبقه کل تو میشکوند

 .کنند دورش کردن

 

 نهمهای عمرم تمام تو.میبینم خواب دارم میکردم حس

 .بودم ندیده یکجا رو خشم

 چی  هر میخوند حافظ برامون خونه تو مدام که پدری

 .بود شسته ذهنم از بود کاری کتک و خشونت از تصور
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 ...حاال ویل

 باالخره زده وحشت و گیج شد کشیده محکم که دستم

 مشت زورِ  و خون همه اون از نگاه و بیام خودم به تونستم

م لگد و  .بگت 

 قدرت با رو دستم نگران و کرده عرق رتصو  با اشکان

 زد هوار و کشید

 روشا بیوفت راه_

 

 و بود کرده کپ گلوم تو ترسیده و زده وحشت بغض یه

ون  .اومد نیم بت 

ون و بود بسته یخ دستهام  کشیده اشکان با همراه حت 

 .شدم دور مهلکه اون از و شدم

ن  برقی  پله از بدو بدو  و قدرت با رو دستم و رفت پایی 

 .کشید یم خودش همراه خشونت

 به تونست یکم خنک هوای انگار کرد خارجم که پاساژ از

 عقب رو دستم و ایستادم رسجام که کنه مسلطم خودم

 کشیدم
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ی؟اون داری و من کجا_  جون به افتاده شهاب باال میتی

 ...تو اونوقت مردک اون

 !شو خفه روشا بیوفت راه و ببند و دهنت فقط_

 

 بیشتی  پناهم یی  بغض و بلندش فریاد از شد گرد چشمهام

 .گرفت جون

 .کرد ردم خیابون از و کشید خشونت با رو دستم دوباره

 تاکیس هر برای و داشت نگهم خیابون کنار عصبانیت با

 دربست میگفت بلند و داد یم تکون دست شد یم رد که

؟ کار چی  المصب بزن حرف د...اشکان_  میکتن

 

 تقریبا و کرد باز رو عقب در نپامو  جلوی تاکیس توقف با

ن  داخل به  .داد هلم ماشی 

 عرض در مرگ،فقط حد در اونم اضطراب و تنش اینهمه

 .افتاد اتفاق دقیقه چند

 و بست و در محکم و شد سوار من بند پشت رسی    ع

 داد راننده به رو ویال آدرس
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 .میخورد هم به هام دندون ترس از و میلرزید صدام

؟مگهمی اینجور من با چرا_  کجا مقرصم؟االن من کتن

ی و من داری  داشت شهاب وقتی  بلبشو اون وسط میتی

 ...میخوام من پاساژ سمت برگرد میکشت؟آقا و احمق اون

 !نکردی دیوونم تا روشا شو خفه_

ون اگه احمق  میکشتت شهاب همونجا که نمیاوردمت بت 

ه  احمق؟ ی دختی

ن  به دم نازنی   .کنه آرومش برگرده شهاب با ستی

 

 .کردم یم نگاه اشکان به باز نیمه دهن با متحت   و مات

 کردم؟تقصت   چیکار من مگه..مگه..بکشه؟م و من...م_

 شوهر من نفهمید اون مقرصم دنبالم؟من افتاد اون منه

 ...و دارم

 و شهاب هنوز اگر میخوره دردی چه به کلت تو مغز اون_

؟  نشناختی

ه  خشم شهاب کنم حالیت باید زبوین  چه به نفهم ی دختی

ل نمیتونه و عصبانیتش و  بفهمونم بهت کنه؟چجوری کنتی

 ...که نکن بازی اعصابش با
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 باال صدا جاش به و کردم خفه رو ترسیده بغض اون

 که اشکهایی  از چشمهام و میلرزید ترس از تنم هنوز.بردم

 میسوخت شد یم مهار

ل و خشمش نمیتونه که درک به_  چه؟ من به کنه کنتی

 بخواد باید نیست؟چرا طبییع رفتارهاش اون هک چه من به

 کرده؟ زندگیش وارد و من زور به وقتی  کنه خایل من رس

 اینجور که خوبشم اخالق عاشق یا ابرو چشم عاشق

 کنم؟ تحمل هارو بازی دیوونه

 نمیخواین چرا نیست طبییع شهاب  عصبانیتای اشکان

؟ شماها ن  بفهمی 

 

 یم نگاه رو پشت هآین تو از مدام مضطرب تاکیس راننده

 داد یم ادامه راهش به و کرد
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 نفس و کشید دست ملتهبش صورت رو کالفه اشکان

 کشید عمیق

 پنجره از رو دستمه که هایی  ساک تک تک میخواست دلم

ون کنم پرت  بت 

ون آوردمت زودتر من.نیست حرفا این وقت االن_  که بت 

ه آروم ویال برسونه و خودش تا  فقط اومد قتی و  روشا.بگت 

 کن آرومش

 میفهیم؟ کنه آروم و شوهرش بلده زین  هر که همونجوری

 جفتک که انقدر.شده عصتی  انقدر تو خاطر به شهاب

،انقدر  .کردی دیوونش زدی پسش که انداختی

 

 کرد خرج داشت چنته تو نارنجک چی  هر و کشید فریاد

 !نداری سیاست ارزن یه قدر_

 فقط خودت، آرامش برای بیای راه دلش با اینکه جای به

 .کردی تحریکش

ه  احمق توی اونوقت کنه تو خرج و زندگیش کل حاضن

 .کتن  خایل رسش اجباریتو عقد ی عقده میخوای فقط
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ن  بری فهمیدی؟باال روشا مجبوری تو  تا جات بیای پایی 

 کجا تا ببینم برو حاال اونوقت شهابه ی خونه عمر آخر

ن  لگد جون  داری انداخیی

 

 .شه بلند صداش نذاشتم ویل ترکید ضمبغ باالخره

 .شه ریز رس دادم اجازه فقط و کردم خفه رو هقم هق

 نیم کردنم تازه نفس فرصت حتی  و میتازوند مهلت بدون

 .داد

 

 .داد تکیه صندیل به رو رسش و بست رو چشمهاش اشکان

 دوباره خسته و آروم لحن با کنه باز چشم اینکه بدون

وع  .کرد رسر

 .بود شده تموم نارنجکاش گهدی انگاری ویل

 !نمیدوین  شهاب از هیجی  هنوز تو_

 و آورده رسش باباش که بالیی  مادرش،از از گذشتش، از

 .ساخته رو میبیتن  که شخصیتی  این
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 نشون و خط برام هاش چشم با و کرد باز رو چشمهاش

 کشید

ن  جاش به روشا نجنگ انقدر_  بشناس و شوهرت بشی 

 

 .بسه دیگه موین  الل

 گردن بندازی و بازی دیوونه اون میتوین  چطوری کاناش_

 من؟

د؟چطور چطوری ندیدی ن  کشید؟ یم هوار مت 

ن  جرئت مردمم حتی   اونوقت شن نزدیک بهش اولش نداشیی

ن  یه من میخوای که هستی  نامردی چه تو  و مردی همچی 

 .کنم تحمل

 ...میگفتی  هم بودم خواهرت اگر

 اونم به آره داشت دوست انقدر منم خواهر شهاب اگر_

 .میگفتم همینارو

 

 تر عصتی  که کردم پاک رو صورتم روی های اشک عصتی 

 داد ادامه
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 بهش شد یم من خواهر عاشق شکیل این شهاب اگر_

ن  یعتن  خوشبختی  که میفهموندم  دیوونه که مردی داشیی

 .بخواد و آدم وار

 روشا؟ و حرفم نمیفهیم

 دندا دست از نگرانه مدام...نیست خوب حالش شهاب

 .توعه

ن  برای  و خودش نمیتونه که مردی همون شده دوباره همی 

ل  .نیست خودش دست خشمش و کنه کنتی

 اوین  ندی رفتار تغیت   بازم خودته؛اگر پای بقیش ما دیگه

 خودیی  میشه له که
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 .نداشت فایده

 .زدن حرف کالم یک  نه ها حرف این شنیدن نه

ن  رو شیشه  .دادم تکیه پنجره رکنا رو رسم و کشیدم پایی 

 عصتی  صدای و اشکان گوشر  پیام صدای با رو چشمهام

 .نکردم باز هم بندش پشت
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 ...نازنینه_

 

وع شده قفل هم به های دندون و عصتی  لحن با  کرد رسر

 خوندن رو پیام

 کاری هر شده دیوونه بردی؟شهاب رو روشا چرا اشکان_

ه آروم میکنم  ویال میایم داریم نمیگت 

 

 تو عصبیش پوزخند صدای و کرد پرت کالفه رو گوشر 

 زد زنگ گوشم

 داری تا چهل با برو تر تند یکم آقا!بردیش چرا میگه_

ی  همش؟ مت 

م تر تند بود؟چشم کجا تا چهل جوون نه_  مت 

 

 طول خییل.کشیدم عمیق نفس و کردم باز رو چشمهام

 رو پولش اشکان و کرد توقف ویال کنار تاکیس که نکشید

 .کرد حساب
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 داشتم بودن طلبکار و کردن کج ابرو برای دلیل تا زاره

 بسته یخ هام دست و میجوشید رسکه و ست   مثل دلم ویل

 .بود

 .رفت نیم کنار لعنتی  ی صحنه اون هیچجوره

 های پالستیک که میدیدم رو شهایی  میبستم پلک تا

 و برد هجوم و کرد پرت رو دستش توی رنگ صوریی 

 .کرد پرتاب رو کردش گره های مشت

 تو بریزم خایک چه ببینم تا کن قفل درم اتاق، تو باال برو_

 رسم

 

 برگشتم سمتش متحت   و ایستادم حیاط وسط عصتی 

 میکتن  داری اینجوری که کنه چیکار میخواد مگه..مگه_

 اشکان؟

  میخوای
ی

 خودم و کردم عقد عیار تمام ی دیوونه یه با بگ

 نفهمیدم؟

 و بدنم و تن داری جااین تا پاساژ از مگه کردم چیکار

 میلرزوین 
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 های چشم با و کشید دست صورتش رو کالفه اشکان

 غرید بسته

 فهمیدی؟ دیوونه گفتی  شهاب به بود بارت آخرین_

 

 کشیدم نیم داد مدیل این هیچوقت وگرنه نبود خوب حالم

 !بزن حرف درست من با_

نم حرف درست_ ن ه کلت تو عقل وقتی  نمت   میگم بهت .نمت 

 ... شهاب

 

 که هایی  ریزه سنگ صدای با ویل کشید داد من از تر بلند

ن  الستیک زیر  خفه نطفه تو حرفش میخورد غلت ماشی 

 با که دوخت چشم پارکینگ در به زده وحشت و شد

 .شد باز ریموت

 ...کنه رحم فقط خدا_

 

د حرف طوفاین  از مدام ن  براش دلییل میگشتم چی  هر که مت 

 .کردم نیم پیدا
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ت ی هر اسمش...بود؟نه غت  ن ت بود که چت   .نبود غت 

 هنوز و شد حیاط وارد بودند گرفته کیش برای که ماشیتن 

ب به و شد متوقف که بود نشده پارک کامل  باز درش ضن

 .شد

 اون از خوب و راهه تو اساش سونایم یه کردم یم حس

 .بود مشخص میبارید آتیش ازشون که چشمهایی 

ن  از برق مثل شهاب  سمت نبسته رو در و شد پیاده ماشی 

 .افتاد راه ما

ن  به پاهام  شهاب میخ شده خشک تنم و بود بسته یخ زمی 

 .بود

 توام با شهاب_

 

ن  نگران صدای  های قدم و داره نگهش نتونست هم نازنی 

 .داد ادامه رو سنگینش و محکم

 و نکردم اشتبایه هیچ من که کردم تکرار خودم با مدام

 .کنه رفتار بد باهام نداره حق

 نوید شکارش به که بود زخیم گرگ مثل درست اهشنگ

 .کردنه سالچن  ی آماده و میداد شدن دریده
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 یم تند پا سمتم لحظه هر و بود شده تند هام نفس ریتم

 .کرد

 خطر زنگ یه و پیچید گوشم تو غرشش از پر و بم صدای

 .کرد روشن هم رو دیگه

 .نبود مورد یی  اشکان نگراین  اینهمه انگاری نه

 نیست حواسش تا گفتی  کردنه له مشغول شهاب دیدی_

 نه؟ چاک به بزنم و کنم فرار رس دو غول اون از

 

 یم نگاه کردش عرق و رسخ صورت به باز نیمه دهن با

 .کردم

 مدیل این رو اتفاقات ی همه که میگذشت کلش تو چی 

 کرد؟ یم تعبت  

ی مثل اشکان  راهش و جلوش پرید رفته در چله از که تت 

 کرد سد رو

 .آوردمش خودم با من شهاب_

 ...تو که ویال بیایم زودتر ما عصتی  االن تو گفتم
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 تن و ریخت فرو جونم یی  قلب که کشید هوار جوری

 .شد سقوط ی آماده لرزونم

 دور ازم و من زن خندیدی آبادت و جد هفت گور به تو_

 !کردی

 

 و کرد پرت عقب به تقریبا رو اشکان محکم هول یه با

 افتاد راه مسمت دوباره

 اونهمه میون که باشه زنت به حواست اینکه جای به_

 .اومدی من زن با کردی ،غلط نکنه غش ترس از الشخور
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 به قدم چند و شد پرت کناری به اشکان اینکه از بعد

 تقریبا و نکرد نگاهش شهاب دیگه خورد؛ تلو تلو عقب

 .دوید سمتم

 عقب عقب داشت یم بر سمتم که قدیم هر اختیار یی 

فتم  .کنم حفظ رو فاصله کردم یم سیع و مت 

 با رو شناسنامم که کیس از  روزی نمیدیدم خوابم تو

سم انقدر کرده پر اسمش  .بتی
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 .رفتم عقب عقب و کردم ول رو خرید های ساک همونجا

 ..شهاب_

 

 گوشش به میدونم بعید که گفتم ترسیده و آروم انقدر

 جری که بود شنیده خوب خییل انگاری ویل باشه رسیده

 قدرت با رو بازوم و آورد هجوم سمتم تقریبا قبل از تر

 .چسبید

ن  زد چنگ رو بازوم اینکه محض به  به اشکان و نازنی 

 .کردن تند پا سمتنون به و اومدن خودشون

 که نکن کاری باش مسلط خودت به تروخدا شهاب_

 شر  پشیمون

 میکتن  چیکار ببینم وایسا شهاب_

 

 رو فاجعه یه نوید ناقوس یه مثل گوشهام وت صداشون

 .میداد

 تمام با رو بازوم کبود صورت و شده قفل های دندون با

 .کشوند ویال تو خودش همراه و زد چنگ قدرتش
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 کشید ها پله سمت خودش همراه و من بلند های قدم با

 .برد باال و

 و میکوبید وقفه یی  قلبم و بود شده جمع درد از صورتم

 .میکرد بیشتی  ور  اضطرابم

 باشم اروم کردم سیع و زدم چنگ دستش به

 میکتن  چیکار...میکتن  خورد داری و دستم شهاب آیی _

 وایسا شهاب

 

د حرف نه ن  .داد یم گوش حتی  نه و مت 

ین با  و کشوند باال خودش با و من ها پله از رسعت بیشتی

 .برد هجوم بود خودمون برای که اتاقی  سمت

 .نکرد ول رو بازوم ویل کرد پرت اتاق داخل تقریبا و من

ن  و اشکان  در شهاب ویل بودند رسیده بهمون تقریبا نازنی 

 .کرد قفل رسی    ع و بست روشون جلو زورش تمام با رو اتاق

وم باالخره ن ه چشمهام تو و کرد ول رو بتی  .شد خت 

ن  و باال تند تند جفتمون ی سینه ی قفسه  .رفت یم پایی 

 .خشم از اون و وحشت از من
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 رو وحشتم در به اشکان های کوبیدن مشت ایصد

 .کرد یم صدبرابر

 ..نازی های گریه صدای

 .نیست خوب حالت االن درو این کن باز شهاب_

 

 رو بغضم.باشم آروم کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 انگشتهای جای که همینطور.کردم اخم و دادم قورت

 گفتم دادم یم مالش رو بازوم روی شهاب

؟ اینجوری شهاب؟چرا تهچ هست معلوم_  میکتن

 

 .کردم یم حس هم فاصله این از رو تنش باالی حرارت

 پیشونیش رو عرق های قطره و بود شده کبود صورتش

 .کرد یم خودنمایی 

 دلم و کردم فراموش و ترسم لحظه یه فقط...لحظه یه

 .سوخت براش

 و حال بود شده این وقتی  میاورد خودش روز به داشت چی 

 روزش؟
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 ساکت و خانوم...منه ماله زدنات چنگ و تقالها ی همه_

  از تا وایسادی
ی

 آره؟ بگه محجوبت نگاه و صورتت قشنگ

 

 آروم صداش.کالمش تلجن  و خشونت از بست یخ قلبم

 رو تنم داشت یم بر سمتم که کوتایه های قدم ویل بود

 .میلرزوند

 یهو اون گفتم بهش...نشه مزاحم گفتم بهش من...من_

وع  ...کردی یم صتی  اگه.حرف تند دتن کرد رسر

 

 .کشید هوار و کشید پر تصنعیش آرامش آین  به

 بستم رو چشمهام و پرید باال هام شونه که جوری بلند

  نشنیدم ویل_
ی

  رساغم بیای ندیدم.داری شوهر بگ
ی

 یگ بگ

 نشنیدم؟ من و لعنتی  گفتی  اومدی؟د شده مزاحمت

 

 شد گرفته رس از دوباره اشکان های کوبیدن مشت 

؟پشیمون غلیط چه داری هست حواست شهاب_  میکتن

 !زنته بیشعور مییسر 
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 ؟ کندی جون چقدر رفته یادت

 

 .کشیدم دست گلوم رو و کردم باز رو چشمهام

 تا کنم پاره رو گلوم دور نامری   طناب اون میشد کاش ای

 بزنم حرف تر راحت بتونم

 .شهاب بزین  عفتی  یی  اتهام بهم نمیتوین _

کتت تو موقع همون باشم لجن انقدر ودب قرار اگر من  رسر

ن  که االن نه شدم یم هات کاری کثافت ی پایه  !هیییی 

 

 بلندم جیغ صدای.چسبید رو یقم و سمتم آورد هجوم

 دیوار به شدنم کوبیده با شد ادغام
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 با نمیاورد خودش با رو تو عقل کم احمق اون اگه

 خاکشت   و خرد رو عوضن  اون چطوری میدیدی چشمهات

 .کردم

؟ حرف عفتی  یی  از من برای داری تو حاال ین ن  مت 
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 زنم کنم حس اگر برمیاد دستم از کاری چه نداری ختی  مگه

ه؟ هرز  میتی

 

 عوض شهاب زمخت های دست با نامری   طناب اون جای

 .کرد یم تر تنگ لحظه هر رو نفسم راه و بود شده

م رو بغضم ترکیدن جلوی نتونستم دیگه  مثل و بگت 

 کشیدم داد خودش

  انگ بهم مرگته؟چرا چه پس_
ی
ین  هرزگ ن  خط رسی    ع بعد مت 

؟ نشون و  میکیسر

 داشته قبول میدونم بعید که خدایی  به ایمون و دین یی  د

 ....میدیدی وگرنه بدم و جوابش خودم ندادی مهلت باشر 

یه همون اون لعنتی  د .نفهم کن باز و در شهاب_  که دختی

 هست؟ حواست دیوونیسر 

 

 کشید نعره بلند و چرخوند رو رسش راینبا

 نکردم خفت نیومدم خودم تا اشکان ببند و دهنت_
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 کنم کم رو دستهاش فشار دستهام با کردم سیع

 سیاه ی نباشه،شناسنامه حالیم تعهد که نیستم آدیم من_

 .کنم فراموش و زوری چند هر نکاح یه و

 به که باشه دیوونه و رواین  مرد یه شوهرم میخواد حاال

ن  یه خاطر  ...بخواد کوچیگ ی مسئله همچی 

 

 پر سییل یه قصد به جاش به و کرد ول رو یقم دستهاش

 رفت باال قدردت

 .بود اراده یی 

 .کردم صورتم حفاظ که دستی  و کشیدم که بلندی جیغ

 یه منتطر شایدم یا فرسا طاقت و عمیق سوزش یه منتظر

 دیوار به دوباره جاش به که بودم اساش شدن پرت

ه چشمهاش به زده وحشت و شدم کوبیده  .شدم خت 

 هوار بودم شنیده ازش حال به تا که صدایی  ترین بلند با

 داد تکونم و کشید

 کس یی  من جز فکرت حتی  اگر میکنم خورد و پات قلم_

 .بچرخه ای دیگه
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 مال رو دست دونست نیم که ابله اون های استخون مثل

 .گذاشته گ

 کوفتیت ی حلقه ،اون تعهدم ی قدیسه بگو بهم حاال

ت؟ یی  بگه برنگرده بهم وث*د اون که بود گوری کدوم  غت 

 امثال چشم دیگه تا بکن حلقه یه زنت اون دست برو بگه

 نچرخه؟ صورتش و رس رو من

 روشا؟ گوریه کدوم حلقت

 

 .کرد یم برخورد بهم هام دندون و میلرزید لبهام

 اینهمه مخواب میخوند؟تو حافظ برامون پدرم که گفتم

 .دیدم نیم رو فریاد و خشونت

 بزنه؟ و من میخواست

 به عادت من..من...کیفمه تو..تو...همینجاست...من_

 ...هم برا میکنه اذیتم ندارم انگشتی 

 یدک و من وجود چون یا میکنه اذیتت طال تیکه اون_

 میکشه؟
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 باال عمرت آخر تا شهاب یه میگه ادم و عالم همه به چون

 اذیتت بخوری جنب پیشش از ذارهنمی و هست رست

 میکنه؟

 

 پرده یه پشت از و بود شده روون سیل مثل دیگه اشکهام

 .کردم یم تماشاش خیس ی

 میکتن  اشتباه داری باش آروم شهاب_

 

 بلندش صدای الی البه رو بدش حس و بود بد حالش

 .کرد یم قایم

 !نبود من حق...ویل میفهمیدم

 بهم شده جور ره میخوای.کتن  فرار میخوای همش_

 .نیستم زندگیت جای هیچ که کتن  ثابت

 

ن  جنون حال این تو اگر  اصال که میگفتم بلند نبود آمت 

ط ن  عقدم رسر  نمیذارم بشم زنت بودم گفته بهش.بود همی 

ن  طعم  ...االن ویل بچیسر  و داشیی
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 !کن ولم...شهاب

 

#part327 

ن  باال تند تند سینش ی قفسه  چشمهاش از و شد یم پایی 

 .بارید یم آتیش

 .شد تر نزدیک بهم عوض در و کرد ول رو یقم 

 .نبود گردی عقب جای هیچ و بود دیوار به تکیم

 بدم یادت خودم یا داری نگه دستت تو و حلقت بلدی_

 روشا؟

 

 بستم و چشمهام و کشیدم عمیق نفس

 شهاب عقب برو...میکنم دستم_

 

 تر نزدیک و گذاشت دیوار روی صورتم کنار رو دستش یه

 شد
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 که کنم داغش دستت تو جوری میتونم که میدوین _

 بیاری؟ درش نتوین  هم بخوای

 

 رد و کشیدم دست چشمم زیر و کشیدم عمیق نفس

 کردم پاک رو اشک

 !شهاب بسه_

 دارم شوهر نگفتی ..نگفتی _

 

 و ناحقی  کنه؟اینهنه تحمل میتونه چقدر آدم یه مگه

طبییع اینهمه  .رو بودن غت 

 که نداشت ختی ...نمیشناسم و ابشه من گفت یم اشکان

 .ندارم شناختنش برای هم رغبتی  و عالقه هیچ

 اونور هم رو دیگش دست که کردم باز رو چشمهام

 .شد تر نزدیک و گذاشت دیوار روی صورتم

 رو صدام و کردم جمع جا یک رو خشمم و وحشت تمام

 .بردم باال
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ن  یه خاطر به!دیگه بسه_  خون تاحاال ظهر از مسخره چت 

 .کردی شیشه تو و نم

 دستم و حلقم بعد به این از گفتم منم گفتی  شهاب بسه

 .میکنم

 

 عالوه اینبار ویل کنه بلند رو صداش دوباره نداشتم توقع

 روی صورتم کنار هم رو محکمش مشت بلندش صدای بر

 کوبید دیوار

 .شوهرمه که دارم شهایی  یه نگفتی  کالم یه!نگفتی _

؟ گفتی   لعنتی

 

 زد داد تر بلند که پوشوندم هام دست با رو صورتم

 روشا شه باورت خودتم که بگو بلند انقدر.بگو االن_

 میدم جفتمون دست کاری یه وگرنه بگو

 

 چشم بهش اشکیم چشمهای با و زدم کنار رو دستم

 .دوختم
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 خشم از پر پا تا رس بود عصباین .کرد یم سکته داشت

 !بود ترسیده....بود

 ...شهاب_

 عمرت آخر تا متن  زن شوهرتم؛بگو من بگو.روشا یاال_

ن  با  روشا بگو متن  مال کینت از پر چشمهای همی 

 

 کردم تکرار هق هق با و کشید هوار

 !متن  شوهر لعنتی  توی.ام تو زن من_

 نمیاری آرامش برام لحظه یه که انصاف یی  توی

 عالیجناب؟ بسه؟بسه.شوهریم

 

 .کنم مهار نتونستم دیگه رو بلندم هق هق صدای

ن  دیوار کنار ونجاهم  .نشستم و خوردم لت 

 اوج از اینجوری بود اگه که.نبود خوب حالش میگم بازم

 کرد نیم فروکش خشم

 حل بغلش تو رو لرزونم تن و نشست پاهاش رو حرص با

 کرد
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 روشا باش آروم.آروم هییش_

 

 بغضن  ی همه میخواست دلم فقط.نداشتم زدن پس جون

 .کنم ادآز  رو کرد یم خفم داشت ظهر از که

 کشت قصد تا شد مزاحمم که و احمقی  مردک اون..زدی

 زدی

 

 غرید گوشم کنار و کرد بغلم محکمتی 

 کنم یم نابود شه نزدیک تو به بخواد که و احدی هر

 بزین  منم میخواستی ..میخواستی ..م___

 

ن  داشت و استخونام  صداش ویل کرد یم له آغوشش بی 

 داشت درد

 .شه بلند روت بضن  به اگه میشکنم و دستم خودم_

ی من.نبود من تقصت  ..ت_  مرد یه بذارم که نیستم دختی

 ...بهم
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ی...متن  پاک زن تو_  لعنت چشمهای همون که دختی

م و دیوونه بارید، یم نجابت ازش که شدش  تو.کرد است 

 متن  ی فرشته
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 راه هام ریه به رو عطرش تلخ بوی و کشیدم عمیق نفس

 .دادم

 .نداد آرامش حس بهم وشخ بوی این هیچوقت

 مثال های رفتار از پر پاش تا رس که مردی به لعنت

 بودن حایم لحظه یک از دری    غ ویل بود کننده حمایت

 ...شهاب کن ولم_

 

 .شد بلند جاش از رسی    ع و کشید عقب

 و کشید محکم رو دستم ویل کردم باز آردم رو چشمم

 کرد رسپام

 !ترسیدی ازم_
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 ردوندمبرگ و روم و نگفتم هیجی 

سون،این و من تو_  دیگه که بگت   ازم رو کوفتی  ترس نتی

 .نبیتن  شکیل این و من

 

 زدم پوزخند و کشیدم دست چشمهام زیر

 ترس؟ و تو_

 

 خودش سمت و گرفت دستش با رو صورتم عصتی 

 .برگردوند

ون های رگ و شده قفل های دندون با  زده بت 

ن ...نبودن ترس!ترس آره_  .رفیی

 بذارم اینکه نه.نبینم بغلم تو رو تو و شم بلند صبحا اینکه

 ...نه بریا جایی 

 و کردی اخم خواب توی حتی  بغلم تو میبینم همینکه

 .نگرفتی  آروم

 

 .نکرد ول ویل کشیدم عقب رو صورتم
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ین  جار همه پیش و من چرا اینکه ترس_ ن  و ای حلقه.نمت 

 به کدومش ببینم تا کردم فرش و فروشر  طال صدتا که

 که کردی قایم پستو تا هزار تو میاد، ظریفت دستای

 .نکتن  دستت

 دختی  و نشده "زنم" هنوز مدت اینهمه بعد چرا زنم اینکه

 مونده باباش خونه

 روشا؟ کجاست کار ایراد

 حسایی  تو یا نیست من جز رایه کنم حالیت نتونستم من

 داره؟ باد کلت و لجبازی

 

ه رنگ هام گونه نشد فرصت  عذاب احساس یکم یا بگت 

م وجدان  .بگت 

 هام لحظه تک تک تلجن  به زدم پوزخند

 کجاست؟ کار ایراد میدوین  نه_

 مجبورم شهاب گفتم وقتی  نکردی باورم تو که همونجا

  این تو چون نکن
ی
ی زندگ ن  حس از ختی  .نیست داشیی

؟باشه داغ انگشتم تو و حلقم میخوای  ..کتن
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 رو بابا ی خونه دختی  بریدی و شدی خسته وقتی  میخوای

؟اونم خودت زن  ...باشه کتن

  بهم که میدوین  پاک و من هم انقدری
ی

 خیالت و فرشته بگ

ه ای دیگه مرد هیچ یی  فکرم راحته  ...پس نمت 

 بره ای دیگه احد یی  من جز که فکری میکنه غلط_

 

 دادم ادامه و کشیدم عمیق نفس

ل خشم چیه؟اینهمه دردت پس_  اینهمه نشده کنتی

 من؟ ی شدهن همراه دل شده جنون؟بهونش

 میکنه؟ قانع هم و خودت حرف این

 

 و بود گرفته آروم کم کم کبود صورت اون.بود شده آروم

 .بود کرده نشیتن  عقب هاش چشم طوفان

 همراه هام خواسته مابقی  کنار کوفتیتم دل اون_

ن .میکنم  کوچولو بتی  توله کن تماشا خودت بشی 
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 مشآرا فقط االن دلم ویل رفت یم ضعف بودم؛دلم خسته

 .میخواست رو دریا

 .دادم تکون اطراف به رو رسم و زدم پوزخند

 .کردم باز رو قفلش و در سمت افتادم راه

ن  و اشکان نگران و منتظر نگاه به تفاوت یی   از نازنی 

ن  هارو پله تند تند و شدم رد کنارشون  رفتم پایی 
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 باید دریا کنار رسیدی وقتی  گفت یم همیشه نرگسم مامان

 به رو دریا گوش،صدای رساپا و ببندی و هاتچشم

 .بسپاری خاطرت

ی های وقت که جزئیات با و دقیق انقدر  سیایه و دلگت 

 .کتن  تازه نفیس یادآوریش با بتوین 

 .نداشتم دوست رو بسته چشم دریای من ویل

 ها موج رقص و بشینم همینجا ها ساعت میخواست دلم

 .کنم تماشا رو
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 لحظه هر و نداشت پایاین  که آیی  دریای تالطم و خروش

 .گرفت یم اوج بیشتی 

 روی شده خشک ی قطره آخرین و کشیدم عمیق نفس

 .کردم پاک رو صورتم

 عمیق نفس و گذاشتم کردم بغل پاهای روی رو چونم

 .کشیدم

 پر رو هام ریه هوا رطوبت و طراوت کل که عمیق انقدر

  نفس وقت به و کنه
ی

 .برسه دادم به تنگ

 بشم خلوتت مزاحم نمیخوام بخدا عزیزم...جان روشا_

 

 .نگرفتم داشتنیم دوست آیی  از رو نگاهم

 بگه و بچرخونه رس غیظ با که آدیم.نبودم تلجن  آدم من

 .شدی خلوتم مزاحم ویل

 

ن   .برداشت قدم سمتم احتیاط با و اومد جلوتر نازنی 

 دوست و من خییل روشا؟میدونم بزنیم حرف یکم_

 .ببینمت شکیل این نمیخوام ویل...ویل نمیبیتن  خودت
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 پیش روزهای برای نه ویل کشیدم تر عمیق رو بعدی نفس

 و ها کاش ای ی همه ی اندازه به شاید.بعدی روی

 .هام افسوس

 هستما برات من بزین  حرف یگ با خواست دلت اگر_

 روشا

؟ هستی  شوهرت عاشق تو_ ن  نازنی 

 

 نیم خوشحایل یا بود تعجب روی از مکثش ثانیه چند

 .دونم

 کفش من مثل و نشست ها شن روی کنارم رسی    ع ویل

 .درآورد رو هاش

 .دوخت چشم نیمرخم به و زد آب به رو باهاش

 و من هم ها وقت خییل تلخه اوقات گایه اشکان میدونم_

 من آره...من ویل نمیده گوش حرفم به و میده حرص

 .روشا عاشقشم
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 .کشیدم شن روی نامفهویم های طرح و زدم لبخند

 قشنگیه نعمت...خوبه خییل_

 

 کردم بلند رو رسم که شد آویزون دوباره هاش لب

ن  روشا_  ...ببی 

 هست؟ازش بینتون عشق به حواستون چقدر اونوقت_

 نشه؟ خشک وجودش برکت که میکنید مراقبت

 

 حدس درست.کرد تماشام گنگ و کرد فراموش رو حرفش

 !زدم

 و گورش باید زود یا دیر کتن  مراقبت ازش نباشر  بلد اگه_

ن  بکتن  ن  میبیتن  میای خودت به اونوقت.نازنی   که تلجن  همی 

 .نیست تحمل قابل برات دیگه میگذری ازش راحت

 نمیتوین  هم لحظه یه حتی  نباشر  عاشقش دیگه وقتی 

 .نزین  دم و بخوری حرص بشیتن 

 

 .نبود من خاطر به دیگه انگاری درهمش صورت
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 ...کرد؟من میشه کاریم مگه اخه..اخه_

ن  یدوین م_  و بود ویل بزرگیه نعمت خییل عشق نازنی 

 .نیست هیچکس دست نبودش

 .نیست...یا میاره خودش با و برکتش و هست یا

 

 .دوختم چشم خیسش چشمهای به و برگردوندم رو رسم

 .گرفتم رو دستش و زدم تلخند

ن  بارونه مثل عشق_  روز یه یا بباره روز یه اینکه.نازنی 

 .تنیس ما دست بشه سایل خشک

 نکنیم درست خوب بستی  یه براش اگه پرباری روزای تو ویل

 ویرووین  یه.میکنه درست سیل یا میشه خشک یا بعدا

 !شهاب مثل...مطلق

 شهاب؟_

 

 دادم تکون رس و دوختم چشم دریا به دوباره

 درونش پرقدرت حس برای چون ویل عاشقه شهاب.آره_

ی هیچ ن  همه داره نساخته بستی  یدوین م.میکنه نابود و چت 
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 چی  بیاره بار به ویروین  و باشه نداشته بستی  عشق اگه

 میشه؟

  یا توقع میشه یا
ی

 !مالکیت...یا وابستگ

ن  منه مالک شهاب  این بستی  بدون ویرانگر عشق یه.نازنی 

 ساخته و خرایی  همه
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 کردم یم حس هم رو لبخندش ندیده

ین  حرف خوب_ ن  نمیدی یاد بهش پس چرا.روشا مت 

 خرایی  جای به تا بسازه بستی  عشق اونهمه ایبر  چجوری

 بسازه؟ آبادی

 

 .چرخیدم سمتش و زدم لبخند من اینبار

 وقتی  ویل برکته نبودش و بود عشق...که گفتم چون_

 .کرد کاریش نمیشه نباشه

 

وع دوباره نذاشتم  دادم ادامه من اینبار و کنه رسر
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 طرفه دو عشق یه دوتا شما که حاال...نگفتی 

 نه شه خشک نه که بسازین بستی  یه براش وایندارین؛نمیخ

 بیاره؟ بار به ویروین 

 

 انداخت باال رو هاش شونه و خندید بلند

 یه بعد که نیستیم بلد هیچکدوممون.نیستم بلد انگاری_

 تو.میشه بولد ایراداتمون و میکشه ته هامون عشق مدت

 روشا بده یادمون

 بلدی بازم دلخوری اینهمه با که خویی  انقدر که تو

 کتن  خرج مهربوین 

 

 انداختم باال رو ابروهام و زدم لبخند

 از عشق نمیذاره که محکمیه بستی  اون دوستی !دوستی _

ن  ی دیگه باشر  بلد و دوستی  وقتی .بشه ویرانگر یا بره بی   ختی

 .نیست مالکیت یا عشقی  یی  اینهمه از

 شهابم کن باور.هستیم همم دوست اشکان و من خب_

ل و خشمش تونهنمی فقط توعه دوست  ...نمیتونه کنه کنتی
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 قطع و حرفش رسی    ع و دادم تکون طرف دو به رو رسم

 کردم

ن  بلد و دوستی _ ؛دوستی  نیستی  ن ام بدون نازنی   وجود و احتی

 .ممکنه غت   حایم یه

ام نه  .حایم نه میگذره رست تو که اونیه احتی

 .میده امنیت حس بهت بودنش با که کیس یعتن  حایم

 

 بشه پر چشمهام نذاشتم و سمتش مچرخوند رو رسم

، بودنش با_ ن  تا صبح از یگ ممکنه.کارهاش با نه نازنی 

 حس آدم به هم لحظه یک ویل باشه حمایت حال در شب

 داریم دوستش که کیس مال فقط حمایت چون.نده حایم

وط نیست؛حمایت  موقع یه باشه موقع یه نیست مشر

 .نیست هم کننده محدود حمایت...یا نباشه

 کمک همیشه اونیکه.نازی ها داره فرق کمک با ایتحم

سونه  .حایم نه یاوره مت 

 روت جلو و غلطه رایه یه گفته صدبار که همونیه حایم

 میگرده نمیکشه؛بازم عقب توش افتادی وقتی  ویل چاهه یه

ونت تا طناب دنبال  .بیاره بت 
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 مخالف میتونه.بکشه عقب نیست قرار...دیگه حامیه

 تنهات نیست قرار ویل نکنه کمکت همیتون...ها باشه

 ...بگو تو حاال.بذاره

 عشقتون مراقب که هست حمایت چقدر زندگیتون تو

 باشه؟

 

ن  ه روش به رو به و زد جوین  کم لبخند نازنی   .شد خت 

 صدبار چون کردم یم فکر.نمیدونستم اینارو من...ام..خب

 بقی  ما دیگه نمیده گوش و نکنه و کاری یه میگم اشکان به

ن  اونم چمیدونم یا.خودشه با واقبشمع  گایه...طور همی 

 که دعوا تو خب که میکنه تهدید و من نبودنش با اوقات

ات حلوا ن  نیم خت   .کین

 

 کشیدم آه و دادم تکون افسوس به رو رسم

 که امنیتم حس.میشه امن نا زندگیتون نباشه که حمایت_

ن  میاین خودتون به نباشه  اون تو نمیخواد دلتون میبینی 

 
ی
 .بمونید زندگ
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ن   رو هاش شونه و خندید مکث لحظه چند از بعد نازنی 

 انداخت باال

ام بهم که مطمئنم ویل زدیم گند و یگ این خب_  احتی

 بگیم بهم چی  هست حواسمون خییل دومون هر.گذاشتیم

 ...باهم مودب خییل یا

 

 گرفتم رو هاش دست و زدم چمباتمه کالفه

ن  نه_ ام اینا نازنی   که بودنه مودب همون این.نیست احتی

ام.گفتی   .میذاره کم شهاب که هموین  یعتن  احتی

ام  و مستقل ی اراده یه عنوان به رو طرفت اینکه یعتن  احتی

 .بشناش خودت از جدا آدم یه

ام ؟یعتن  یعتن  میدوین  احتی  و باشه شهر یگ نیست قرار چی

ن  تابع و شهروندش اونیگ  .اون قوانی 

 قوانینش خوب شهروند یه مثل من تا و شهر شده شهاب

ه نیم آروم نکنم اجرا و  .گت 

یه همون دوستیه؟این نظرت به این ن  کنه کاری بتونه که چت 

 نشه؟ ویرانگر یا خشک عشق
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؟تو یعتن  نیست قائل من برای ای اراده هیچ وقتی   چی

 ...بگو

 

ن  غلوط غلط بود؟یاد شده اشک پر چرا چشمهاش  رفیی

 
ی
 بود؟ سوخته من حال به دلش یا بود افتاده خودش زندگ
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؟بده میکتن  گریه چرا_ ن  عشقت چجوری میگم بهت نازنی 

 داری؟ نگه همیشه و

 

 کشید دست رو چشمهاش زیر و زد لبخند

 .چسبید بهم حرفها این چقدر میدونه خدا فقط..نه_

 میکتن  حس واقعا.کنم یم فکر شهاب و تو به دارم...ویل

 میکنه؟ دری    غ و بلده اینارو

 

 کردم کج رس و انداختم باال رو شونم
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 باشه میخواد که چی  هر دلیلش.نمیکنه من حال به فرقی 

  این شده ثمرش ویل
ی
 .هست االن که زندگ

 روشا؟ میکنه خوشحالت چی  االن...االن_

 

ن  و کردم فکر کیم ی اولی  ن  زبون به رو رسید ذهنم به که چت 

 آوردم

 !روشنا_

 جیغش یصدا که کنم بغلش محکم انقدر میخواد دلم

 چی  هر و بگذرونم وقت باهاش شب تا صبح از.شه بلند

 .کنم فراهم براش و کنم گوش گفت

 

ن  لبخند  تر عریض و گرفت یم جون بیشتی  کلمم هر با نازنی 

 .شد یم

ی تهران رسیدیم انشاهلل_  میگم حاال.میبینیش مت 

ن  یه بریم...روشا   از من خدا بخوریم؟به چت 
ی

 مردم گشنگ

منم نیای تو تا ویل  .باشم گفته ت 
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 تکوک تایید ی نشونه به رو رسم و زدم جوین  کم لبخند

 .دادم

 .تکوندم رو شلوارم روی های شن و شدم بلند جام از

 دریا کنار صبح تا میخواست دلم بود قرباین  روشای اگر

 .نزنم حرف کیس با هم کالم یک و بشینم

 .نباشم ماجرا قرباین  که خوردم قسم من ویل

ن   بلند جاش از خوشحایل با و کرد پاک رو اشه اشک نازنی 

 .شد

 بوسید محکم رو گونم و شد آویزون گردنم از زده ذوق

 مجبور باز کنم فکر.عزیزدلم برم تو قوربون من الیه_

 میدم قول ویل کنیم تحمل و پز اشکان های جوجه باشیم

 .بخورین باهاش هاتونم انگشت کنم درست خودم و شام

                                *** 

 تلوزیون تصویر به و بودم داده تکیه مبل پشتی  به رو رسم

ه  .بودم شده خت 

 خورده سنگینش جو با رو ناهار که شد یم ساعتی  دو

 .بودیم نشسته نشیمن تو حاال و بودیم
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ن   تایپ لبخند با گایه از هر و بود گوشیش گرم رسش نازنی 

 .کرد یم

 کسالت،یی  اوج تو و بود شده ولو مبل رو تقریبا اشکان

ن  و باال رو تلوزیوین  های کانال حوصله  .کرد یم پایی 

 گره های اخم همون با که انداختم شهاب به نگایه نیم

ن  پشت کرده ه تاپش لپ به ناهارخوری مت   و بود شده خت 

ش و زد یم سیگارش به سنگیتن  پک گایه از هر  رو خاکستی

 .کرد یم خایل جاسیگاریش تو

ن  چقدر دیگه شماها بابا اه_ ن  یبسی   دیگه بگردیم بریم پاشی 

 گوشیت؟ اون از نمیکتن  دل نازی.مسافرت اومدیم مثال

 

ن  به منتظر و زد غر کالفه اشکان ه نازنی   شد خت 

 .بنداز راه دوتارو این پایم منکه_

 بریم؟ شیم؛شهاب سوار اسگ جت بریم میگم من

 

 چند از بعد و گرفت تاپ لپ از رو نگاهش کوتاه شهاب

 دوخت چشم بهش دوباره ثانیه
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ن  جا هر بعدش دارم کار ساعت نیم من_ متون خواستی   میتی

 

 .دوختم تلوزیون به رو نگاهم و زدم پوزخند اختیار یی 

 شهاب سمت افتاد راه و شد بلند جاش از کالفه اشکان
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کت کن ول بابا اه  کار کاقن  ی اندازه به تهران برسیم! و رسر

 .هست

 دلم کنیم بازی دست یه شهاب؟بیا کو ارتهاتک دسته اون

 حکم برا زده لک

 

 کالفه که شهاب سمت شد کشیده نگاهم دوباره اختیار یی 

 .شد کارش مشغول دوباره و کرد نگاه اشکان به

ن  کشوهای از تا چند اشکان ن  و باال رو تلوزیون کنار مت   پایی 

ون رو کاریی  دسته خوشحال باالخره و کرد  آورد بت 

شگ بیا_ ط.آوردم ت  ؟ رسر  چی
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 داد جواب نگایه نیم بدون و کشید تر عمیق رو بعدی پک

 نه االن اشکان دارم کار گفتم_

 

 کارتهارو دسته و کشید عقب آویزون ی قیافه با اشکان

ن  روی  جون کم و خفه صدای با فکر یه که کرد رها مت 

وع ذهنم توی  .خوردن وول به کرد رسر

ن  نگاهم  درگردش شهاب درهم ایه اخم و کارتها دسته بی 

 .بود

 جایی  یه از باید ویل کرد یم شل رو دلم و دست تردید

وع  .کردم یم رسر

 چال رس صدقه از غریب و عجیب های فکر این شاید

 حساب مدل این و کجا من وگرنه.بود قرباین  حس کردن

 کجا؟ کتاب

 یی  کرد پرت مبل روی رو خودش دوباره کالفه  که اشکان

 .افتادم راه شهاب سمت و شدم دبلن جام از اختیار

 هم هیچجوره که مردی با کردن دوئل برای کنم فکر

 .شدم یم خودش شبیه باید نبود خودم قدرت
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 پا رس تر راحت تا کردم یم فکر خودش مثل

ن  شاید اینجوری.بمونم  .بود تر آسون زدنش زمی 

ن  سمت افتادم راه  .ایستادم شهاب روی روبه درست و مت 

وع و برداشتم رو ازیب های کارت دسته  ورق به کردم رسر

 .زدن

 بدی یادم و حکم چطوره.رفته رس حوصلم منم اتفاقا_

 .کنیم بازی میتونیم بعدش شهاب؛اینجوری

 

 ندیده رو نازی باز نیمه دهن حتی  و اشکان متعجب نگاه

 .کردم یم حس هم

 تاپش لپ از رو نگاهش شهاب که نکشید طول خییل

ه و گرفت ه خت   .کرد تماشام خت 

 یم حس رو ابروش های گره ی دونه به دونه شدن باز

 .کردم

 دوباره و کرد خاموش جاسیگاری توی محکم رو سیگارش

ه بهم  .شد خت 

 ازا؟ به ما قانون نگفتی  چیه؟مگه_
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 .برنیای پسم از که شم خوب بازی این تو انقدر میخوام

ط چی  هر اونوقت  بر شهاب،یی  بدی انجام باید و کردم رسر

سم هام خواسته به وقتایی  یه من هم اینجوری.برگرد و  مت 

 تو هم

 

ی تنها نه اینبار حاال  یه بلکه که نبود ها اخم اون از ختی

 .گرفت شکل لبهاش روی آروم آروم جون کم لبخند

 جلوی از و کرد خاموش رو روش جلو تاپ لپ رسی    ع

 .برداشت روش

 .دوخت چشم بهم آرامش و لذت با و کرد کج رو رسش

ه...فقط میدم یاد بهت رو درشتش و ریز باشه_  بدوین  بهتی

ط دلت اگه.قهاریم باز حکم من  باید میخواد بندی رسر

یط هر عواقب  هوم؟ بپذیری و میذارم که هم رسر

 

 رو روش روبه صندیل و زدم لبخند ازش تبعیت به منم

 .کشیدم کنار

 دادم تکون رو رسم و نشستم مقابلش درست
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یط هر باختم اگر آره_  .کنم یم قبول رو رسر

 تهش تا.کتن  قبول اگر و اما بدون بدی قول باید هم تو

؟  هستی

 

 زدش یخ های چشم و ها اخم اون از بهتی  موذیانش لبخند

 .بود

ن  های چشم اون تصویر نذاشتم  گره های مشت و آتشی 

ه جون رسم تو کرده  .زدم پس رو افکارم رسی    ع و بگت 

 

#part333 

ه چشمهام به عمیق  لبهاش بر عالوه اینبار و بود شده خت 

 .میخندید هم چشمهاش

ون رو جوکر کارت دو اول و برداشت هارو کارت دسته  بت 

 .گذاشت

وع  زدن ورق رو ها کارت هم رس پشت و زدن بر به کرد رسر
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 میخواد من با نازی میبیتن .رفاقت این به توف قشنگ یعتن 

 تاپ لپ بده یاد بهم میگه زنش اونوقت داره کار کنه بازی

 .کنار میذاره میکنه خاموش و

 تو کنم یم بازی باهات خودم بیا.نکن اذیتشون اشکان عه_

 بیار وردار نرد تخته برو

 

 جدی صدای با که زدم لبخند هاشون بحث به اختیار یی 

 .شد جمع حواسم شهاب

 ارزش میدوین  میشناش هارو بلدی؟خال حد چه تا_

ه؟ کدوم  بیشتی

 

 دوختم چشم کارتها به و دادم تکون رو رسم

 بده یاد بهم و حکم فقط تو بلدم اینارو آره_

 

وع و داد تکون رو رسش  .کارتها کردن پرتاب به کرد رسر

 پرت خودش جلوی رو دیگه کارت و من جلوی رو کارت یه

 .کرد یم
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 کارت یه کردن پرتاب با که بود ها کارت رو دقت با نگاهم

 رو کارت انگشت دو با و داشت نگه دست خودش جلوی

 .کرد بلند

ن  اول قدم_  ببینیم تا میندازیم کارتهارو انقدر.حاکمه تعیی 

ن   .میوفته گ دست آس اولی 

 حاکمه بیوفته گ هر دست آس

 

ه چشمهاش به  کردم زمزمه و شدم خت 

 حاکیم تو.فهمیدم_

 

 که آرامش و رضایت حس یه.بارید یم لذت چشمهاش از

 .نبود کردین  قایم چشمهاش میون جوره هیچ

 زد چشمک و زد لبخند کوتاه

 چون نیوفته بهم آس اول دست اگرم!همیشه مثل..دقیقا_

م و دست اون  .میشم حاکم باز خودم میتی
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 حرص و دادم یم فشار هم روی حرص زور از رو دندونام

 .میخوردم

 خفته حرص همون با و کشیدم عمیق نفس...نه ویل

 .زدم لبخند

ن  یه  اساش ریبتخ یه ،به خودخوایه و مغرور کوه همچی 

 .داشت احتیاج

 رو حرص و باشم آروم کردم یم سیع باید هم همه از اول

 .کنم دور خودم از

 !بغیش.فهمیدم حاکم جناب خب خیله_

 

وع دیگه طوالین  و عمیق نگاه یه از بعد  .کرد رسر

وع  .بازی قواعد و حرکات ریز به ریز دادن توضیح به کرد رسر

 جا هم کلمه یه حتی  که بود حرفهاش یی  حواسم تمام

 .بود هام خواسته راه تنها این چون نندازم

 و داد یم توضیح کیل حرکت هر با و کرد پخش کارتهارو

 .کرد یم اصالح رو غلطم حرکات
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 دیگم دنیای یه تو کردم حس لحظه یک...لحظه یک فقط

 عذابم کیل که نیست اوین  نشسته روم روبه که کیس و

 .داده

 صدای اختیار یی  گایه حتی  و شدم غرق حال ی لحظه تو

 .کردم آزاد هم رو ام خنده

  پررنگ اخم اون خیال یی  انگار هم شهاب
ی

 شده همیشگ

ن  همه خونشدی و آرامش با و بود  .داد یم توضیح رو چت 

ن  های خنده صدای گایه گه  شد یم بلند هم اشکان و نازنی 

 شهاب که کرد یم یادآوری اشکان دوباره گایه از هر و

 .فروخت شزن به رو رفیقش

 ریز به ریز تمام انگار و شد تموم بازی دست یک باالخره

 چشم بهم دوباره و شد ساکت شهاب که شد گفته قواعد

 .دوخت

؟_  یادگرفتی

 

 از کارتهارو و کوبیدم بهم رو هام دست منشا یی  ذوق یه با

ن  روی  .کردم جمع مت 

وع  .کردنشون قایط و زدن بر به کردم رسر
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 اخ.شدم امیدوار کیل نبود تسخ هم اونقدرا...کامال_

ن  با کارهاتو تالقن  چقدر  شهاب دربیارم ها ورق همی 

 

 .نه عجیتی  طرز بود؟به کینه رس از حرفم

 ...نه حرص؟اونم روی از

 از بودم شده دور مشکالتم از ساعتی  چند چون شاید فقط

 .بود خوب حال رس

 داشت؟ نداشت عیتی  که کوچیک خوندن کری یه

 .کرد اخم دوباره نه شد عصباین  نه شهاب تصورم برخالف

 زد برق چشمهاش و دل ته از و بلند.خندید

 بجنگه دیگه جور یه میخواد حاال کوچولو بتی  توله..خوبه_

م خییل اینجوری اتفاقا...نداره عیتی  باشه  من به بیشتی

 و اختیار کمال با رو هام خواسته تک تک وقتی  میچسبه

ن  جفتک بدون  وکوچول بدی انجام انداخیی

 

وع اساش بر یه از بعد و رفتم غلییطن  ی غره چشم  رسر

 .کارتها کردن پرت به کردم
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 و شدن یم نمایان مختلف های خال با رنگارنگ کارتهای

 .شد پرتاب شهاب جلوی دوباره آس....باالخره

 

 به دست که کردم نگاه شهایی  به شده ریز چشمهای با

 .ردک تماشام تفری    ح با و داد تکیه صندلیش به سینه

وع کارتهارو باید تو یعتن  این_  منه با حکم و کتن  رسر

 .کوچولو

 

#part334 

 !میدونم گفتم غیظ با و کردم نازک چشم پشت

 بود؟ نشده زیاد هام ارادی غت   و ها اختیار یی  این

 .کردم نگاه شهاب به منتظر و کردم پخش کارتهارو

 و کشید جلو رو خودش کنه بلند کارتهارو اینکه از قبل

ن  رو اشصد  .آورد پایی 

ط حاال_  به هرکس و دسته هفت بازی که میدوین ...رسر

ن   .برندس برسه برد هفتمی 
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ن ....بردم من اگر  و دریا میای باهام دوباره امشب همی 

 یم قفل گردنم دور رو هات دست و کمرم دور رو پاهات

 کتن 

 

 درخشش از پر چشمهای اون با و کشید عقب خونشد

 .دوخت چشم بهم

 چطور و کردم یم نگاه بهش باز نیمه دهن با شده خشک

ط نبود حواسم  بدتر این از حتی  ممکنه مرد این های رسر

 بره؟ پیش هم

 

 .نبازم رو خودم کردم سیع و دادم قورت رو گلوم آب

ن  نظر در با و کردم فکر خوب طم منم عواقبش گرفیی  رسر

 .گفتم رو

ن  و اشکان های خنده صدای چرا نمیدونم فقط  قطع نازنی 

 بود اینجا حواسشون دونگ شیش و بود هشد

 بریم میوفتیم راه صبح فردا...بردم من اگر حاال...باشه_

 .تهران

 شده تنگ روشنا برای دلم
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 .نکنم شد؟گمون عصباین 

 کشید؟شاید پر چشمهاش لبخند

ن  یه توقع و خورد جا میدونم فقط یط همچی   رو رسر

 .نداشت

وزی حس اون از  با و فتگر  فاصله تاب و تب اون و پت 

 .دوخت چشم بهم جدیت و خونشدی

ن  های نگاه ن  سنگی   اذیتم اشکان بار شماتت شایدم و نازنی 

 .کرد یم

ه نگاه ثانیه چند از بعد شهاب ،کارتهاش و خت  ن  از رو سنگی 

ن  روی  گفت بمش صدای با و کوتاه و برداشت مت 

 .قبول_

 

 .کرد حکم و انداخت کارتهاش به نگایه

وع بازی  .شد انتخاب کارتها و شد رسر

 !برد شهاب رو اول دست رسی    ع خییل و رفت جلو دست

وز نگاه یه نه  .عصتی  نه انداخت بهم پت 
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 دوباره و کنم قایط کارتهارو دوباره تا کرد صتی  منتظر

 .کنم پخش

 .بود حاکم هم نگفته و بود برده

 .کرد حکم دوباره و کردم پخش دوباره

 کرد؟ یم فکر چی  به

 و پیشه عاشق زن یه به کنه دیلمتب قراره چجوری اینکه

 کنه؟ رامم خودش قول به چجوری

 ..ویل.دادم جواب من و انداخت کارت

 جلوم کارتهارو باید اون و بودم حاکم من حاال!بردم اینبار

 .کرد یم پخش

 

 خوب رو اشکان عصتی  های کشیدن نفس صدای

 .میشنیدم

ن  مضطرب نگاه  .شهاب خنتی  نگاه بدتر همه از و نازنی 

ط داشت؟برای توقیع چه  با و کنم رسخ گونه جذابش رسر

  یکم و خجالت
ی

ط یه زنانگ  بذارم؟ تر داغ رسر

ی این ن  نبود؟ زیادی ما ی قصه های تلجن  برای یکم فانتی
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 .بعدی دست و بعدی دست

 دفعات همون تو که بودم باهوش زیادی من یا بود اتفاقی 

دم؟ درمیون یه داشتم اول  میتی

 دست این و بودیم برده بار شش جفتمون بود که چی  هر

 .بود آخر

 با و کردم حکم من اینبار بردم من رو قبیل دست چون

 گفتم تردید

 دل حکم_

 

ون رو کارتهاش از دوتا و نکرد نگاه بهم  انداخت بت 

 

#part335 

 .بعدی جواب و بعدی حرکت و کردیم انتخاب کارتهارو

اف بهش پیش ی چندلحظه که بود خویی  حسه اون  اعتی

 غرقم حال دنیای تو گفتم که میگم رو م؟هموین کرد

 میکنه؟

ی دیگه  .نبود ازش ختی
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ن  هم شهاب میکنم فکر  .داشت رو حس همی 

 یه به میتونم باالخره که بود اضطراب از پر وجودم تمام

 و خودم باید یا برسم مکیسر  کش هیچ بدون خواستم

ن  ی آماده  .بکنم ای دیگه چت 

 پیش من نفع به انهاحمق بیشتی  لحظه هر آخر دست ویل

فت  !بردم من...دقیقه سه عرض در و مت 

 رو تفاوتش یی  نگاه و داد تکیه صندیل به خونشد شهاب

 دوخت چشمهام به

 تهران گردیم بریم فردا...روشا بردی_

 

ن  روی کارتهای به نگاه یه شده گرد های چشم با  یه و مت 

 .انداختم شهاب خونشد چشمهای به نگاه

 تهران؟ بردم؟گفت

ه بهش تردید و شک شایدم یا تعجب با  رسی    ع که شدم خت 

 .شد بلند جاش از و گرفت رو نگاهش

ن  سوییچ و ویال در سمت افتاد راه حرف بدون  رو ماشی 

 .برداشت
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ن   بلند جاش از و اومد حرف به ما ی همه از زودتر نازنی 

 شد

ی کجا_  شهاب؟ مت 

 

ون در از هنوز شهاب  تسم نگایه نیم که بود نرفته بت 

ن   انداخت نازنی 

 !تهران گردیم بریم ندیدی؟فردا مگه_

 بخوابید شما...نخریدم هنوز مونده بازی اسباب رسی یه

 برگردم دیر شاید

 

ون در از و نکرد صتی  دیگه  .رفت بت 

ون و پاش هنوز  عصتی  و کالفه صدای که بود نذاشته بت 

 شد بلند اشکان

 خودت هم دست یه حتی  که باشر  فهمیده امیدوارم_

 .نشدی برنده

وت تو یا باخت قصد از شوهرت بود حواست  فکر و هتی

 باز؟ بودی فرار
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 اخه؟ حرفیه چه این اشکان_

 

 دست صورتم رو خسته و بستم کالفه رو چشمهام

 .کشیدم

ن  که بود خوشبخت خییل شهاب  .داشت دوستی  همچی 

 یه حشت حسایی  اشکان های تلجن  الی البه اوقات گایه

 .میخوردم رو خودش مثل رفیق

 نشنیدی؟خانم نازی کنیم جمع وسایلمونو بریم پاشو_

ن   تهران برگردیم فردا گفیی

 

 زدم صدا جونم کم صدای با و کردم باز رو چشمهام

ن _  ...جان نازنی 

 

 بزنه لبخند کرد سیع ویل سمتم برگشت ناراحتش صورت

 جانم_
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 تو دارم نیت خلوص چی  هر کردم سیع و شدم بلند جام از

 .بریزم اتمکلم و نگاه

 چقدر میدوین  خودت.نیست خوب حالم میدوین  خودت_

 .کنم تازه نفس یکم که دارم احتیاج خالص انرژی منبع یه به

طم این با اگر میخوام معذرت ازت  بدی حس بهتون رسر

 دادم

 

  انداختم اشکان طلبکار چشمهای به کوتایه نگاه

 اشکان میخوام معذرت هم تو از_

 

ن  به دوباره  دادم ادامه و کردم هنگا نازنی 

 وقت هر تا برین اینجا از شما نمیذاره شهاب قطعا_

ن  ن  خواستی  ن  درک امیدوارم فقط ویل بمونی   دلم چقدر کنی 

 کنم بغل رو روشنا و تهران برگردم میخواد

 

ن  ویل بود جوابش تنها انگاری  اشکان پوزخند صدای  نازنی 

 .کرد بغلم یهو و زد لبخند
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 حرفیه؟ چه این عزیزدلم_

ن  تو یعتن   ناراحت نگران مختلف احواالت  و حال اینهمه بی 

؟ هم ما شدن  هستی

 

 .دوخت چشم خستم صورت به و کشید عقب

ین خسته...دقیقا آره  حال این برای بشه که توصیفیه بهتی

 .کرد پیدا روز و

ی آخرین اشکان نگران صدای ن  پیش میتونستم که بود چت 

 کنم بینیش

 اینجا؟ اومدیم مپاشدی چی  برای ما کردی فکر_

 خراب و اوضاعتون تا باشیم دوتا شما مراقب اینکه برای

 .نکنید این از تر

 تهران؟باشه برگردی میخوای

 که نیستیم دوتا ما خونتون تو دیگه باشه حواست ویل

ل از اگر شهاب.روشا باشیم مراقب  دیگه شه خارج کنتی

 .کرد کاریش نمیشه
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 امیدوارم...نده هبهون دستش الیک و باش عاقل تو الاقل

 .نمیگم رفیقم منفعت برای فقط اینارو که بفهیم
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 تکون تایید ی نشونه به رو رسم و کشیدم عمیق نفس

 .دادم

م من_ ه خوابم شاید ها بچه اتاقم تو مت   نیام دیگه بگت 

؛فعال ن  فردا تا پایی 

 

 آماده جالد یه.جالدمه اشکان کردم یم حس اوقات گایه

 .ودیناب و قصاص ی

 کردم یم حس گایه و دشمنمه کردم یم حس اوقات گایه

سه و میکنه حسودی فقط  .کنم دور ازش و شهاب میتی

 اونم.نگرانه کردم حس که بود ای لحظه تنها...اینبار ویل

 من روز و حال شهاب؛نگران نگران نه

 زد غر کالفه و زد کمرش به رو هاش دست وقتی 
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یم داری االن از چنده ساعت میدوین _  چیکار باال تنها ت 

؟  کتن

 بکن خواستی  کار هر بعد بخور شام میت مثل شده رنگت

 

 نگران عجب.دادم ادامه راهم به و زدم جوین  کم لبخند

 !رگ و راحت

 بهش کوتایه نگاه رفتم یم باال ها پله از که همینطور

 انداختم

احت باید یکم اشکان ندارم میل_  بخت   شب.کنم استی

 

ی دیگه که خوب چقدر ن ن  و نگفت چت   پشت هم نازنی 

 .نزد تازه حرف یه بندش

 چراغش و اتاق سمت افتادم راه رسیدم که ها پله باالی به

 .کردم روشن رو

 .کنم تماشا رو ویال این وجب به وجب نشد فرصت اصال
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 و داشت جون وجودم تو هنوز سابق روشای اگر شاید

 رو ویال های سمبه سوراخ تک کرد،تک یم خرج شیطنت

 .کرد یم شفک

  تمام از فعال ویل
ی

 دریا همون اینجا،تماشای های قشنگ

 .بود کاقن 

  آیی  برای.میشه تنگ براش دلم
ی

 قضاوت بدون که قشنگ

 .میده گوش رو هات شکایت و گله ی همه

 .افتادم راه چمدون سمت کالفه و انداختم ساعت به نگایه

 بخره؟ عروسک من خواهر برای رفت

 .نیست الزم گفتم کاقن  ی اندازه به کنم یم فکر

 

 و ها شماتت و مختلف صداهای.ترکید یم داشت ذهنم

 .نداشت پایاین  که وجداین  عذاب

 اونیگ نشده تموم یگ و میکشید جیغ رسم تو همه و همه

وع  .کرد یم رسر

 ...بسه.خیال و فکر بسه
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 و شد خاموش شهاب چشمهای درخشش بود من تقصت  

 عروسک؟ یی  رفت خنتی  نگاه با

 

 .کشیدم دست ملتهبم صورت رو و بستم رو مهامچش

 .میشم دیوونه بدم پر و بال افکار این به دیگه یکم اگه

 رو مانتوم و دادم جا چمدون تو پالرو و پخش های لباس

 .زدم تا

 و کردم جمع صندیل و مبل روی از رو شهاب های لباس

 .چیدم خودم های لباس کنار

 نه؟ بودم شده خونه های خانم شبیه

 نگاه با فقط.کردم رسگرم رو خودم چطوری میدونمن

ن   کله و رس االنا که بوده انقدری فهمیدم ساعت به انداخیی

 .برسه و شه پیدا شهاب ی

 میکشه؟ طول چقدر خریدن عروسک یه مگه

 به هم مخترص کردن عوض لباس یه و کوتاه دوش یه

ی های ساعت  .شد اضافه شده ستی

 .بودم شده خونه خانم حد از زیاد که گفتم
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 با خودم دست به شونه تصویر به نگاهم یه اراده یی  وگرنه

 .نبود هوا تاریگ و ساعت به نگاهم یه و خیس موهای

 

 تخت اون عجیب دلم و بود شده گرم چشمهام واقعا دیگه

 .میخواست رو نرم خواب

 به و کشیدم شونه دارم نم موهای رو هم دفعه آخرین

ه آینه توی خودم تصویر  .مشد خت 

 

 این.گفت یم راست.شدی میت شبیه گفت یم اشکان

 روشنا؟ پیش برم چجوری شکیل

ن  نگهش زور به مادرم و پدر که روشنایی   زنگ بهم تا داشیی

 .نکنه خراب رو عسلم ماه مثال و نزنه

 آینه از رو نگاهم ویال پارکینگ در شدن باز صدای با

 .رسوندم پنجره به رو خودم و گرفتم

ن  دیدن محض به و زدم کنار رو پرده ی گوشه  انگار ماشی 

 .کردن وصل برق بهم
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 هجوم چراغ سمت کرده هول ویل بود گرفته خندم خودم

 پرت تخت روی رو خودم کردنش خاموش از بعد و بردم

 .کردم

 .بستم رو چشمهام رسی    ع و پیچیدم خودم دور رو پتو

 داشت؟ هم دلییل

 مدل فقط نبود دلیل کردن پیدا وقت االن نمیدونم

 .کنیم این از بدتر رو هم حال یا و بزنیم حرف نمیخواست

 .گوش شد وجودم تمام و بستم رو چشمهام

 رو کلید کردن آویزون ورود بدو از حتی  که دقیق انقدر

ن  قدم صدای تا شنیدم هم  .ها پله رو برداشیی

ه چرخش صدای با  هم روی محکمتی  رو چشمهام دستگت 

 آروم رو کشیدنم فسن تند ریتم کردم سیع و دادم فشار

 کنم
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 شهاب*

 .چرخوندم ویال تاریک سالن دور دورتا رو نگاهم
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 رستا و رفتم باال ها پله از پر، های دست با صدا و رس یی 

 .کردم باز رو خواب اتاق در چشم پا

 از ابروهام ناخودآگاه پتو زیر شده مچاله دختی  یه دیدن با

 .گرفت فاصله هم

 های ساک صدا و رس یی  و ردمک فوت رو خستم نفس

ن  روی رو دستم توی بزرگ و کوچیک  .گذاشتم زمی 

 خرید مرکز و ها پاساژ کردن فتح و کردن خرید از همیشه

ار ها ن ن  امشب بودم؛ویل بت   یه هر با که بود باری دومی 

دم لذت و گرفتم یم جون تازه، خرید  .میتی

ن   روشا ی شونه هم بود؛وقتی  ظهر امروز هم بارش اولی 

 تک و کردم یم رصد خرید یه قصد به هارو مغازه تک کت

 .کردم یم تصور تنش توی رو رنگارنگ های لباس تک

ن   الی البه و رنگ صوریی  دنیای میون هم بار دومی 

 پیداش بزرگ و کوچیک های خرس و ها عروسک

 نداشت؟ تمویم غریب و تازه های حس این چرا.کردم

 چمدون به هم گذرایی  نگاه و گذاشتم کنار رو ها کیسه

 .انداختم شده بسته و آماده
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اف باید  این کردم حس لحظه یه...لحظه یه فقط کنم اعتی

 .کنم یم تر نزدیک خودم به رو روشا دارم و بردم رو بازی

ن  ی قیافه با که ای لحظه اون  شیطنت از پر شاید و مطمی 

 .شدم غافلگت   برداشت، کارتهارو و روم به رو نشست

 رو کوچولو فرشته این تا بود راه خییل یانگار  ویل...ویل

 .بشناسم

 بازم و باشه داشته باهام جنگ رس همچنان نداشتم توقع

 .شه دور ازم بخواد

وی یه با  رو تخت اختیار قوی،یی  کشش یه و نامری   نت 

 .ببینم رو خوابش غرق صورت تا زدم دور

 .ایستادم رسش باال و رفتم تر نزدیک ساکت و احتیاط با

ه پاکش و معصوم صورت به و کردم ریز رو چشمهام  خت 

 .شدم

 دربیارم؟ رو اشکش دوباره تونستم چطور

 احمق کفتار اون گردن و تقصت   کمال و تمام وقتی  اونم

 .بودم کرده ادبش داشت جا تا و میدیدم

 گره دوباره هام اخم اختیار یی  ها صحنه اون یادآوری با

 .خورد
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 کنارش نامری   کشش نهمو  از تبعیت به و شدم تر نزدیک

 .نشستم تخت روی

 .اختیار یی  های غریزه این از امان

و که دستی  به لعنت  سمت اختیار یی  و نبود صاحبش پت 

 .شد دراز موهاش

 .شد ریز چشمهام و شد خشک هوا رو دستم...ویل

ه همینطور ثانیه چند ه خت   اختیار یی  که کردم تماشاش خت 

 .کشید عقب دستم و شد شل آروم آروم هام اخم ی گره

ایی  یه انگاری...نه  .بود هم ختی

ط چطور بود بلد که یاغن  و زرنگ بتی  توله یه  و ببنده رسر

 و بود زده خواب به رو شه،خودش برنده گایه چطوری

 .بود گذاشته هم رو محکم رو چشمهاش

 هایی  دست و بود معمول حد از تر تند که هایی  نفس ریتم

 .کرد یم مچاله رو پتو داشت که

ه روشا به که نبود روزی اف دلم تو و شم خت   که نکنم اعتی

ن  و ها تلجن  این ی همه  .در بودنش به ها نخواسیی

 شد، یم پیداش زیاد روزا این که ظهوری نو و غریبه لبخند

 .کرد فعال رو خباثتم و گرفت شکل لبم گوشه آروم
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 داشت؟ نداشت اشکایل که اذیت یکم

ت یی  رسی    ع و شدم بلند جام از  .کندم تنم از رو مرسر

 شلوارک با رو جینم شلوار آرامش و خونشدی درکمال

 تخت سمت نگایه نیم دوباره و کردم عوض راحتیم

 .انداختم

ن  حس این  بودن زنده حس بهم عجیب بودن مالک و داشیی

 .داد یم

ی با بود محال که بخیسر  لذت حس ن  .کنم عوضش چت 

 های میم ی همه و خونم خانوم...من زن...من روشای

هایی  تمام به میخواست دلم که مالکیتی 
ن  این به که چت 

 .بچسبونم داشت ربط دختی 

تم و شلوار  مثال ی چهره به و کردم پرت مبل روی و تیشر

 .زدم لبخند خوابش غرق

 کیفش دیدن با و انداختم اتاق دور تا دور به نگاه یه

 .برداشتم قدم سمتش
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 آرامش کمال در و برداشتم چمدون کنار از رو کیفش

 .کردم باز رو زیپش

 ببینم واضح  و توش که بود کاقن  انقدری خواب چراغ نور

 .بدم تشخیص رو توش وسایل راحت بتونم و

 نه؟ کیفشه تو حلقش بود گفته

 بودم؛ویل متنفر آدما شخض وسایل تو کشیدن رسک از

 .کردم نیم پیداش میگشتم منقن  حس یه دنبال چی  هر االن

ون پولش کیف همراه رو آرایشش لوازم کوچیک کیف  بت 

ی دقت با و آوردم  .گشتم بیشتی

 حرص و شده قفل های دندون میتونستم هم ندیده حتی 

 .کنم حس رو کردش گره مشت پشت

 و ریز وسایل الی البه کوچیک انگشتی  یه برق باالخره

 ی بقیه بیخیال دیگه و کرد جلب رو توجهم کیف درشت

 .شدم وسایلش

ون رو هحلق رسی    ع  جاش رس رو وسایلش و آوردم بت 

 .برگردوندم

 .بود بازی وقت انگاری حاال
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 با که بدی حسه اون ی همه ی اندازه آرامش حس یه

طش  .داد بهم رسر

 سمت اینبار و گذاشتم چمدون کنار دوباره رو کیفش

 .افتادم راه تخت

 کامل رو پتو صدا و رس یا عجله ای ذره بدون و احتیاط با

 .برداشتم هم روشا روی از حتی  و زدم کنار

 رو هاش پلک پرش و تن انقباض راحت دیگه حاال

 .ببینم میتونستم

 همیشه مثل کردم سیع و کشیدم لبم ی گوشه دستی 

 .باشم جدی

 حس اون تری راحت خیال با بتونم تا همیشه مثل میگم

 نوجوون یه مثل و میخورد وول جونم تو که ای ناشناخته

 .کنم داشت،آروم هیجان هرسید بلوغ به تازه

 یم فرا رو تنم سلول به سلول که قوی لذت و هیجان یه

ی تنها رس آخر و گرفت ن  رو داشتم کم عمرم تو که چت 

 !کرد؛آرامش یم قسمتم

 و کشیدم رو بازوش آروم و انداختم تنش لباس به نگاه یه

 .کردم درازش باز طاق
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ت یی  یه و بلند شلوار یه  .ساده رسر

ن س خوابش همیشه  که االن به برسه چه دیگه بود نگی 

 .میاورد در هم خوابیدن ادای

 به کارد تا نیست قرار که عجیب فرصت یه یعتن  این

 .کنه باز چشم حاال حاال نرسیده استخونش

 رو رو وزنم اینکه بدون و گذاشتم تنش طرف دو رو پاهام

ه بهش بندازم کوچیکش تن  .شدم خت 

 .برداشتم شکمش روی از رو کردش یخ دست و زدم لبخند

 رو حلقه دیگم دست با آرامش و خونشدی کمال در

 .کردم انگشتش وارد آروم آروم و برداشتم

 .بود شده مصنوغ حد از زیاد دیگه هاش نفس ریتم

 ذره ی اندازه میخواست دل ته از و بلند ی خنده یه دلم

 ختی  منشاش و شد یم تزریق جونم به داشت که لذیی  ذره

 .نداشت

 دست به لذت با و گذاشتم شکمش روی آروم رو دستش

ن  طال ی حلقه با حاال که سفیدی  چشم بود شده تزیی 

 .دوختم

 .شدم بلند و کشیدم عمیق نفس
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 گاه تکیه رو چپم دست و کشیدم دراز کنارش احتیاط با

 .دوختم چشم بهش دوباره و کردم رسم

 .داد نیم جوایی  ویل میشنید و بود بیدار

 تصمیم که حرض بتی  توله شد؟یه یم همگ اینم از بهتی 

 .نزنه دم و بشنوه بود گرفته

 

 آروم و زدم کنار رو پیشونیش روی موی خوش حال با

 .کردم زمزمه

 باید داری عمر تا رو حلقه اون که میمونه یادت یعتن _

 کوچولو؟ کتن  دستت

 

 .کشیدم لبهاش روی آروم و بردم تر جلو رو دستم

 با و کشیدم برجستش لب روی چندباره رو دستم شست

 .کردم تماشا عشق

ن  ی همه ی بود؛هدیه من مال دختی  این تمام  .هام نداشیی

ن  نیم کیم  .بردم سفیدش گردن سمت رو رسم و شدم خت 
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 لطیفش پوست به رو لبهام و کشیدم عمیق نفس

 .چسبوندم

 شه حاضن  که بود واجب خواب به تظاهر انقدر یعتن 

ه آروم شخصیتش برخالف  نکشه؟ بعق و بگت 

 برق چشمهام.نداشتم حرقن  من میخواست دلش که حاال

ن  و زد  و بعدی.کاشتم گردنش روی رو بوسه اولی 

 .تر عمیق و بعدی،عمیق

 یادگاری به رو کبودی لکه چند بتونه فردا  که عمیق انقدر

 .ببینه گردنش رو امشب از

 هشدار مغزم ویل شد یم بیشتی  لحظه هر تنم حرارت

 جایی  به آزادانه های روی پیش این ستنی قرار که میداد

 .شه ختم

 .شه ختم اوجش به مدیل این نمیخواست دلم من یعتن 

 .کشیدم عقب رو رسم و زدم پس رو افکارم

 و نکردم صتی  اینبار و کشیدم لبش روی رو شستم دوباره

 .کردم شکار رو لبهاش
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 بتی  توله این که حاال نمیخواست دلم.عمیق و کوتاه

 و بزنم بهم رو بازی بود،من گرفته بازیش کوچولو

 .کنم پشیمونش

 بازی عشق باهاش بسته چشم همینطور میخواست دلم

 .کنم

 چقدر خواب تو بگم بهت شدی بیدار وقتی  باشه یادم_

 .روشا مییسر  تر خواستتن 

ین  غر نه میکتن  تقال نه دیگه ن  تو میتونم ست   دل یه.مت 

 !شهاب ی فرشته کنم حلت وجودم

 

 سمت رو تنش کل رسی    ع اینبار و شیدمک دراز جام رس

 .کشیدم خودم

 رسش زیر رو چپم دست و دادم تکیه سینم به رو کمرش

 .پیچیدم سینش ی قفسه دور و گذاشتم

ن  و تنش رسی    ع انقباض  نگفته رو کرد خفه که بلندی هی 

 .شنیدم کامل هم

 .کردم قفل رو پاهاش پاهام با و زدم خبیتی  لبخند
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 کنه باز چشم و شه خسته نکهای از قبل و ندادم مهلت

ت یی  رسی    ع ون رو تنش رسر  ترین دور به و کشیدم بت 

 .کردم پرت اتاق قسمت

 رو پاش و دست و کشید جیغ انتظارم حد از تر زود خییل

 داد تکون

 

#part339 

؟ چیکار داری هست شهاب؟معلوم_  میکتن

 شدم خفه بردار و دستت

 

 دور تر محکم بودم، گذاشته رسش زیر که رو چپم دستم

 .کردم مهار رو حرکاتش پاهام با و پیچیدم سینش ی قفسه

 شکم روی رو راستم دست و انداختم تنمون روی رو پتو

 .گذاشتم برهنش

ی خواب مگه کوچولو هیییش_ ن  بگت   نیست نبودی؟چت 

 بخواب
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 تخلیه چطوری نمیدونست رو وجودش خشم و حرص

 پسم کرد یم سیع و میخورد تکون قدرتش تمام با و کنه

 .بزنه

 کردم زمزمه گوشش کنار آروم و کردم بغلش تر محکم

 میخواد دلم کار هر تا بخواب زدی و خودت شایدم یا_

 نه؟ بکنم باهات

 

 کرد بلند رو آرومم ی خنده صدای و کشید جیغ حرص با

م_  !نخت 

 

 گوشش پشت رو موهاش و کردم محکمتی  رو دستم قفل

 فرستادم

 .میاد مخواب کوچولو بخواب بگت   پس_

ه خوابم  برای باید اونوقت دارم یم نگه بیدارت صبح تا بتی

 بکتن  کاری هر کردنم خواب
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 تکون دوباره کالفه و بست رو چشمهاش ناله حالت با

 خورد

ن  یه خودتم بپوشم و لباسم بذار الاقل_  چه.کن تنت چت 

 میدی حرص و من داری تو اخه عادتیه

 

 زدم لب و چسبوندم گوشش ی الله به رو لبم

 تن به.نمیاوردم درش خودم که باشه تنت بود قرار اگر_

 نه؟ دیگه کتن  عادت باالخره باید منم

 

 .کشید عقب رو رسش و کشید جیغ دوباره

 .کرد نیم منتقل بهم بدی حس هیچ ویل بود بعید

ن  برای شاید  نبود؛کله نفرت تقالهاش منشا که بود بار اولی 

 .بود ذاتیش لجبازی و شقی 

سه بهت زورم که من به لعنت اه_  نمت 

 

 کرد جیغ جیغ کالفه بیشتی  حرص با
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 خوابم اینجوری.میکتن  اذیت و من انقدر که تو به لعنت_

ه  .شدم خفه گلوم دور از بردار و دستت شهاب نمیتی

 

 زدن غر یه هر با و بودم مست بود؟نخورده شده مرگم چه

 .کردم یم کیف زدنش نق و

 بوسیدم رو گونش و خندیدم

س انقدر نکن جیغ غجی_  .نمییسر  خفه نتی

ه خوابم  پاشم؟ .روشا میشما بلند بتی

 

 .بود جوابش تنها عصبیش های کشیدن نفس صدای

 .خوب دختی  آفرین_

 

 پر دارش نم موهای عطر با رو ریم و کشیدم عمیق نفس

 .کردم

ن  یه.گرفتم عروسک کیل روشنا برای_  برای کوچیکم چت 

ن  فکر که مادرت پدر  .نبودیم ونیادش به نکین
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 گرفت آروم باالخره یکم و شد کم تنش انقباض

ن  یه تهران خودم.شهاب کتن  خرج انقدر نبود الزم_  چت 

 ...براشون کوچیک

 خویی  حس دارم؛بهم دوست رو روشنا برای کردن خرید_

 .میده

 

 آروم من و من و مکث کیل از بعد و کشید عمیق نفس

 کرد زمزمه

 کشیدی زحمت...دردنکنه دستت_

 

 تنم به تر محکم و بستم آرامش با رو شمهامچ

 .چسبوندمش

 !آرامش این بود ای شده پیدا تازه غریِب  چه...آرامش

 منشاش نداشتم ختی  و نبود بودم محتاجش که روزا اون

 .برسه قراره باالخره

 من آرامش...من خانوم...من مال بشه
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 روشا*

 رو رسم و انداختم گوشیم ی صفحه به هم رو نگاه آخرین

 .کردم بلند

 .کشیدم عمیق نفس و خوندم رو تابلو روی اسم لب زیر

ن  تا برگشتیم کیش از که دیشب از  با مدام لحظه همی 

 .کردم فکر کارم عواقب به و زدم حرف خودم

 و نشد قطع هم لحظه یک حتی  که قلتی  طپش و اضطراب

 .کشیدم یدک خودم با اینجا خود تا

 به و کردم گلوله رو فکارما تمام و کشیدم عمیق نفس

 .کردم پرت ذهنم ی گوشه

 تا بود کاقن  خاطرات مرور و یادآوری لحظه یک فقط

م تصمیم تر راحت  .بگت 

 بشم پشیمون اینکه از قبل باالخره و بعدی عمیق نفس

 .شدم ساختمون وارد

ن  و باال رو آدرس ذهنم تو انقدری  که بودم کرده پایی 

 .بودم شده حفظ باالخره
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 سیع و دادم فشار رو پنجم ی طبقه آسانسور ی دکمه

 .باشم آروم کردم

 با شهاب  اگر اینکه به هم لحظه یک حتی  و باشم آروم

 .نکنم فکر کنه چیکار قراره و شه ختی 

 وارد و کشیدم دست ملتهبم صورت رو آسانسور توقف با

 .شدم طبقه

ن  دیدن با ویل دوختم هم کنار واحد چند به رو نگاهم  اولی 

 .ایستادم وتابل

ی یک پایه وکیل مشتاق بابک  دادگستی

 رسی    ع و کردم چال بود ترس شایدم و تردید و شک چی  هر

 .دادم فشار رو در زنگ

 بخواد که نکشید طول انقدری در شدن باز خداروشکر

 .کنه پشیمونم یا بلرزونه رو دلم و دست

 و افتادم راه دیگه، عمیق نفس یه با و شد باز واحد در

 .چرخوندم اتاق دور تا دور به رو نگاهم

 .انتظار مبل کیل با بزرگ واحد یه

 بفرمایید سالم_
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 رو انتظارش هیچجوره که لوکیس دفتی  از رو نگاهم

 .کردم نگاه منیسر  به و گرفتم نداشتم

 مشتاق جناب با هستم احمدی روشا من...من سالم_

 کنم صحبت میخوام

 

 روش جلو سیستم تو ساده رسچ یه و جستجو یکم از بعد

 کرد اشاره روش روبه در به دست با و زد لبخند رسی    ع

 بفرمایید بله_

 

 بود کرده اشاره بهش که اتاقی  سمت و زدم لبخندی نیمچه

 .افتادم راه

اف  و کبود صورت با شهاب تصویر ویل بود سنگیتن  اعتی

 .رفت نیم کنار چشمم جلوی از کرده گره های مشت

 و بال تصویر این به هنمذ تو که بود کاقن  ثانیه یک فقط

ن  از و بدم پر  .برگردم راه همی 
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 چال رو صحنه این همیشه برای تا بودم اینجا من...نه ویل

 .کنم

 

به چند ش و زدم اتاق در به ضن ن  به رو دستگت   .کشیدم پایی 

 و چهارشونه مرد یه که بودم نشده اتاق وارد کامل هنوز

نش پشت از قد بلند  .تاداف راه سمتم و شد بلند مت 

 سالم_

 اومدین؛بفرمایید خوش خییل خانم رسکار سالم_

 

  لبخند و دادم قورت رو دهنم بزاق
ی

 .زدم کمرنگ

ن  سمت و بستم رو اتاق در  کویه با و افتادم راه مبل اولی 

 نشستم اضطراب از

 ازتون انقدر مهسا.احمدی خانم میبینمتون که خوشحالم_

 رو شما زودتر چه هر بودم مشتاق که کرده تعریف

 هستش؟ خوب حالتون.ببینم
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 و دادم گوش همش رس پشت و محکم کلمات به متعجب

 .بدم جواب که کشید طول لحظه چند

ن  یه مغزم تصورات تو هیچجوره  تجسم رو مردی همچی 

 .بودم نکرده

 .قوی اجتماغ ی رابطه و زیاد نفس به اعتماد با مرد، یه

 که میخوام عذر فقط...فقط داره لطف جان مهسا_

 مهسا اگر میشه عایل خییل که میکنم یادآوری دارم دوباره

 ویل نداره خاض دلیل.نشه باختی  من بودن اینجا دلیل از

 ...چون

 رابطه به اصال من کاری روابط.روشا خانم متوجهم من_

 بنده موکل قراره هم شما و نیست مربوط همشم و من ی

ن   گوشم رساپا من...خب.باشی 

 

 خانم اسمه تغیت   و مییمص زیادی لحن از متعجب

 .کردم سکوت لحظه چند روشا خانم به احمدی

 آروم شدت به و زیر به رس مرد یه توقع ویل چرا نمیدونم

 .بود باز زبون خییل انگاری روم به رو مرد این ویل داشتم رو

 کشیدم جلو رو خودم کیم و کردم تر رو شدم خشک لب
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 هیجی  یقتحق در ویل...بشم جدا همشم از میخوام من_

ن  برای نمیدونم جریان این روند از  وکیل یه با خواستم همی 

 کنم مشورت
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 از بعد و داد یم گوش حرفهام ی واژه واژه به دقت با

 .داد یم تکون تایید ی نشونه به رو رسش کلمه هر تقریبا

 و کاغذ و نشست روم روبه درست حرفم اتمام با

 .برداشت رو خودکارش

 !خب بسیار

 عزیز، احمدی خانم کنم کمکتون بتونم بهتی  اینکه رایب

 .بدین بهم هم اطالعات رسی یه که الزمه

ه وع این با بهتی  جدایی  موافق هم همشتون آیا که کنیم رسر

؟ ن  هسیی

 

 دادم تکون اطراف به رو رسم و زدم پوزخند اختیار یی 

 .عنوان هیچ به
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 طالق دادخواست میخوام من نداره ختی  اصال من شوهر

 .بدم

 

ن  منتظر  بلند رو رسش رسی    ع حرفم شنیدن با که بود نوشیی

 .دوخت چشم بهم عمیق و کرد

 مبل از رو تکیش و زد لبخند آروم لحظه چند از بعد

 گرفت

 اگر.جان روشا میکنه کند رو طالق روند یکم این خب_

 یک درخواست با میخواست مرد و بود برعکس قضیه

ه طالق طرفش  میخوای شما االن ویل نبود اینطور بگت 

ی طالق  نیست توافقی  قضا از اونم که بگت 

 

 شد یم تر صمییم لحظه هر که لحتن  از اختیار یی  ابروهام

 کردم قطع رو حرفش رسی    ع و شد نزدیک هم به

ن  صدام احمدی همون میشم ممنون_  میفرمایید یعتن .کنی 

ه؟ طالق نمیتونه زن نشه راضن  مرد اگر  بگت 

 

وع زبوین  چرب با و ردب باال رو دستهاش رسی    ع  کرد رسر
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 ارتباط آدما با زود من معموال بانو عذرمیخوام من_

م  رو کارتون یکیم گفتم فقط نگفتم و این من نه.میگت 

 .میکنه سخت

 باشه اصیل و محکم دالیل جز طالق برای دالیلتون اگر

 میوفته جریان به پروندتون

 

 .شد قفل هم به نگراین  رس از هام اخم اینبار

 دالییل؟ چه مثال خب_

 

 انداخت پاش روی رو پاش و انداخت باال رو هاش شونه

 داره؟ اعتیاد  .بگو شما نمیدونم_

 نفقه؟ و خرچی  بزن،ندادن دست

 

ن  رو مانتوم ی گوشه و دادم تکون اطراف به رو رسم  بی 

 دادم فشار مشتم

 !هیچکدوم_
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 رسدمزاچی  حتی  یا نشدن دار بچه...مثال هست بازم خب_

؟ های یبیمار  یا  مقاربتی

؟ مشکالت و خانه ترک چمیدونم یا خیانت  زناشویی

 

ن  رو رسم  بستم کالفه رو چشمهام و انداختم پایی 

 .هیچکدوم_

 

 روی رو خودکار و دفتی  و شد بلند خندش صدای اینبار

ن   کرد پرت مت 

 شما خانویم و زیبایی  به بانویی  که نیست بعیدم البته_

ن   این از هیچکدوم که باشه داشته خویی  همش همچی 

 پس نمیفهمم من فقط...فقط باشه نداشته رو مشکالت

ین؟بفرمایید طالق میخواین چی  برای  کمکتون من تا بگت 

 کنم

 

 .کرد یم تلخ رو کامم ذهنم بلبشوی الی البه

 داشت؟ ایراد کار جای یه یا بودم شده حساس من
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 که کرد تعبت   ای دیگه جور رو درهمم های اخم انگاری

 کرد بازی زبون دوباره

ن  نگران_  داشته که دلییل هر من احمدی خانم نباشی 

ن   .کنم کمکتون میتونم باشی 

 پرونده رسم موهای ی اندازه کاریم های سال تمام تو من

ن  پس کردم قبول طالق ی ن  مطمی   به رو شما باشی 

سونم خواستتون  مت 

 

 رفت یادم دیگه کرد روشن دلم تو که امیدی ی جرقه با

 .شد باز ابروهام ی گره و کرد تلخ رو اممک که گفت چی 

 .نبود خودم خواسته به ازدواجم من...اصل در خب_

 .کنم عقد خواستم،باهاش ازای در شدم مجبور من یعتن 

ن  فکر  طالق بتونم ...که باشه محکم انقدر دلیل این میکنی 

م؟  بگت 

 

ه چشمهام به متفکر و شد جمع لبخندش آین  به  .شد خت 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 آقا اون که دارین شاهد عنوان به مه کیس خب...عجب_

 بتونه که کیس چمیدونم یا کرد ازدواج به مجبور رو شما

ط یه تاثت   تحت شما که بده شهادت دادگاه تو  حاضن  رسر

؟ عقد شدین ن  کنی 

 

ن  و اشکان رسید ذهنم به که کسایی  تنها  که بودند نازنی 

 .خورد خط نگرفته جون تصویرشون

 شاهد عنوان به شکانا.بود دار خنده هم تصورش حتی 

 طالق دادگاه تو اونم

 !ندارم و کیس_

 اصل در باز.شد وارد نمیشه هم راه این از بگم باید خب_

 رو ازدواج سند محرصن  تو اختیار با که بودین شما این

ن  بله سفره رس و کردین امضا  نه؟ مگه گفتی 

  چه و بوده ختی  چه پرده پشت اینکه حاال
ی
 این پشت گرگ

 نیست؛هوم؟ معلوم بوده اجباری ازدواج
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 .زد نیم حرف هم رس پشت و تند تند انقدر کاش ای
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 .کرد یم معذبم که بود لحتن  منظورم...منظورم

ن  طرقن  از  یم نشون نرمش و چرب زبون و محکم لحن همی 

 حلمه راه تنها انگار و مجربیه وکیل حسایی  داد

 

 کنم؟ کار چی  من بگو شما_

 

 و گرفت صندیل از رو تکیش و زد یا کننده دلگرم لبخند

 شد نزدیک بهم

ن  نگراین  انقدر چرا_ ن  شما؟مطمی   موکلم نمیذارم من باشی 

 ازدواج یه پایه که االن نرسه،مخصوصا خواستش به

 نه؟ وسطه اجباری

 

ش زیادی نگاه کردم سیع و کردم تر رو لبم  نادیده رو خت 

م  .بگت 

ن  زیادی  نه؟ بودم شده اعتماد یی  و بدبی 

 که بود ماهر و باال نفس به اعتماد با مرد یه فقط اون

 .کنه کمکم میخواست فقط
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 فکر حاشیه به دیگه کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .نکنم

 من رو هیچکدومش و شمردی شما که دالییل این خب_

 کرد؟ باید چیکار االن.ندارم

 

 .برداشت رو کاغذش خودکار دوباره و داد تکیه دوباره

 بزنیم حرف ازدواج دلیل از ورهنباش؛چط نگران_

 کرد؟ مجبورت هوم؟چطوری

 

 کنم تعریف کامل انقدری کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

سه دربارش سوایل دیگه که  نتی

 پیوند باید کوچیکم خواهر قلب ...بگم بخوام خالصه_

 پیدا یکیو منم...منم.نبود ای کننده اهدا هیچ ویل میخورد

 و بفروشه عضو هواسط عنوان به بهمون که کردم

ط برام قلب اون پول ازای در شوهرم یعتن ...شهاب  رسر

 کنم ازدواج باهاش که گذاشت
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 هم رس اخر که نگفتم و کردم حذف رو مابقیش دیگه

 .کشید نقشه برام و زد کلک بهم چجوری

 کرد؟ کرد،یم نیم که قضیه اصل تو فرقیم

 

 اتمام از بعد و نوشت رو حرفم ی کلمه به کلمه دقت با

 .کرد بلند رو رسش حرفم

ه و بود شده فکر غرق حسایی  ه خت   .کرد یم تماشام خت 

 نه؟ شدی باتالق یه گرفتار حسایی  پس...عجب_

 

 .شد مشت هام دست اختیار یی  و شد مچاله قلبم

  توصیف چه
ی

 .زندگیم ی لحظه به لحظه از قشنگ

 اضافه تقالی هر با که کثیف باتالق یه...خودشه دقیقا_

م وفر  بیشتی   مت 

 اذیت دیگه نمیذارم یعتن  اینجایی  االن وقتی  دیگه نه_

؛فقط  .بزنم حرف باهات تر رک یکم باید شر

ن  ،پس جدا نمیتوین  عنوان این با و دالیل این با ببی   بگرد شر

 اساش ایراد یه دنبال
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 شیم؟ وارد خیانت راه از بتونیم میکتن  فکر مثال چمیدونم

 

ن  به رو رسم و زدم پوزخند  دادم کونت طرفی 

 حرفش خودش کنم باز لب اینکه بدون که خوب چقدر

 گرفت پس رو

ن  کردی که توصیفایی  این با میدونم بعید البته_  همچی 

ن  یه به آدم کن فکر.کنه کاری  انقدر وقتی  اونم زین  همچی 

 .هیجی  این خب...کنه خیانت آورده دستش به سخت

 حاله؟ چه در جنسیتون ی رابطه

 

ن هم یه" دار و گت   تو ن  که"زین  چی   بودم گفت جملش بی 

 هام اخم اختیار یی  و گرفت آتیش هام گونه آین  به که

 .شد درهم

ن  رو رسم  .بستم حرص با رو چشمهام و انداختم پایی 

ن  یه بودم مجبور االن من که شهاب بهت لعنت  همچی 

 .کنم تحمل رو هایی  جمله

 کرد ترم عصتی  خندش شلیک صدای
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 فتم؟گ چی  مگه دختی  شدی قرمز چرا_

 نگهت شده هرجور که میدم حق شوهرت به دارم کم کم

 .ها داشته

سم که اینا  تکش تک نیست فضویل رس از و هوا رو میتی

 طالق برای محکمه حل راه یه

 

 رو حالم هم صمییم زیادی لحن این نبود، خوب حالم

 .کرد یم بدتر

 حرفهاش الی البه و بودم نشسته هنوز که دلییل تنها

 .بود مهسا فقط گشتممی امید دنبال

 صمیمیتش مدل این شاید و متاهله داشتم ختی  همینکه

 .بود کرده موندگارم راحتشه و اجتماغ شخصیت برای

 

 کردم سیع .کردم بلند رو رسم و کشیدم دست صورتم رو

 بدم رو سوالش جواب نگاهم نفرِت  با

 سمتم نذارم که هست زیاد انقدر تنفرمم...متنفرم ازش_

 بیاد
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 .شد گرد چشمهاش و شد پاک لبخندش آین  به

 کار داری همینجور وای....رابطه اصال مدت این تو یعتن _

 .دختی  که میکتن  تر سخت و

؟یعتن  یعتن  این میدوین   برداری طالق برای که قدیم هر چی

ن  عدم ادعای با میتونه گفتی  که خان شهاب اون  تمکی 

 .رسجاش بشونتت

 

 .کشیدم عمیق نفس و کشیدم دست صورتم رو کالفه

 یک فقط و شد یم خاموش تک به تک امیدم سوهای کور

ن  ن  و باال و میدرخشید ذهنم تو هنوز چت   .پرید یم پایی 

 سواستفاده؟ جور بود؟یه انصاقن  یی 

 نیم خون خفه ذهنم تو مزخرف صداهای این چرا اه

؟ ن  گرفیی

 :گفتم دودیل با و کردم بلند رو رسم
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 ویل همیشه نه یعتن ...نیهخش آدم خییل شهاب...شهاب_

ل از میشه عصباین  که وقتایی   ترسناک...میشه خارج کنتی

نه داد میشه،بلند ن  ..مت 

 

ش نگاه به رو مستاصلم نگاه  لبخندش که دوختم خت 

 درخشید چشمهاش و شد عریض

  زودتر و این چرا پس خب_
ی

 بانو؟ نمیگ

 آسیب بهت که باشه زیاد انقدری عصبانیتش کافیه فقط

ه درزش ال مو دیگه ونوقتا بزنه  اونوقت میدوین ...نمت 

 کنم؟ پر برات و طالق دادخواست میتونم راحت چقدر

 

 رو وجودم تمام اسید مثل اضطراب.نبود خوب اصال حالم

 .میتپید تنش و هول با قلبم و کرد یم ذوب

 میکنم؟ درستی  کار دارم

 بزنه؟ و من یعتن ...یعتن _

 

 انداخت االب رو ابروهاش و شد نزدیک دوباره
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ی راست یه.میشه راحت خییل کارت اینجوری_  ازش مت 

 خان شهاب که کرد ثابت میشه قشنگ و میکتن  شکایت

 میده آزارت و داره بزن دست

 

 برنیم رسم از دست لعنتی  اسید و میخورد پیچ دلم

 تنم طالق دادخواست به شهاب واکنش تصور حتی .داشت

 د؟بو  حل راه واقعا این یعتن .میلرزوند رو

ه اوج عصبانیتش انقدر  بزنه؟ و من...و من که بگت 

 .باشه بس امروز برای کنم فکر خانوم روشا دیگه خب_

ه شما  با میبینیم رو همدیگه که بعدی ی دفعه برای بهتی

یف پرتری دست  .بیاری تشر

 که چی  هر گذشتش از خانوادش از مثال بیشتی  اطالعات

 .کنه کمکمون بتونه

؟ یم حمایت ازش چطورن خانوادش ببینم ن  کین

 

 .انداختم دوشم روی رو کیفم و شدم بلند جام از
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 قراره اینکه از بودم خوشحال که اتاق این جو داشت چی 

 برم؟

 سالمندان ی خانه گذاشته اونم که داره پدر یه_

 

 .شد بلند من از تبعیت به هم اون و داد تکون رسی

ن  نیست بدم_  اشر ب درارتباط پدرش با بیشتی  میتوین  ببی 

ی اطالعات  روحیات از گذشته، از.نه یا بیاری برام بیشتی

 دلیل یه خودش این میگه بهت ذهنت که چی  هر شوهرت

 طالقه برای محکم

 

ن  گفت یم بهم روز و شب فقط من ذهن  تو که همی 

 که عمرت ی لحظه هر تو و داری بدی حس بغلش

 محکم دلیل یه یعتن  میکیسر  عذاب مییسر  سهیم باهاش

 .طالق برای

 اهمیت دالیل این به خییل دنیا این های دادگاه انگار ویل

 .دادن نیم

 زجرِ  از من تا حرفهام پای بشینه که بود قاضن  یه کاش ای

 .کنه حکم اون و بگم زوری عقد یه و اجبار
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 طعم چشیدن زجرِ  از و تجاوز بارهای و بارها حس از

 .شدن تسلیم و بودن ضعیف

؟ یعتن  شدن بچه دختی  یه جون خرج میفهمید قاضن   چی

 

ن ..مشتاق جناب ازتون ممنونم_  امنیت حس بهم که همی 

ن  و دادین  خییل خودش شم جدا باالخره میتونم  که گفتی 

 .بود قلب قوت برام

 

 حرفم ی ادامه زبوین  چرب همون با و درخشید چشمهاش

 گرفت و

 نشوندن جا رس من کار.اولشه تازه خانوم دارین اختیار_

 نمیدونه که شهابه آقا همون لمث لیاقت یی  مردای

 .داره نگه محبت با زندگیش تو رو زنش باید چجوری

 جور مدرک من برای یکم فقط باشه راحت خیالت شما

 من با باقیش کن

 

ب هر به و دادم تکون رو رسم  لبخند بود که زوری و ضن

 .زدم ای نیمه و نصفه
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 دفتی  اون از چطور و کردم خداحافیطن  چجوری نمیدونم

ن  و تر ون تمت   شلوغ قبل صدبرابر ذهنم اینبار فقط زدم بت 

کید داشت رسم و بود شده  .میتی

  صورت یه با بعد رسی کنم؟یعتن  جور مدرک گفت

 شکایت؟ برای برم شده له تن شایدم یا داغون

 نشناخته هنوز و بشه کثیف انقدر میتونست شهاب یعتن 

 بودمش؟

 ودموج ی شده خفه اصوات اعماق از رحم یی  صدای یه

ن  اگر حتی  گفت یم ه نباشه آدمیم همچی   که بهتی

 هوم؟ در؛ کردنش فرار و شدن خالص به همش...بشه

 

#part344 

                               ***  

 .کردم باز رو در و چرخوندم در قفل توی و کلید

 افکار انقدر و دارم بریم قدم هوا روی کردم یم حس

 اطرافم از درگ چهی که رفت یم رژه رسم تو مختلف

 .نداشتم
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 بابک بخش امید و محکم لحن یادآوری با لحظه چند

 رو پیش روزهای به آرامش با و شدم یم خوشحال مشتاق

 و برزچن  صورت بعدش ی لحظه درست و کردم یم فکر

 .بست یم نقش چشمهام جلو شهاب عصباین 

 تصور با کنم ذوق وکیلم صدای توی امید برای میومدم تا

 .شدم یم زده وحشت بشه باختی  شهاب که ای لحظه

 بلند صدای بعدش ی لحظه و تپید یم ارامش با قلبم گایه

رم کوبشش
َ
 .کرد یم ک

یف کجا ساعت این تا_ ن  تشر  مادمازل؟ داشتی 

 

ن   آویزون رو کلید میخواست که دستم و کشیدم بلندی هی 

 .شد خشک هوا رو کنه

 .عقب برگشتم رسی    ع ترسیده و پرید باال هام شونه

 از آرامش با و بود نشسته در روی روبه مبِل  رو شهاب

 .بود انداخته پاش روی رو پاش و گرفت یم کام سیگارش

 خونه؟ اومدی زود انقدر چرا تو..تو_
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رم گایه میتپه آروم گایه گفتم که بود قلتی  اون
َ
 میکنه؟ ک

 رو سینم و میتپید گوشهام کنار داشت انگار االن

 .میشکافت

 یم حس و کردن پیداش باالخره که اشتمد رو مجریم حس

ن  کردم ن  همه لحظه همی   فهمیده و چت 

م اجازه تو از باید اها_  کوچولو؟ نیام گ خونم بیام گ بگت 

 

 .کردم رصد رو صورتش دقت با و کشیدم عمیق نفس

 .نبود عصباین  ویل بود خورده گره هم تو کیم اخمهاش

 .ردمک اویزون رو کلید و کردم فوت رو کالفم نفس

ن  کجا هر و وقت هر نخت  _ یف خواستی  ین تشر  !بتی

 

ن   با شد مصادف برداشتم خواب اتاق سمت که قدیم اولی 

 .شدنش بلند و جاسیگاری توی سیگارش کردن له

 وارد داشت یم بر رسم پشت که هایی  قدم به اهمیت یی 

 .دربیارم رو مانتوم آرامش با کردم سیع و شدم خواب اتاق

  نشنیدم_
ی

 !ودیب کجا بگ
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 .میشناختم خوب صدارو جنس این من

د داد که جنیس ن ن  اگر مت   رو جوابش آرامش با االن همی 

سه ای دیگه جور بعدی ی دفعه ندم  .میتی

 که بهانه.نداشتم رو تازه ی بهانه یه ی حوصله

ن  یه شدن فاش ی حوصله...نه   کار همچی 
ی
 االن اونم بزرگ

 .نداشتم رو

 تو که وختمد چشم شهایی  به و در سمت برگشتم

 ی گره و بود ایستاده سینه به دست در چهارچوب

 بود شده تر کور ابروهاش

 زود انقدر نمیدونستم.شهاب کنم روی پیاده یکم رفتم_

 ....وگرنه میای

ون بزین  خونه از دیگه جور یه میکردی فکر وگرنه_  که بت 

 .نفهمم من

 

 .بستم رو چشمهام کالفه و کشیدم عمیق نفس

 یه که بود قوی مشامش بود؟انقدر رگشم چه مرد این

ن    قدم همچی 
ی
 میلنگید؟ کار جای یه یا بکشه بو رو بزرگ
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  چی _
ی

 چند یه نمیتونم من هست؟یعتن  معلوم شهاب میگ

ون بزنم خونه این از ساعت  بکنم؟ خواست دلم کار هر بت 

 بودی نگفته میخریدی خواهرمو جون داشتی  که موقیع

 قلم از من و بودی تهگف کتن  زندانیم خونت تو قراره

 انداختم؟

 

 بهم که بود گ ویل.کرد تلخ خودمم کام حتی  حرفهام زهر

 کنم؟ یم انصاقن  یی  دارم بگه بهم یا نده حق

 

 کشیدن آوردن؟خجالت کم و شهاب ویل شد مات نگاهش

 !عمرا که شدن پشیمون و

 نزدیک بهم آروم آروم و گرفت فاصله در چهارچوب از

 .شد

 که هرجایی  بذارم که دارم اعتماد بهت انقدر هنوز_

م دستت رو خونه کلید که انقدری...بری خواستی   و بستی

 .بری میتوین  باشم منم که جایی  هر فقط نگم
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  های لطف چه.نبود خودم دست صدام پر پوزخند
ی
 بزرگ

 !بودم ناشکر چقدر من و بود خونه این تو

 لمس رو دستم توی ی حلقه و اومد جلو دستش

 آروم نکرد دستم خودش تا آخر که ای قهحل همون.کرد

 .نگرفت

 گوش حرفهام به که هستی  خویی  دختی  انقدر که حاال_

 هر فقط...فقط بری میتوین  خواست دلت جا هر بدی

ایطم بدترین افتاد،وسط که هم اتفاقی   باید بودی که رسر

م قبلش  فهمیدی؟ روشا کتن  ختی

  بهم اینکه و کوچیک زنگ کوتاه،یه پیام یه
ی

 کجا ارهقر  بگ

 کوچولو؟ باشه...بری گ پیش حتی  یا بری

 

ن  یا کشید نیم هوار که نبود عجیب  دیوار و خودش بی 

 کرد؟ نیم خفتم

 اون دیگه که بود رسیده گوشش به مشتاق صدای انگاری

 .شد نیم عصباین  مدیل

 تکون رس مکث چندلحظه از بعد و کشیدم عمیق نفس

 .دادم
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 میگم بهت بعد به این از...باشه_

 

 پای کنارش ذوق با که بود هموین  اگه...بود شوهرم اگه

 سفید لباس براش خوشحایل با و میشستم عقد ی سفره

 که جا هر هم تو پس که میگفتم منم پوشیدم؛االن یم

 .بدی ختی  بهم باید هستی 

 از امان...ویل ببیتن  خواستی  کیو بری،هر خواستی  جا هر

 ! ها ویل این
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 فاصله هم از که ابروهاش و زد لبخند که چشمهاش

 .رفتم هام لباس کمد سمت و گرفتم ازش رو گرفت،نگاهم

 کجاست گرفتی  روشنا برای که سوغاتیایی  اون_

سم شهاب؟بیار  بذارم جاشون میتی

 

ن  ن  اولی    شومت 
ی

ون رو خورد چشمم به که قشنگ  کشیدم بت 

 .گذاشتم تخت روی و
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 من به اهنگ یه و تخت روی لباس به نگاه یه آرامش با

ن  صندیل روی خونشدی کمال در و انداخت  آرایشم مت 

 .نشست

 اون من بگم باید بپوشر  و لباس این میخوای من برای اگه_

 .میدم ترجیح رو آویزونه گوشه اون که رسچن  ی دکلته

 

 بود رفته یادم بود؟انگاری چی  برای جوش و حرص اینهمه

 بهش هک قویل پای دارم جون تا و کنم رفتار خودش مثل

 .وایسم دادم عقد قبل

 بلند شهاب؟رویاهاتو میبیتن  خواب باز چشم با جدیدنا_

 عزیزم نگو بلند

 

 زدم ورق رو کمدم توی های لباس دوباره و چرخیدم

ت همیشه داری دوست چون_ م دارم االنم کنم ختی  مت 

 .خانوادم پیش

 

ن  رو صدام  کردم زمزمه دلتنگیم ی همه با و آوردم پایی 
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ه داره دلم_  روشنا برای مت 

 

 گره حس با که بود نشده قطع کوتاهم ی زمزمه صدای

 عقب ترسیده و بستم یخ کمرم دور دست تا دو خوردن

 .شدم قفل که کشیدم

 و بشه خشک نکرده خفتم شده چطور اینکه فکر نذاشت

 ...کنه قفلم دوباره اینجوری بعد

 هام خواسته و رویاها کردن عمیل به راجع و من هنوز تو_

 کتن  دوئل باهام بهشون رسیدن رسه میخوای یا نشناختی 

ین  خواب  از حرف که ن  کوچولو؟ عروسک مت 

 بدم نشونت عینه به که خرجشه ثانیه چند کتن  یم فکر

؟ یعتن  رویا و خواب  چی

 

  زور از و بستم کالفه رو چشمهام
ی

 جمع رو صورتم کالفگ

 کردم ناله و کردم

 کتن  یم دیوونم داری شهاب_
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 دستش بود کرده قفل رو کمرم دستش یک با که همینطور

 .زد ورق رو هام لباس و برد جلوتر رسم کنار از رو

ه باز نیمه دهن با  که شدم کوتایه و رسخ ی دکلته ی خت 

ن  آویز از چشمم جلوی  .گرفت تنم جلوی و آوردش پایی 

 وسوسه خییل  بتی  توله یه سفید تن رو کنم فکر ..هوم_

ن   کنم تنت من داری دوست یا کتن می تنت خودت.شه انگت 

 روشا؟

 

ه همچنان  بازی و کوتایه فرط از که بودم لباش ی خت 

 و گذاشت روش هم رو لباس اسم حتی  شد نیم

 .میگه چی  نمیفهمیدم

 کوچولو میبینم و هام خواسته شدن عمیل بیداری تو من_

 

 لباس گوشم کنار درست بمش صدای ی زمزمه صدای با

 .چرخیدم سمتش و گرفتم دستش از رو

 .خسته ی خسته...بودم خسته
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ه خباثتش شایدم و درخش از پر چشمهای به  و شدم خت 

 زدم لب آروم

 .شدم شهاب؟خسته جونم از میخوای چی _

ن  برای مگه  برنگشتیم؟ کیش از همی 

 میخوام شده تنگ خانوادم و روشنا برای دلم

 تر رسی    ع ویل بیا باهام میخوای هم تو اگه...اگه.ببینمشون

 !بریم

 

ه و کشید عقب ه خت   دستم از رو لباس.کرد تماشام خت 

ن  دوباره خونشدی همون با و کشید  آویزون ها لباس بی 

 .کرد

 .بستم رو چشمهام نه کشیدم عقب نه اومد جلو که رسش

 .بود کاقن  دیگه امروز برای بودم شده خسته....که گفتم

 و بستم رو چشمم آروم پیشونیم روی لبهاش گریم حس با

 .نخوردم تکون جام از

 شده ریخته موهای که همینطور و کشید عقب شهاب

 کرد زمزمه آروم میفرستاد گوشم پشت رو صورتم روی
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 .وقتش بعد،به برای بمونه اینم_

ی بگو مادرت به بزن زنگ  پیششون نمت 

 

ت با بودم بسته آرامش با که چشمهایی    و حت 
ی

 رسی    ع کالفگ

 .کردم باز

 اتاق در سمت و کشید عقب یخونشد درکمال شهاب

 خودم و برداشتم قدم سمتش رسی    ع ویل افتاد راه خواب

 .کردم سد رو راهش و کردم پرت جلوش رو

 نبود خودم دست دیگه کالفم و بلند صدای
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 نمیام؟ بگم بزنم زنگ چی  یعتن _

 و جونم ی همه شهاب؟میخوای کتن  زجرکشم میخوای

ی   خونت تو که بگت 
ی
 خواستی  که بالیی  هر هک کنم مردگ

 دربیاری؟ روحم یی  جسد رس

 اینجام؟ گ خاطر به من رفته یادت
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 چیو که کتن  دور ازدواجمون مسبب از و من میخوای حاال

؟ ثابت  کتن

 

 و گرفت خشم بوی و رنگ کم کم خونشدش چشمهای

 .شد قفل فکش

 .نکردم پشیمونت تا روشا و دهنت ببند_

 

 .نبود خوب حالم

 .داشتم نگفته شکایت و گله عمرم امتم ی اندازه 

 خواسته ی همه به ضعفم نقطه کردن له با میخواست

 بتازونه؟ و برسه هاش

 جدا بچه اون از و من اینه؟میخوای غت   مگه چی  برای_

؟اینجوری تر محبوب تو بشه؟اینجوری چی  که کتن   مییسر

 ....ت

ی بگو مادرت به بزن زنگ_  اونا جاش به پیششون نمت 

 .انبی میتونن
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 و نصفه کالم و کرد خفه نطفه تو رو حرفم بلندش صدای

 .کرد خاک رو نیمم

 غریبم؟ توش خودمم که خونه این بیان؟تو اونا

 

یک  داد تکون رو رسش و زد پوزخند هیستی

 یه نقش مجبوری شده که مادرتم و پدر جلوی اینجوری_

 پدر کردی عقد که هم وقتی  نه؟از کتن  بازی و عاشق زن

 خوبیه ی بهونه نظرم به نیومدم ینجاا مادرت و

 

 و شده حبس نفس و شد خاموش آروم آروم وجودم آتیش

 .شد آزاد حرصم پر

ن  صدام  بدم خرج به نرمش یکم کردم سیع و اومد پایی 

ه بریم ما یا...برم من_  داری مهمون ی حوصله شهاب بهتی

 .ندارم

 

 کردم زمزمه آروم و زدم تلخند

 ردنک بازی نقش تو قول به یا_
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ن  صداش که شد یم عصباین  داشت دوباره  با و نیومد پایی 

 گرفت؟ رو قبلیش حرف یی  تلخ لحن همون

ی جا هیچ تو ندادم اجازه من تا_  براشون دلت اگه.نمت 

 قشنگ جلوشون و کتن  دعوتشون اینجا میتوین  شده تنگ

 که تو.کتن  بازی و عاشق و قدرشناس زن یه نقش

 شکنجت داره رس دو دیو یه بفهمن پدرت مادر نمیخوای

 نه؟ میده

ن  برای اونا خاطر به قشنگ  میخندی خونه این تو بار اولی 

 کبودت و سیاه داره روز هر غوله آقا که نمیاری روتم به و

 .میکنه

؟ داشتی  چی   میگفتی

 آره؟ شم تر محبوب که کنم جدات بچه اون از قراره من

 

 غرید لب زیر و خندید حرص پر

 این با میخوام آره داری من جز ای گهدی ی چاره اینکه نه_

 .کنم پایبندت احمقانه کارهای
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 .بود حرص و ناباوری رس از دیگه بعدیم لبخند

 زیادی همش رس پشت های شاهکار برای متلک اینهمه

 نبود؟

 انقدر درک به که کتن  تحمل چندساعت نمیتوین  هم اگر_

 .بپوش تا بینیشون نیم

 ...روشنا وبگ دیگه بار یه داری جرئت فقط

 

 رو هام دندون استیصال و حرص با کرد بهم که رو پشتش

 .کردم گره رو هام مشت و دادم فشار بهم

 رو همینطور که هیم رس پشت های حرص با و کردم ناله

 گفتم رسی    ع شد یم خاک و  تلنبار هم

 لعنتی  قبوله...قبوله_

 

 .کشیدم دست خستم صورت رو و کشیدم عمیق نفس

 نقش جلوشون خواستی  جورم هر بیان میکنم دعوتشون_

 کن ولم بسه فقط...فقط کنم یم بازی رو عاشق زن یه
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 اینبار ویل سمتم برگشت دوباره که نکشید طول خییل

نش تهدید انگشت ن  و باال روم جلو رو آمت   کرد پایی 

 حساس بچه اون به نسبت و من که آخرته ی دفعه_

 .روشا میکتن 

 بچه اون که کتن  یادآوری بهم مدام یا کنم حس کافیه فقط

 به...اینجایی  که اونه خاطر به فقط و میدی ترجیح بهم رو

 بفهیم تا ببیتن  و رنگش نمیذارم دیگه قسم خودت جون

 .اولویتت تنها و کست همه یعتن  شهاب

 

 .دادم تکون رو رسم و زدم لبخند خسته

 کرد؟ یم حسودی یا بود شده دیوونه رس دو دیو این

 دید؟ نیم رنگمم حتی  نبود روشنا اگه که تر بدییه این از

 رس پشت های بوسه و میخواست محکم بغل یه دلم فقط

 . فرشته یه رسخ و کوچولو های گونه رو هم

 نکردن بود؟عصباین  مرد این تحمل خواسته این تاوان و بها

ط بود شده کردنش آروم و  شدن فراهم رسر

 میل کمال با...آرزوم؟باشه
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  تو چی  هر...باشه
ی

 !بگ

 

 نگاه اون و شد باز اخمش که بودم هم موفق انگاری

 .شد آروم کیم حسودش

نم زنگ ن ه غذا هم بیاد صدیقه مت  ن  و رس به دستی  یه هم بتی

 .بکشه خونه روی

 

 که بود نشده راضن  هنوز انگار ویل دادم تکون رو رسم

 .کرد نیم تمومش

 حموم سمت که همینطور و رفت رستاپام به ای غره چشم

 گفت داشت یم بر قدم

 خانوادت که بکش شکلت و رس به دستی  یه فقط تو

ن  وحشت  .نکین

 داری شب تا صبح و شوهریی  کمربند بار زیر اینکه نه اخه

 جلو جوری یه باید میکتن  تحمل و دمش و دود و بازی زن

 نه؟ یا بدی نشون رسپا و خودت خانوادت
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 محمو  در.ببینه رو واقعیم لبخند اینبار تا نکرد صتی  دیگه

 .شد دور و بست رسش پشت محکم رو

 موبایلم با و دادم تکون افسوس ی نشونه به رو رسم

 .گرفتم رو خونمون ی شماره

 اینایی  فقط نیست قرار بفهمه نمیتونست که جالب چقدر

 بیاره بدبختی  شمرد که

 شما جاش به نمیام من برم قوربونت...جان مامان الو_

ن  حاضن   ما ی خونه بیاین شام شی 
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ن  مال همش اینا_ ؟ مین  روشایی

 

ه نگاهم  هر و بود زده هیجان و گرد چشم چفت یه به خت 

 .میومد کش بیشتی  لبهام لحظه

 به رو چشمهام و دادم تکون آروم رو رسم عمیقم لبخند با

 .کردم بسته و باز تایید ی نشونه
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 بلند صدای که بودم نکرده باز کامل رو چشمم هنوز

 بغلم توی رو کوچیکش تن و یچیدپ سالن کل تو جیغش

 .کرد پرت

 .نبود خودم دست بعدش به اینجا از دیگه

 چشمهام و دادم فشار بغلم توی محکم رو کوچولوش تن

 .بستم رو

 با و شد نیم قطع شهاب از مادرم و پدر تشکر صدای

ن   .گرفت اوج دوباره هم خودشون های سوغایی  گرفیی

 هایی  چشم اون با و کنم باز رو چشمهام نمیخواست دلم

 رو روبه کرد یم پرت و حواسم داشت سنگینیشون که

 .بشم

 نفس و کردم فرو کوچولوم خواهر بلند موهای تو رو رسم

 .کشیدم عمیق

بان قلبم به بلندش های خنده صدای  .داد یم ضن

 .داد یم پر و بال نداشتم امید به و نشاط خستم روح به

 کردی لهم بسه روشایی _
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 چشمهام.کشیدم عقب و کردم کم کیم رو بازوهام فشار

 به روشنا شیطون چشمهای جز کردم سیع و کردم باز رو

ن  هیچ  گوی دوتا اون به مخصوصا نکنم نگاه ای دیگه چت 

  سیاه
ی

 روم از سنگینیش هم لحظه یک حتی  که رنگ

 .شد نیم برداشته

 .شد نیم قطع روشنا های خنده صدای

 ستاره ایچشمه و رسخ های گونه به وجودم تمام با

 .فرستادم گوشش پشت رو موهاش و زدم لبخند بارونش

؟ پس_  بهم باید هم کیل تازه بری میذارم کردی فکر چی

   بدی بوس

 

 محکم و گرفتم قاب رو گردش صورت دستهام جفت با

 بوسیدم رو چپش سمت ی گونه

 دیگه یگ آخیش

 

 باالخره که بوسیدم محکم رو راستش ی گونه اینبار

 .کشید عقب کالفه و شد بلند قهقهش صدای

 دیگه یگ اینم_
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 شد؟ یم پیدا هم این از تر قشنگ صدایی  مگه

 رو هاش خنده صدای و بود شده گوش وجودم تمام

 .کرد یم ضبط

 بازی اسباب با برو نکن اذیت و خواهرت مامان روشنا_

 کن بازی هات

 

 جعبه به و کشید رو دستم مامان حرف به توجه یی  روشنا

 .کرد اشاره کنارش رنگ صوریی  و بزرگ ی

 روشا؟بعدش بچینیم رو صورتیه خونه اون وسایل بریم_

 باشه؟ بذاریم اسم عروسکه اون برای

 

ن  خرج و عمرم های ثانیه تک تک میخواست دلم  همچی 

 .بکنم کوچیگ های دلخوشر 

 میتونم چجوری بیاد یادم بلکه کنم تماشا و خواهرم انقدر

ای با بچگیام مثل ن  پا رو ذوقش از و بکشم جیغ ساده چت 

 گ شدم زده ذوق روشنا مثل که باری آخرین.نباشم بند

 بود؟
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 ...نمیاد یادم بگم اگه ناشکریه

 اتاق از سالم که بود ای لحظه همون بار آخرین شاید

ون اومد عمل  راحت نفس تونستم ها مدت بعد و بت 

 .بکشم

 

 دبو  شده ریخته صورتش توی که رو موهایی  و زدم لبخند

 .کردم مرتب

 .گرفتم نیم آروم گفتم نیم تا ویل بود سخت برام خییل

 از انقدر بال اینهمه رس صدقه از گفتم، نیم اگر الاقل

  روشای
ی

سم دیگه که شدم یم دور همیشگ  نتونم میتی

 .بشناسم و خودم

  تو چی  هر_
ی

 میکنیم بازی باهم بخوای چقدر هر...بگ

 روشنا؟ کردی تشکر شهاب عمو از...فقط

 

 کنارم از برق مثل که بود کوچیک ی اجازه یه منتظر انگار

 .شهاب سمت دویید و شد بلند

 قت   گوی دوتا با انتظارم طبق و کردم بلند رو رسم باالخره

 .شدم چشم تو چشم رنگ
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ه ه خت   قطع رو نگاهش اتصال زماین  و کرد یم تماشام خت 

 رو دستهاش خجالت با و ایستاد روش روبه روشنا که کرد

 .کرد گره بهم

 .قشنگن خییل شهاب عمو مرش_

 بیمارستان تو برام که هم ای بزرگه عروسک اون از حتی 

 .ترن قشنگ آوردین

 

 حالم یادشه رو وحشتناک روزای اون اینکه از نمیدونستم

 یم تشکر شهاب از بچگونش زبون اون با اینکه از یا شه بد

 .کنم ذوق کرد

 شهاب به شده گرد چشمهای با و کردم تعجب بیشتی  ویل

ه  روپاهاش و کرد بلند رو روشنا کوچیک تن که شدم خت 

 .نشوند

ن  روی از  کنار هارو بازی اسباب تک تک و شدم بلند زمی 

 .چیدم هم

 و انداختم پدرم و مادر بخش رضایت صورت به نگاه یه

 .دوختم چشم شهاب به دوباره

 .میشناسم خوب رو واقیع های لبخند جنس من
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 رولبهای که میگم رو جوین  کم چند هر لبخند همون دقیقا

 نیم جدا روشنا کوچیک صورت از که نگایه و بود شهاب

 .شد

 هفته هر بعد به این از...کوچولو خانوم نداره رو تو قابل_

م دنبالت میام  باشه؟ بخر داشتی  دوست که چی  هر میتی

 

 جیغ دوباره که کردم یم نگاه روشنا به باز نیمه دهن با

 و کرد پرت شهاب سمت محکم رو خودش ینبارا و کشید

 .کرد حلقه گردنش دور رو کوچیکش دست دوتا

 از شده پر اتاقش کل پشم نده خجالتمون تروخدا_

 خریدی شما که عروسکایی 

 چجوری شمارو لطف اینهمه خان شهاب میگه راست_

ان  گرفت درد خان شهاب پای عقب بیا کنیم؟روشنا جتی

 

#part348 

 با و کردم حس صورتم به رو خون ی باره یک هجوم

 ی زده خجالت نگاه و شهاب به شده چفت های دندون

 .دوختم مادرم
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 شدم رسخ صورت رو و کردم فوت رو حرصم پر نفس

 .کشیدم دست

 بود؟ الزم کردن خم رس اینهمه و تشکر اینهمه

ن  نکردم؟شاید درک رو مادرم دنیای هیچوقت چرا  دنیا همی 

ش رسخ چشمهای به نهنک شک یکبارم شد باعث  و دختی

سه بارم یک  .آدمیه چجور دقیقا شهاب اقا این نتی

 نفس کنم تماشا رو شهاب غرور پر لبخند اینکه از قبل

خونه سمت و کشیدم عمیق ن  افتادم راه آشتی

 میام االن بریزم چایی  برم من_

 

 رسعت هام قدم به و نشدم العمیل عکس منتظر دیگه

 بازوهای دیدن و آینه کنار از شدن رد محض به ویل دادم

 .کردم نگاه لباسم به حرص پر و ایستادم اختیار یی  برهنم

 نیم بازهم ویل بودم شده دور سالن از کاقن  ی اندازه به

 به دوباره و انداختم بودن نشسته که جایی  سمت نگایه

 .کردم نگاه خودم تصویر
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 یم اکو رسم تو هنوز شهاب خودخواه و غرور پر صدای

ون کمد از رو لباس این خونشدی کمال در که شد  آورد بت 

 .بپوشم و این باید که کرد امر کوتاه و

ن  با کاربتن  آیی  لباس یه  به بلندیش که ای حلقه های آستی 

 دادن اجازه باالخره عالیجناب و رسید یم زانوم به زور

 .بپوشم هم شلواری جوراب باهاش

 .بخره اینارو بود کرده وقت گ نمیدونم اصال

 .نخورم حرص انقدر الیک کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 به و نکنم پخش ذهنم تو مدام رو غرورش از پر صدای

 آزادی بهم هم لباس یه پوشیدن تو حتی  که نکنم فکر این

 .بشونه کرش به رو خودش حرف میخواد دلش و نمیده

 

خونه وارد ن  و کرد کم رو گاز زیر صدیقه که شدم آشتی

 .برگشت سمتم

م بخ_ م دیگه برم من دختی  .تنهاس دختی

 کشیدم غذا هم فردا ناهار برای شستم و شام ظرفهای

 کنار گذاشتم
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 کردم نگاه بامزش و درشت هیکل به و زدم جوین  کم لبخند

 .کشیدین زحمت خییل خانم صدیقه دردنکنه دستتون _

 دم گذاشتم تازه هم چایی  خوشگلم دختی  برم قوربونت_

 که بگو بهشون شم نیم شهاب آقا مزاحم دیگه من.بکشه

م   ..رفتم زود بود تنها دختی

 

 دوباره و دادم تکون رو رسم نیمه و نصفه لبخند همون با

 کیل تایید از بعد و کردم بدرقش در دم تا.کردم تشکر

 .بستم رو در سفارش و نصیحت

خونه تو و خودم شب اخر تا شد یم کاش ای ن  حبس آشتی

 رو خوشبخت و عاشق زن یه نقش  نباشم مجبور ویل کنم

 .کنم بازی خانوادم جلوی

 و کردم باز هارو کابینت ی دونه به دونه و برگشتم دوباره

 .گشتم سیتن  و استکان دنبال

 و ظرف جای حتی  روز یه که نمیدیدم خوابم به حتی 

 .نباشم بلد هم رو خونم ظروف
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 پیش نیومد و شام بود؟چرا گ خانومه این...مامان روشا_

 وره؟بخ ما

 

 لبخندم به کردم سیع مامانم دیدن با و چرخوندم رو رسم

ی جون  کنم چال فعال رو بده حال چی  هر و بدم بیشتی

ش خانم؟شهاب گ؟صدیقه_  کنه کمک بیاد بود کرده ختی

 .بود تر راحت خودش اینجوری کنم فکر...شامم برا

ا چه  خوبه؟ اوضاع مامان ختی

 

 با و زد برق هاشچشم که نشنید اصال کنم فکر نمیدونم

 شد نزدیک ذوق

 اینکه برای همینکه مادر بدون و شوهرت قدر ماشاهلل_

؟ یعتن  میدوین  کنه یم ختی  کمک نیسر  اذیت  چی

 رو خونش غدای خودش باید زن یه درکل جان مامان ویل

ه ن  .داره دوست بیشتی  شوهرت هم حتما اینجوری بتی
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 مخندید کنم خفش تا کندم یم جون داشتم که حرض با

 کردم پیدا رو هارو استکان باالخره و

ش شهاب خود و امشب ویل آره_ ی منم دیگه کرد ختی ن  چت 

 ...وگرنه نگفتم

 خوبه انقدر زندگیت خونه که خوشحالم چقدر نمیدوین _

 .روشا

م دلشوره اوقات بعضن  خدا به م نکنه که میگت   حالش دختی

 خیالم امشب ویل کنه اذیتش شوهرش یا نباشه خوب

 .شد راحت

 

 هوا رو دستم بغضش از پر و لرزون صدای شنیدن با

 سمتش برگشتم رسی    ع و شد خشک

؟ بغض جان؟چرا مامان_  میکتن

 

 اشکش قطره تا کشید دست رو چشمش ی گوشه رسی    ع

؟اونم چشمهاش نگراین  ویل نبینم رو  بود؟ کردین  قایم چی

 میمونه قرص مثل خونت ماشاهلل.جان مامان شوقه اشک_

 با داشتی  وقتی .داره برنیم چشم ازت هم لحظه یه شوهرت
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 خییل کرد؛معلومه یم نگاهت همش کردی یم بازی روشنا

 جان مامان داره دوستت

 

 .کردم سکوت و زدم لبخند

ن  ی همه قدر سکوت یه  خوشحالیم ی همه هام،قدر نگفیی

 .نداره ختی  هیجی  از مامانم خداروشکر که

 خونه این تخت رو چجوری عروسیم شب نداره ختی 

  به پام چطوره اصال نداره ختی  و شدم زجرکش
ی
 این زندگ

 شده باز مرد
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 شایدم یا روز هر تقریبا نه که اوقاتم گایه...اوقات گایه

 به رو خودم گایه گه و میجنگیدم خودم با لحظه هر

 .میبستم فحش رگبار

ی خانوادم به اول روزای همون چرا اینکه ن  و نگفتم چت 

ی تنهایی  خودم رو سخت هرا این دادم اجازه  .کنم ستی

 بهرم یی  ازش من االن که بربیاد کاری دستشون از اینکه نه

ن  که رو همراه یه نقش الاقل ویل ؟ بازی میتونسیی ن  کین
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 گاه تکیه حایم،یه یه

 این ی همه مادرم تر و نگران چشمهای دیدن االن،با ویل

 .هوا رفت و شد دود فکرها

ن  یه طاقت مرد و زن این ؟چی  رو شکیلم همچی  ن  به داشیی

 شهاب این میفهمید اگر میومد مادرم ی ساده دل روز

 چه خودش قول به میکنه تماشاش داره عشق با که خاین 

 رسیه؟ دو دیو

 پیش نقاب و نقش کیل با بود قرار اگر اجباری دورهیم این

 و راه دارم که کرد یادآوری بهم خوب خییل الاقل بره

م درست  دیگه ی چاره هیچ کردم اررفت که ایتن  جز و مت 

 .نبود ای

خونه تو داری تو که کجاست صدیقه پس_ ن ؟ آشتی  میچرچن

 

 وسط که نشست شهایی  رو و چرخید جفتمون نگاه

خونه ن  .بود ایستاده آشتی

 میتونستم هم ندیده که کرد تاکید "تو" رو جوری یه

 .ببینم رو مادرم چشمهای ذوق و درخشش
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 رفته در دستم از تصنعیم های لبخند شمار دیگه

 چیدم سیتن  توی هارو استکان و دادم کش رو لبهام.بود

ش گفت_ ن  همه اینکه از بعد تنهاس دختی  آماده رو چت 

 .رفت کرد

یزه چایی  االن روشا خان شهاب بفرمایید شما_  میاد مت 

 

 دادن تاب و پیچ و غره چشم از ویل بود بهشون پشتم

 شدل بگه میخواست االن.بگذرم نتونستم چشمهام

 بیوفتم؟ زحمت به هم حد این تا من نمیخواد

  .مهموین  شما برو خودتم جان مامان_

 .میام االن منم برو خان شهاب با شما

 

 خودم دست دیگه گفتم غلظت اون با که خاین  شهاب اون

 .بود وجودم سوزش و حرص دست افسارش و نبود

 میایم االن هم روشا و من بفرمایید شما میگه راست_

 نومخا نرگس
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 حساب ازش همه که بود مرد این صدای و لحن تو چی 

دن؟  میتی

 از رسی    ع ریز لبخند یه با و کرد جمع رو خودش یکم مادرم

خونه ن  شد خارج آشتی

  پشم باشه_

 

 لفظ از میاد بدم چقدر میدونه خدا و کشیدم عمیق نفس

 .بود زیادی شهاب برای خییل که پشم

خونه از که مادرم ن ون آشتی  حضور به توجه یی  رفت بت 

 ی دونه به دونه تو و کردم خاموش رو گاز زیر شهاب

 ریختم رنگ ها استکان

 االن تا شده چطور میکنم؟اینکه فکر چی  به دارم میدوین _

ی؟ خودت رو خونه این ناهار و شام که نخواستم ازت ن  بتی

 

 آب با هارو استکان بقی  ما که همینطور و زدم پوزخند

 گفتم کردم یم پر جوش

 روت و کشیدی خجالت شده که بارم یه برای یدشا_

 !باشر  پرتوقع حد این در نشده
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 .کرد گره بهم رو دستهاش و داد تکیه اپن به کنارم

 به و کردم بلند رو رسم آرومش ی خنده صدای با

 بود خوب حالش.کردم نگاه خندونش چشمهای

 و خشم رنگ نگاهش که بود هایی  دفعه معدود جز شاید

 .نداشت قدرت و کینه

م سخت بهت نمیخوام_  که فعال چون کوچولو بگت 

 بهم حسایی  دار شوهر و دار خونه زن یه نقش تو دیدنت

 .چسبیده

ن  ویل...ویل  تو میذارم که غذایی  تنها بعد رسی باش مطمی 

 .کوچولو عروسک توعه پخته دست بشه پخته خونه این

 

 .چرخوندم سمتش رو رسم و انداختم باال و ابروهام

 که میکتن  پیدا موضوع یه رسی هر که جالبه رچقد_

  زور رسش
ی

 شهاب بگ

 

  کم لبخند
ی

ه بهم ساکت و زد رنگ  شد خت 
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مم من نفهمیدی هنوز اینکه ترم جالب اون از_  بار زیر بمت 

م زور حرف  نمت 

 

 باهاش رو نفرتم و کینه تمام و زدم عریضن  لبخند

 اشک و خوردن حرص ی دوره دیگه که گفتم.پوشوندم

ن ریخ  .بود دوئل وقت االن بود شده تموم یی

ن  بابات مامان وقتی  میدم ترجیح روشا چیه میدوین _  رفیی

 هام خواسته شدن فراهم برای کنم یادآوری بهت مفصل

 .کنم یم چیکارا

 جیغ صدای اینجان وقتی  نیست خوب میدوین  اخه

شون  هوم؟ شه بلند دختی
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 صورت به آرامش کمال در که شد خشک لبخندم آین  به

خونه از و زد لبخند شدم رسخ و زده بهت ن ون آشتی  .زد بت 

 یم باال صدپهلوش حرف مرور با لحظه هر بدنم دمای

بان و رفت  .شد یم بیشتی  قلبم ضن
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آورده ضعقن  نقطه خوب انگاری  خواسته تمام تا و بود گت 

 بیخیال نمیاورد دست به ضعف این ی واسطه به و هاش

 .شد نیم

 

 .باشم مسلط خودم به کردم سیع و مکشید عمیق نفس

 رو زور به که لبخندی  از بعد و برداشتم رو چایی  سیتن 

خونه از نشوندم لبهام ن ون آشتی  .زدم بت 

 

 بزنم پس ذهنم از رو افکار و تصاویر تمام شد یم کاش ای

 .کنم نگاه بابام بارون ستاره چشمهای به فقط و

 رساب به که درک به و رضایتش و خوشحایل از پر نگاه به

 
ی
د لبخند من زندگ ن  .بود راضن  و مت 

 روشنا فقط شب تا صبح میتونستم اون کنار کاش ای یا

 .کنم تماشا رو

نه حرف خیالیش دوست با داره چطوری ببینم ن  چه و مت 

 بازی خاله هاش عروسک با خیایل ظروف و ظرف با شکیل

 .میکنه
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 لبخند ناو  به اینکه بدون و کنم نگاه اطرافم به اینکه بدون

وز  خم جلوش کیم و دوختم بابام به رو نگاهم بدم بها پت 

 .کردم نزدیک بهش رو سیتن  و شدم

 .بخورین چاییتون با که آوردم خرما شما برای جان بابا بیا_

 و بود چشمهام به برداره چشم اینکه بدون عاشقش نگاه

 همچنان لبخندش خلوص داشت یم بر چای که همینطور

 .بود رسجاش

م گل دست_ ن  جان بابا بیا.دردنکنه دختی  میخوام بشی 

  کنم تماشات

 

 .بود امروزم واقیع لبخند تنها این شاید

 تموم با رو پدرم بود محال میگذشت هم صدسال اگر

ن  دردهام و ها غصه  .کنم همنشی 

ن  د لبخند و میخندید که همی  ن  یه باید فقط بود کاقن  مت 

 .کردم یم طالقم از بعد روزهای برای فکری

 قوربون کیل از بعد هم اون و شدم خم مادرم جلوی ینبارا

 .کرد تشکر و برداشت رو چاییش صدقه
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 نشسته سالن باالی غرور با که بود عالیجنایی  نوبت اینبار

 .کرد یم معذبم سنگینش نگاه با سینه به دست و بود

 نگایه یا حرف ترین کوچیک بدون و شدم خم جلوش

 طوالنیش مکث با ویل برداره رو چاییش تا شدم منتظر

 تماشاش منتظر و دوختم چشمهاش به رو نگاهم باالخره

 .کردم

ه چشمهام به آروم و خونشد خییل  رو پایی  و بود شده خت 

 .داد یم تکون بود انداخته پاش رو که

ن  رو صدام  لب نفهمن مادرم و پدر که جوری و آوردم پایی 

 زدم

 !دیگه نه؟بردار بدی عذاب چجوری میکیسر  نقشه داری_

 

 نگاه و لبخند اون معنای بزنم حرقن  اینکه قبل کاش ای

 و کنه باز لب خودش اینکه تا میفهمیدم زودتر رو خبیث

 بگه بلند صدای با

 نشنیدم؟ روشا گفتی  چی _
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 از پر لبخند با و دادم فشار همدیگه روی رو هام دندون

 گفتم حرص

 عزیزدلم رو چاییت دیگه بردار میگم_

 

وز گاهن اون از حالم  رضایت لبخند اون.میخورد بهم پت 

 داشت رفت نیم کنار لبهاش روی از امروز که بخیسر 

 .کرد یم دیوونم

 رو چایی  و کرد دراز رو دستش باالخره که شد راضن  انگار

 .برداشت

ن  روی رو سیتن  اینکه از بعد و کشیدم عقب کالفه  مت 

 هنوز ویل کردم پرواز مادرم کنار مبل سمت گذاشتم

 .شد بلند شهاب صدای دوباره که بودم ننشسته

ن  اینجا بیا عزیزم_  بشی 

 

ن  نیم  کردم نگاه شهاب دست به و شدم خشک جام رس خت 

 .کرد یم اشاره کنارش خایل جای به که

 کردم یم نگاه کنارش کم فضای به شده گرد چشمهای با

 .نبود نفر یک برای هم کاقن  جای حتی  که
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م ویل  و کنم باز لب بود کاقن  که بخورم قسم حاضن

 .کرد یم پشیمونم مطمئنم اونوقت کنم مخالفت

 دلش چقدر هر پس.بود اون روز امروز انگار نداره عیتی 

 و من امروز خشمش های ترکش تا بتازونه میذارم میخواد

ه هدف  .نگت 

 و کنارش کم فضای به اکراه با و شدم بلند جام از

 .کردم نگاه مصممش چشمهای

 گفتم نارصایتی  با بشینم اینکه از بلق و کردم تر رو لبهام

 ...یم مامان پیش بذار دومون هر نمیشیم جا شهاب_

 

 رسی    ع و کشید رو دستم که بود نشده کامل حرفم هنوز

 داد جا خودش کنار
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 پر و شدم جاگت   کم فضای اون تو کنارش باز نیمه دهن با

 رو پاش دوباره که کردم نگاه خونشدش رخ نیم به بهت از

 مبل روی رسم پشت رو چپش دست و انداخت پاش روی

 گذاشت
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؟ شدی جا دیدی  عزیزم؟راحتی

 

 نیم نگاه پدرم سمت زده خجالت و بود شده داغ هام گونه

 .کردم

 .بزنم لبخند کردم سیع و بستم کالفه رو چشمهام

م خب_ ن  زود انقدر گذشت؟چرا خوش کیش دختی  برگشتی 

 میموندین بیشتی  خب

 

ی روزهای اصال کردم سیع و کردم تر رو لبهام  شده ستی

 نزنم ورق رو کیش توی

 که مخصوصا بود خوب خییل خداروشکر باباجون آره_

 .بخوره تکون دلم تو آب نذاشت اصال شهاب

ین از یگ  خییل دیدم واقعا فقط بود عمرم سفرهای بهتی

 .برگردیم زودتر خواستم ازش شده تنگ براتون دلم

 

 شد یم تر عریض لحظه هر مادرم و پدر صورت رو لبخند

د برق بیشتی  چشمهاشون و ن  مت 
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ن  باهم که شکر مرتبه صدهزار خدارو...خداروشکر_  خوبی 

ن  همدیگه با و  .خوشحالی 

 

ی تاب و آب با و دادم تکون رو رسم  دادم ادامه بیشتی

سم آب از فهمید که اول روز_  به و پام نذاشت اصال میتی

سید ازم یه جاش به بزنم آب  دارم دوست کاری چه میتی

 برد و من  که بعدشم.کنیم انتخاب و همون تا بدم انجام

 .کردم انتخاب برام خواستم خودم چی  هر و خرید

 

 خودم انصاقن  یی  از دلم و سوخت دلم یکم فقط...یکیم

 دلم خودم که چی  هر واقعا میدونستم وقتی  گرفت

 برای معمول حد از بیشتی  حتی  و خرید برام رو میخواست

 .کرد خرج انوادمخ

 که بدم خرج به انصاف بیشتی  یکم و کنم باز دهن خواستم

 .کرد پشیمونم و زد خشکم حرفش با آین  به

 هم براق آیی  لباس یه از اونجا روشا اتفاقا میگه راست_

 براش نیومد دلم دیدم چی  هر که اومد خوشش

ن  باباتم مامان که بپوشیش بری چطوره.نخرم  نه؟ روشا ببیین
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ه باز نیمه دهن و بهت با  بودم خونشدش چشمهای ی خت 

 شد بلند مامانم ذوق از پر صدای که

  ببینیم ماهم بپوش برو روشا آره_

 خوب دلبازه و دست شوهرت که حاال ویل جان روشا_

م ها خرج تو بندازیش یه نیست  دختی

 

 کرد قطع شهاب باز رو بابام بار شماتت صدای

ن  بپوشه روشا که حرفیه؟االن چه این نه_  چقدر میبینی 

 میاد بهش

 

 اسمش شد نیم که پارچه تیکه یه اون تصویر یادآوری با

ن  کمرم ی تیغه از رسد عرق گذاشت لباس رو  .رفت پایی 

 گفتم شهاب به رو اروم صدای با و خندیدم شده هول

 نکن دیوونم شهاب کن بس_

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 و بکشه عقب قراره که اوین  دوئل این تو نبود حواسم ویل

 شهاب باشه پشیمون کرده که کارهایی  از فقط کم یه

 .نیست

 فرستاد گوشم پشت رو موهام و کرد بلند رو صداش

  باید میگم بهت من وقتی  نداره عیتی  عزیزم نه_
ی

 چشم بگ

 خانوم؟ نرگس نه

 

 ی زده خجالت صدای شنیدن با و موهام میخواست دلم

 بکنم مادرم

ن  یه دوبار شوهرت نذار روشا_  بلند جان مامان بگه و چت 

م شو  کن گوش میگه شوهرت وقتی  دختی

 

 سخت واقعا نزدن برچسب و نکردن قضاوت ...نمیدونم

 .بود

 دلش یا بده یادم داری شوهر میخواست مادرم

ن  نمیخواست  ذهنش تو که ای برازنده و موفق مرد همچی 

ش از ای ذره بود ساخته  حقی  اگر بشه؟حتی  ناراضن  دختی

 .نباشه باهاش هم
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 کنم خاموشش کردم یم سیع که آتییسر  و حرص از پر

 کردم زمزمه لب زیر دوباره و زدم لبخند

 نمیپوشم تو برای و اون من هم بکیسر  و خودت شهاب_

 بگت   و پیش کتن  ضایع و خودت میخوای اگر حاال

 بپوشر  من برای فقط که خریدی و اون میدونم عزیزم_

 نداره ایرادی مادرتم و پدر برای ویل

 

ن  باال تند تند سینم ی قفسه  حرارت از گونم و شد یم پایی 

 میسوخت زیاد

 شهاب کن بس_

 

ن  رو صداش که بود شهاب این اینبار  لبخند با و آورد پایی 

 زد لب آروم خبیثش

ط  داره رسر

 

یک  گفتم حرص از پر و خندیدم هیستت 
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؟_  چی

ن _  به دلبازی و دست هم انقدری.ببوس و من االن همی 

 تنت و لباس اون خودم تا وگرنه بشم راضن  که بده خرج

 .نمیکنم بس نکنم

 

ی روشا_ ن  ببینیم؟ ما مامان؟نمیخوای شده چت 
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د نبض رسم ن  .بکشم جیغ که آنه هر کردم یم حس و مت 

 و شه فعال مغزم اینکه از قبل و کشیدم عمیق نفس

 رو چشمهام و کشیدم جلو رو خودم کنه پشیمونم بخواد

 .بستم

 ریشش ته لمس به نسبت کردم سیع و بوسیدم رو گونش

 .باشم تفاوت یی 

 با ویل ندم دستش بهانه و نکشم عقب رسی    ع تا کندم جون

یک و کالفه و کشیدم عقب اکراه  خندیدم هیستی

 نکن شوچن  انقدر شهاب بسه_
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 روی شهاب محکم ی بوسه بندش پشت و خنده صدای

 بازی این اگر.ریخت بهم رو هام کتاب حساب تمام گونم

 عذر خودم که نبود بعید هیچ شد یم دار هادام ها

 .میخواستم خوانوادمو

 جلوی میگه کشید خجالت زنم نداره ایرادی...جانم ای_

 لباسش یکم میگه راست اخه .کنه تنش نمیشه روش باباش

 نبود حواسم میخوام معذرت شما از من بازه زیادی

 

 تنم حرارت و میلرزید خشم و حرص از وضوح به دستهام

 .بود فتهر  باال

 زد لبخند خجالت با بابام و گرفت رنگ مامانم های گونه

ن  رو رسش و  .انداخت پایی 

 ...کن تمومش

 

 صدای همون با ویل من به رو اینبار و چرخوند رو رسش

 داد ادامه بلند
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 به لباس اون گفتم بهت هم موقع همون بود رفته یادم_

 النا کردم هوس یهو چرا نمیدونم میخوره خواب اتاق درد

 ببینم تنت تو

 

 .بست یخ تنم تمام و فروریخت آین  به قلبم

 ی خانواده  حیای و حجب برای شهاب وقاحت و راحتی 

 .بود زیادی من

 از تنم و گرفا آتیش هام گونه ویل بود بسته یخ هام دست

 .گرفت گر تو

 نه یا برسه مادرم و پدر به صدام نبود مهم دیگه

 میخوره بهم ازت حالم_

 

 و گرفت ازم رو روش و کرد اکتفا پوزخند یه به قطف اینبار

 .کرد خطاب رو پدرم

 بفرمایید شد رسد چاییتون.کنید پذیرایی  خودتون از_

 

 برداشت رو چاییش معذب و خندید کوتاه پدرم
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 پشم ممنون_

 

 آدم نمیذاری که تویی  به لعنت...شهاب بهت لعنت ای

 رسی    ع و بکشه و زدنت پس وجدان عذاب لحظه یک

ان برابرصد  .کتن  یم جتی

 ما.نکن کوتاه سفرتونو ما خاطر به هیچوقت دیگه مادر_

 شدی خانوم باالخره ویل بود شده تنگ برات دلمون هم

 نه؟ یا باشه شوهرتم به حواست باید

 

 .گریه زیر بزنم میخواست دلم عصبانیت و حرص زور از

 تشخیص نمیتونستم دیگه و گزیدم رو لبم پوست حرص با

ن  جو خاطر به و حرف این بدم  باز یا زد شده ایجاد سنگی 

 .بزنه پیوند دستیم کنار غول این به و من میخواست

 

 دون پوست و برهنم بازوی رو نشست که شهاب دست

 بیشتی  ویل کردم جمع رو خودم کرد نوازش رو شدم دون

 .چسبوند بهم رو خودش
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ن  باال تند تند حرص زور از سینم ی قفسه  و شد یم پایی 

 خفه صدای با و داشتم نگه صورتم جلوی رو رزونمل دس

 زدم لب

 زشته نشسته اینجا بابام نکن_

 .باشه راحت خیالتون بابت این از اتفاقا_

 خوب خییل شما معلومه منه به حواسش خییل  روشا 

 دادین یادش و داری شوهر

 

 رو چاییش ذوق با و گرفت رنگ دوباره مامانم های گونه

 خورد

ام وقف و ندگیمز  کل منم دیگه_  ماشاهلل کردم دختی

 نداره هم شما آقایی  از کم منم روشای

 

ن  برای بخندم نمیدونستم  سمتم کردم حس که قدیم اولی 

 .بکشم جیغ بازوم نوازش حس از یا برداشت

 و بود کرده حلقه شونم دور رو دستش مصمم همینطور

 .کرد یم نوازش رو برهنم پوست
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 لبخند و بابام معذب روز و حال دیدن بود عذاب چقدر

 زدش خجالت های

 نیست خوب بریم کم کم هم ما پاشو خانم دیگه خب_

 .باشیم داماد عروس تازه مزاحم زیادم

 دلمون دیگه اینکه برای شدیم مهمونتون زودی این به اگرم

 نمیاورد طاقت

 

 دهنم تو خوب گسش طعم دادم اجازه و زدم تلخند

 .بچرخه

 این و بره قراره اینکه از و باشر  بابات عاشق سخته

 بیسر  خوشحال شه تموم شکنجه

ن  راست_  وسایالتو مامان روشنا.نشستیم خییل دیگه میگی 

 بریم کن جمع

 

ن  منم ی خانواده روشا ی چرا؟خانواده مزاحم_  هسیی
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 بود نگذشته شهاب ی ریشه یی  تعارف از لحظه چند هنوز

ین عالم از روشنا که یش یی  دنیای و شت  ون ختی  و اومد بت 

ت با  کرد نگاه مامان به حت 

 کنم؟تروخدا بازی روشا با نبود قرار بریم؟مگه بریم؟کجا_

 مامان؟ بمونیم بازم

 

 و شد مچاله قلبم آویزونش ی لوچه و لب دیدن با

 شونم دور شهاب دستهای قفل که شم بلند خواستم

 .بخورم جنب جام از نذاشت و شد تر محکم

 کیم و مانتوش متس رفت که بود مامانم این جاش به

 .کرد قاطعیتش چاشتن  اخم

 دیگه کن جمع و وسایلت االن خانوم روشنا میایم بازم_

 .وقته دیر

 

 جلو رو خودم حرص پر و بمونم ساکت نتونستم دیگه

 میخم مبل روی روشنا ی گریه بلند صدای که کشیدم

 .کرد
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 رو عمو و روشایی  اصال بمونم من بذار تروخدا مامان_

 .کنم نیم یتاذ

 انتخاب اسم عروسکمم برای نکردیم بازی باهم اصال اخه

 تروخدا مامان نکردیم

 

ن  کوچولوش صورت رو گلوله گلوله اشک های قطره  لت 

 .شد رسخ صورتش کل دقیقه چند عرض در و میخورد

  کردم یم حس میاورد زبون به که ای کلمه هر با

 .میشه مچاله داره قلبم

 صداش اینجوری و کرد نیم اخم یلشک این مامان کاش ای

 برد نیم باال رو

 بیسر  میخوای بدی کارا؟دختی  این چی  یعتن _

 تا خواهرت؟زود ی خونه نیارمت دیگه روشنا؟میخوای

 کن جمع عروسکاتو نشدم عصباین 

 بکنیا گریه نشد قرار بابا روشنا_
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 تند پا کوچولویی  دختی  سمت رسی    ع و شدم بلند جام از

یخت اشک بهار ابر مثل داشت که کردم  شهاب ویل مت 

ن  روی از و افتاد راه سمتش زودتر  تو و کرد بلندش زمی 

 .گرفت بغلش

 نشده قطع هنوز کوچولوش های هق هق و گریه صدای

 ی فاجعه یه شایدم یا نقش یه منتظر متعجب، من و بود

 .بودم دیگه

 از رو کوچولوم فرشته و بکشم جیغ بلند میخواست دلم

ون شیطان این بغل ن  که گفتم...ویل بکشم بت   ها ویل همی 

 .کشوندن اینجا به و من روز و حال که بودن

 سکوت آین  به مامانم گرفت بغلش تو رو روشنا که شهاب

 .شد باز هم از بابا مالیم های اخم و کرد

 ی گونه و کشید دست روشنا چشمهای زیر شهاب

 بوسید رو رسخش

ن  نیم گریه که ها کوچولو عروسک_  نمیخواد لمد من.کین

 بودم؟ نگفته بهت قبال کتن  گریه هیچوقت تو
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 لبای با که بچگونش و لرزون صدای برای رفت دلم

 داد جواب آویزونش

 بودی نگفته_

 

 چشمهاش جلوی از رو موهاش و زد آرویم لبخند شهاب

 زد کنار

 نکن گریه هیچوقت دیگه.میگم االن قبول باشه_

 خوانوم شر با ما مهمون شب یه میخواد دلت.روشنا

 کوچولو؟

 

بان و گرفت فاصله هم از لبهام  قلبم تند ضن

 نه دیگه یگ این...نه.برگشت

 ...پیشش باید مامانم میشه بدخواب اینجا...جان شهاب_

 

 .کرد قطع خونشدش لحن با رو پریشونم و هول صدای

 هم فردا بخوایی  ما پیش شب داری روشنا؟دوست ها_

مت خودم  گردش؟ بتی
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 هق صدای جای به و خندید آین  به اشگ چشمهای اون

 شد بلند قهقهه صدای گریه هق

  راست_
ی

 میشه؟ عمو میگ

 ما که رسی هر اونوقت میکنه اذیتتون خان شهاب نه_

 بمونه میخواد اومدیم

 ...عوضش برو میگم منم برم قوربونت_

 قول نکنم اذیت که میدم قول ماماین  نه_

 بمونم من بگو انمام به تروخدا روشایی ...تروخدا.قوله

 میشنید؟ و من صدای کیس اصال

 که نداشت ساده چشم دوتا هیچکس یعتن  درک به صدا

 ببینه؟ و من وحشتناک حال این

 باز دهنم و بود شده چال حرصم و بغض بار زیر کلمات

 بود؟ کلش تو چی .شد نیم

 که کرد یم تهدیدم قبل ساعت چند که بود رفته یادم مگه

 ببینم؟ رو روشنا دیگه رهنذا که نکنم کاری یه
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 .کردم نگاه شهاب به خسته روح و جون یی  تن با

 در بچه این ی خنده برای نفسم و جون میدونست اونکه

ه  چرخید؟ یم رسش تو چی  ویل مت 

 روشا هم فردا بموین  ما پیش و امشب میتوین  نداره عیتی _

 روشا؟ نه مگه میکنه درست خوب ناهار یه برامون

 

 تلخندهارو این جنس خانوادم میدوارما و زدم پوزخند

 مطرح لطفش این قبال در خواسته یه باز خوبه.نشناسن

 نکنم فکر بدترش صدبرابر به تا کرد

 بری روشا با میتوین  باشر  داشته دوست اگه هم بعدش_

 هوم؟ کتن  شنا خونه استخر

 عمو نیست بلد شنا که روشایی _

 

 زد لبخند و کرد کج رو رسش و چرخید شهاب

  راست رهآ_
ی

م میتونم و جفتتون خودم خب ...میگ  چی .بتی

 
ی

 پیشمون؟ بمونه خواهرت روشا میگ
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ارت ازش که چشیم دوتا اون جای به  به میبارید رسر

 بغل از رسی    ع و دوختم چشم خواهرم خوشگل چشمهای

 .گرفتمش شهاب

 بمونم بذار تروخدا نکنم اذیتت میدم قول روشایی _

 

 که کارها چه خوشحالیش و خنده خاطر به میدونست اگر

 .کرد نیم گریه روم جلو راحت انقدر نکردم

 .کردم ناز رو موهاش و بوسیدم محکم رو صورتش

 ندارم ختی  ازش و فکرشه تو که چی  هر گوربابای

 گریه فقط تو.خوشگلم خواهر بموین  میتوین  که معلومه_

 میکنم تو برای کار همه بخند فقط تو...نکن

 

 اون با و شد حلقه گردنم دور کوچولوش دستهای همینکه

  بوسید رو صورتم نازش لبهای
ی

 و رفت در روزم کل خستگ

 .شد تازه روحم

 ...فقط

وزش لبخند و موند شهاب بازهم اینبار فقط  .پت 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

#part354 

                              *** 

 جلوی از رو ابریشمیش موهای و کشیدم باالتر رو پتو

 .زدم کنار چشمهاش

ی خوشگلم دیگه بخواب ن  بخوری؟یه بیارم نمیخوای چت 

 بیارم؟ شت   لیوان

 

د که پلیک هر با ن قصید بلندش های مژه مت   دل تو قند و مت 

 کرد یم آب آدم

ی نه_ ن یم نمیخوام؛فردا چت   کنیم؟ بازی پارک مت 

 

ه خوشحالتش و درشت چشمهای به ساکت  با و شدم خت 

 تایید ی هنشون به آروم رو رسم دودیل و تردید دنیا یک

 .دادم تکون

ن   و شه بلند آرومش ی خنده تا بود کاقن  ساده حرکت همی 

یش های دندون اون  .شه نمایان شت 
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ه ه خت   رو تصویرش کردم یم سیع و کردم یم تماشاش خت 

ه نباشه بود قرار که روزهایی  برای  .کنم ذخت 

ط و کنه قمار بچه این های نفس رس اومد دلش چطور  رسر

 ببنده؟

 واقعا کنه؟یعتن  قطع منو کس همه نفس میخواست

 بودم؟ بیختی  ازش من و بود کثیف انقدر عشق

 .کشیدم دراز کنارش و دادم تکیه دستم به رو رسم

  باهاش میتونستم کاش ای
ی
 .کنم زندگ

  بد و خوب
ی
 بدم یاد بهش مادرم از متفاوت جوری رو زندگ

 خجالت پوچ و هیچ خاطر به و شه حفظ نفسش عزت تا

 .نشه زده

 بزنه؟ دوبار رو حرف یه شوهرت نذار گفت مادرم

 بود؟ دور برام خانوادم دنیای انقدر چرا

 .روشایی  میذارن تنها و من همش خونه تو_

 خستس انقدر میاد وقتیم نیست خونه اصال که هم بابا

 و میدوزه لباس داره همش مامانم.نمیکنه بازی باهام که

 .کنم بازی عروسکام با خودم میگه
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 روشا بود خوب خییل بودی که زایی رو  اون

 

 گله یه هر با و بود گرفته بغلش تو محکم رو عروسکش

 .داد یم فشارش بیشتی  کرد یم که ای

 مردی با معامله رس بچه؟برم این برای بکنم میتونم چیکار

ط صدتا برای بهونس یه منتظر که  خواسته؟ هزار و رسر

 زیبا کیل روشا؟اینجوری کودک مهد بری داری دوست_

 خوبه؟ پیشت میام تونستم وقت هر منم میکتن 

 

 بلند هاش خنده صدای دوباره و کرد ذوق انتظارم طبق

 که بودم مهدی پول کتاب حساب یی  ذهنم تو من ویل شد

 .برسه قراره کجا از نبود معلوم

 .باشم جدید شغل یه فکر به باید انگاری

 .بوسیدم محکم رو رسخش ی گونه و زدم لبخند

؟ من پیش بامش میشه_  بخوایی
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م توش که دنیایی  از کتاب،غافل و حساب یی   لبخند است 

 .دادم تکون تایید ی نشونه به رو رسم و زدم

 ...خوشگ میشه که معلومه_

 و شب نمیتونه روشنا بخوابه شهاب عمو پیش باید روشا_

 !باشه اینجا

 

 دیوار به که شد درشتی  هیکل قفل و چرخید رسم آین  به

 .کرد یم تماشا ماهارو سینه به دست و دبو  داده تکیه

 هام دست و شد چفت همدیگه روی حرص از هام دندون

 ...امشب آورد روزم به چی .شد مشت

 بمونه؟ اینجا امشب فقط نمیشه حاال_

 

 حواسش گ ویل بود کم شدن مادر برای خییل سنم من

 شدم؟ مادر اومد دنیا به روشنا که روزی از که بود

ن  نه  مرد این براس بچه این خواهش از پر ایچشمه به گفیی

 .نبود سختی  کار
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 و کنه خواهش روشنا نمیخواست دلم اگر بود عجیب

 بمونه؟ حرفش رو بدجنسیش درکمال اونم

ه خوابت تا میمونم اینجا انقدر من برم قوربونت_  بتی

 کنم تعریف برات داری دوست چی  خوبه؟قصه

 

سیده  یی  سمحوا ی همه ویل میدونستم رو جوابش نتی

 با و گرفت در چهارچوب از رو تکیش که بود شهایی 

 .نشست تخت روی روبه آرامش

 دیوه آقا که گفتی  اونجایی  تا...دیگه بخون و دلتی  و دیو_

 جاش به باید تو کنم آزاد و پدرت میخوای اگر گفت بل به

 بموین  پیشم

 

 نفس صدای وگرنه کرد شکار خوب و ارادم یی  پوزخند

 ی قصه کرد یم و فکرش گ.پیچید یمن اتاق تو سنگینش

 آشنا و ملموس انقدر روزی یه کوچولوم خواهر محبوب

 بشه؟

 

ن  هاش پلک دادم اجازه و کردم ناز رو موهاش  .شه سنگی 
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 بمونه دیوه آقا پیش کرد قبول بل اینکه از بعد...خب_

 .شد بد حالش خییل

 بازم ویل کرد یم نگاه باشکوه قرص دیوارای و در به همش

 که هم چند هر اونجا باالخره چون شد نیم خوب شحال

 .بود زندان بازم باشه خوشگل

 مونده؟ غوله آقا پیشه اینکه از نشد پشیمون_

 

ن  انداختم رو رسم  حرف قلبم اعماق از کردم سیع و پایی 

 .بزنم

 عاشق دیو برعکس اون چون نشد پشیمون هیچوقت...نه

 همش یلو.میکنه معشوقش برای کاری هر عاشق آدم.بود

 آقا میتونه چطوری اینکه.کرد یم فکر قرص اون از فرار به

 بره بذاره تا کنه راضن  رو دیوه

 

 تا میکند جون داشت که چشمهایی  به و چرخوندم رو رسم

 .زدم لبخند داره نگهشون باز

 عمیق نفس و بوسیدم رو پیشونیش و بردم جلو رو رسم

 .کشیدم
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 هاش نفس ممنظ ریتم و بود شده بسته کامل چشمهاش

 .شده بیهوش میداد نشون

 افسار یه نه کنه؟یا فرار شد؟تونست چی  آخرش_

 هم غوله آقا اون به و درونش خر گلوی دور انداخت

 داد؟ عاشقی  مهلت

 

#part355 

ن  به افسوس با رو رسم و زدم پوزخند  .دادم تکون طرفی 

 زمزمه خونشد و آروم صدای با و باال انداختم و ابروهام

 کردم

 شکیل اون دید چون بره کرد ولش غوله آقا خود....نه_

 .نداره ای فایده هیچ بودنش

 !چی  یعتن  نفرت شد یم حالیش نبود که نفهم باالخره

 هم دیوه حتی .نمیشه پاک بازویی  زور هیچ با نفرتم

 یه...بار یه حتی  و بمونه قلبش با کنه مجبورش نتونست

 کنه تماشاش عشق با بار

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

  نگاه
ی

 بود زده خیمه چشمهام روی نعطافشا بدون و سنگ

 .کرد نیم کم چشمهاش سنگیتن  از ای ثانیه حتی  و

 و حرص تمام و زد پوزخند عمیق و طوالین  نگاه یه از بعد

 .کرد تخلیه رو کینش

 دلم.عزیزم میخوره ها قصه همون درد به کارا این_

 رویاها این توهم با و خودت هم لحظه یه حتی  نمیخواد

 خودت ی قصه ی غوله آقا که روزی میدا به...بزین  گول

 هان؟ نمیکتن  شب و روزت که بری بذاره

 

ن  سکوت نوبت بار این  .بود من طوالین  و سنگی 

 حال چطور و شد یم بیشتی  کالمش نیش و زهر کلمه هر با

 شد؟ نیم بد تلجن  اینهمه با خودش

ا این از من ی خونه تو نره یادت_  تا...روشا نیست ختی

  تو و من کنار باید دندونات رنگ بشه گیسات
ی
 من زندگ

،مثل خایل و حرصت خواستی  وقتم هر..بموین   امشب کتن

 عزیزم؟ باشه باش عواقبش منتظر
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 نشسته تیغ روی که رو ساعایی  تمام آخرش ی جمله با

 تو و شد مرور بود کرده زهر برام شکل بدترین به و بودم

 .زد چرخ رسم

 .داشت باخت و دیگه،برد بود دوئل...نداره عیتی 

 .داشت خنگ دل هم گایه گه و سوزش

 .نداره عیتی  بود سوزش و حرص دور دور فعال

 صورت اون به هم رو نگاه آخرین و چرخوندم رو رسم

 .انداختم بلند های مژه و معصوم

 آروم نفس، هر با که کوچیک ی سینه ی قفسه  اون به

ن  و باال  .شد یم پایی 

 ریز ی بهانه هزار با و موند کنارم امشب که خوب چقدر

 .نشدم نصیب یی  بودش از درشت و

فت اگه  که هایی  لحظه مرور بار کوله زیر شدم یم له مت 

 .زد زخم بهم بدجوری

 از و کندم دل مصیبت هزار با و کشیدم تر باال رو پتو

 .شدم بلند کنارش

ون اتاق از کوچیک، نگاه نیم یه حتی  بدون  و رفتم بت 

 .دمافتا راه خواب اتاق سمت
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 رسی    ع که بلندش های قدم صدای به نسبت کردم سیع

 .باشم تفاوت یی  داشت یم بر قدم رسم پشت

 از پر صدای که بودم نشده اتاق وارد کامل حتی  هنوز

 .شد بلند غرورش

 لباس اون االن نشد،چطوره کشیدی خجالت بابات از_

 ببینم؟ تنت تو بپوشر  رو آبیه

 نه؟ دبیا تنت پوست به خییل رنگش کنم فکر

 

 .لرزیدم نفرت از نه و خوردم حرص نه همیشه برخالف

ن  رو مسخرم لباس زیپ آروم و کمد سمت افتادم راه  پایی 

 .کشیدم

 انقدر داری چی  شهاب؟از نگرفتی  آروم هنوز_

ن  طعم انقدر میسوزی؟یعتن   سخته؟ نداشیی

 

 شد یم ها اسم خییل روش یعتن ...بود چی  اسمش نمیدونم

 .گذاشت
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 ویل حماقت شایدم یا لجبازی تا بگت   شت   مد با بازی از 

 رو حرض اون شده یکمم میخواست دلم بود که چی  هر

یم حرارت اون تاوان یا کردم تحمل که  رو چشیدم که رسر

 .بده پس هم شهاب

 اجازه کرد یم ذوب رو تنم داشت که نگاهش به تفاوت یی 

 یه با خونشدی با و بخوره رس تنم روی از لباس دادم

ت یی  و شلوار  .کردم عوضش ساده رسر

 از حجم اون برای تجاوز.بودم شناخته خوب و شهاب من

 .بود بعید خییل غرور

 بهم تا بدم مجوز بهش خودم اینه آرزوش میدونم منکه

 .شه نزدیک

 نگاهش بچرخم، اگر باشه که هم غرورش رس از کردم فکر

 اینکه محض به ویل نیست تنم روی باشه که جایی  هر

ه نگاه اون بار زیر تنم ردمک نگاه بهش  .لرزید خت 

تم یی  بالفاصله که بود برهنم نیمه تن قفل نگاهش  رو رسر

ن   .کردم مرتب تنم توی و کشیدم پایی 

 نبود؟ عجیب تماشا و سکوت اینهمه_
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 راه تخت سمت رسی    ع و کردم تر زبون با رو خشکم لب

 .افتادم

 کنده تنم یرو  از باالخره که سنگیتن  نگاه به توجه یی 

 رو چشمهام لوحانه ساده و کشیدم تنم روی رو شد،پتو

 .بستم

 داری خودت دست با..روشا بفهممت میتونستم کاش ای_

  یه
ی
ین  آتیش رو باشر  داشته میتوین  که رویایی  زندگ ن  چه.مت 

 نفهم؟ زبون مرگته

 

ی هیچ خایل جای یعتن  ن   این تو رو چت 
ی
 نیم حس زندگ

ی از بود کرد؟غتن  ن دم له له شبرا که چت  ن ی و مت   ازش ختی

 نبود؟

 پتو و کشیدم عمیق نفس کنم باز رو چشمم اینکه بدون

 .کردم مچاله مشتم توی رو

 کردی شهاب؟فکر نمیمونم قولم رس کردی فکر چرا تو

 حساب هات جذابیت روی زیادی یا میگفتم الیک داشتم
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 اونهمه از شم زنت اگر گفتم رفت بودی؟یادت کرده باز

 م؟گذر  نیم زجر

 

هایی  کردم سیع و کردم باز رو چشمهام
ن  پدرم جلوی که چت 

 .کنم فراموش رو گفت

 زدش یخ چشمهای و کبود صورت به و زدم لبخند لذت با

ه  .شدم خت 

تش یی  شبش هر عادت طبق  با ویل کند تنش از رو رسر

 شد خشک دستش حرفم

ن  میدوین _  شهاب؟ شدم متنفر ازت گ بار اولی 

 

ت یی  ن  و رسر  .شد کدر نگاهش و کرد الهمچ دستش بی 

 چشمم جلوی که روزی همون.بیاد یادت میدونم بعید_

ون کردی پرتش اتاق از و رحیم مش سیتن  زیر کوبیدی  .بت 

ن   .شدم متنفر ازت دیدم که و غرورش شکسیی
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تش یی  ن  رو محکم رو رسر  صورتش رو کالفه و کرد پرت زمی 

 .کشید دست

ن _  که روزی نشدم؟همو  متنفر ازت گ میدوین  بار دومی 

کت اومدم  آبرو خواستت به رسیدن برای داری دیدم و رسر

 .میفروشر 

 بذاره پول رو پول میخواست که ساده حسابدار یه آبروی

ه خونه عروسش برای قرض کیل با و  بگت 

 

 پدرم جلوی چقدر مگه و شد قفل هم رو هاش دندون

 و میتازوندم داشتم شکیل این که بود کرده زدم خجالت

 دیدم؟ نیم

ف داشتی _  با آبرو کیل غرور کیل.شهاب دادی یم باد به رسر

ن  فجر با و گذاشتی  تاراج به و همشون تهمت  شکسیی

 .کردی تماشا و شایان

ن  میدوین   ...که باری سومی 

 

ده گلوم  و سویم نتونستم دیگه و رفت نفسم و شد فشر

 .بشمرم
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 ولش بعد و داد فشار و گلوم که نشد هم ثانیه پنج شاید

 وحشت و افتادم رسفه به نفسم راه شدن باز اب ویل کرد

 .دادم مالش رو گلوم زده

ن  محکم رو شونم که بود نیومده جا حالم خوب هنوز  بی 

 .برگردوند رو رسم و داد فشار دستهاش

ن  و کشم نیم هوار االن اگه_  کردن غلط به جا همی 

 و خوابه ختی  یی  که ایه بچه اون خاطر به نمیندازمت

 زجر و بلندم صدای کابوس مرشع آخر تا نمیخوام

 .ببینه و خواهرش کشیدن

 

ون اتاق از که بود آروم انقدری صداش  صورت ویل نره بت 

 فریاد اون جای کاقن  ی اندازه به قرمزش چشمهای و کبود

 .کرد یم پر رو بلند های

 زبونت از وث*د ابله اون اسم دیگه بار یه فقط...بار یه_

ون ون حلقومت تو از و تگوش مثقال چند اون بیاد بت   بت 

 .میشم خالص نیش همه این رسر  از و میکشم

 روشا؟ کنم حالیت تا بگو دیگه بار یه فقط

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 بچه اون پریدن خواب از نگران و میسوخت گلوم هنوز

 آرومش کردم سیع و دادم تکون رو رسم تند تند که بودم

 .کنم

 نمیارم و اسمش دیگه باشه...باشه_

 

 بود نشده آروم هنوز

 کافیه ویل بشمر عمرت آخر تا دیگه دلیل صدتا...شمرب_

  بهم دیگه بار یه
ی

 آتیشت زنده زنده...روشا متنفری ازم بگ

نم ن  .نفهم زبون مت 

 

 تر کبود صورتش و شد یم بیشتی  لحظه لحظه صداش

 

سه بچه اون...شهاب آروم_  یادش عمرش آخر تا بتی

 شهاب بسه...میمونه

 

 جونتم یی  جسد از حتی  چون روشا نکن دیوونه و من_

 .نمیگذرم
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 انقدر نمیکنم ول سوختتم تن حتی  بزنم آتیشت بکتن  کاری

 .هام ضعف نقطه رو نذار دست

 

 قبل از بیشتی  و من تنش حرارت و میلرزید دستهاش

سوند  .میتی

  دیگه_
ی

  دیگه...نمیگ
ی

 نه؟ یا فهمیدی متنفری ازم نمیگ

 

ل رو خودش نتونست دیگه  صدای باالخره و کنه کنتی

 .شد ادغام روشنا ی گریه صدای با ریادشف

ن  و باال سینش ی قفسه  ساده حرف یه یعتن  و شد یم پایی 

 بزنه؟ آتیش میتونست انقدر هم

 خودش به بچه اون ی گریه صدای شدن بلند با انگاری

 .کشید دست صورتش رو کالفه و کشید عقب که اومد

 پر تن زدن کنار از بعد و زدم عقب رساسیمه رو پتو

 دوییدم روشنا خواب اتاق سمت رتشحرا
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 شهاب*

ه و بودم نخورده تکون جام از که شد یم ساعتی  نیم  خت 

ه  .کردم یم تماشاش خت 

 چشم بازش نیمه لبهای به و کردم تنظیم رسم زیر رو بازوم

 .دوختم

 قفل ای نقطه رو و شه منحرف نگاهم نمیخواست دلم

 دقیقه ش تمام مثل اراده یی  ویل بودم فراری ازش که شه

 رد که شد رسخش گلوی میخ نگاهم دوباره گذشته ی

 .کرد یم خودنمایی  روش انگشتهام ناواضح

 گلوش روی نامحسوس، رد این شد؟پس دقیقه یک اصال

 کرد؟ یم چیکار

ن  همه انگاری  هر و من تا بود داده هم دست به دست چت 

 .کنه داغونم قبل از بیشتی  لحظه

 بود رفته ذهنم از هام توجیه تمام و منطقی  دالیل ی همه

 .نبود ازشون ردی هیچ داشتم نیاز بهشون که حاال و

 .کشیدم عمیق نفس و بستم رو چشمم کالفه

 ممنوع براش بارها وقتی  اونم آورد جلوم و الدنگ اون اسم

 .بودم کرده
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 رس پشت همینطور و متنفره ازم گفت بهم...گفت بهم

وع هم  شکیل اون که اشتمد حق پس شمردن به کرد رسر

 .بشم عصباین 

 ...دارم حق من که معلومه

 باال گردنش تا رو پتو اراده یی  و کردم باز رو چشمم

 .پوشوندم رو لعنتی  رسچن  اون و کشیدم

 مغزم که کنه تحریکم انقدر نباید...کنه عصبانیم نباید

 .کنم حمله سمتش شکیل این و کنه قفل

 ....نباید

 که کردم تکرار ذهنم تو بلند لندب رو اون های نباید انقدر

ن  از آروم آروم و شد کمرنگ خودم های نباید دیگه  بی 

 .رفت

 این نباید من یا شم عصباین  زود انقدر نباید من اینکه

 .بزنم آسیب بهش کوتاه چند شکیل،هر

 

ر  صدای و در لوالی صدای با  افکارم ی همه مانندش قت 

 .کردم بلند مبازو  روی از کیم رو رسم و ترکید حباب مثل
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 موجود یه که بودم نچرخیده در سمت کامل هنوز

 .دیدم در چهارچوب کنار رو نیمه و نصفه و کوچولو

 و احتیاط با رو دیگش نصف و در پشت رو تنش نصف

ون فضویل  .بود داشته نگه بت 

ن  رو خواب اتاق در  فشار محکم کوچیکش های انگشت بی 

 با رو اتاق تخیس هم یکیم و خجالت با و داد یم

 .کرد یم رصد چشمهاش

 آروم و انداختم روشا خواب غرق صورت به نگایه نیم

 .نشستم تخت روی

 اتاق از دل باالخره روشنا کنجکاوی و چرخش از پر نگاه

 .نشست من صورت رو و کند بزرگمون خواب

 آروم آروم لبخندش که کردم نگاه شیطونش صورت به 

 جلو رو خودش که کرد پیدا جسارت انگاری و شد عریض

 .شد خواب اتاق وارد کوچیکش های قدم با و کشید تر

 و خندید شیطنت با و انداخت روشا سمت نگاه یه

 نگه بینیش جلوی هیس ی نشونه به رو اشارش انگشت

 .داشت
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 یی  و شدم ،خم نگاه آخرین از بعد و کشیدم عمیق نفس

تم ن  روی از رو رسر  چه هر کردم سیع و زدم چنگ زمی 

 .بپوشم رو لباسم شیطونش نگاه جلوی زودتر

ن  عریض لبخند همون با و ُمرص همچنان  تخت پایی 

 چشم شدنم بلند و پوشیدن لباس به منتظر و بود ایستاده

 .بود دوخته

 رو کوچولوش دست و کردم مرتب رو لباسم آینه جلوی

ن  ون خودم با و داشتم نگه مشتم بی   .کشیدم اتاق از بت 

 ریز ریز که داشتم نگه بینیم جلوی رو اشارم انگشت

ن  با هم اون و خندید  تکون رو رسش روشا سمت نگایه نی 

 .افتاد راه دنبالم و داد

 ساعت سمت رو نگاهم ببندم رو اتاق در اینکه از قبل

 نه ساعت به نسبت رو کالفم نفس و انداختم آینه کنار

ون  .فرستادم بت 

 باروت مثل که بودم نکرده چفت کامل رو اتاق در هنوز

 .شد بلند شیطنتش از پر و خندون صدای و رکیدت

 کنم؟ بیدارش برم عمو میخوابه روشایی  چقدر_
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 شدن؟ یم بیدار صبح موقع این ها بچه ی همه

 بیدار رو روشا مانندش جیغ صدای اینکه از قبل تر رسی    ع

 خواب اتاق پشت از زودتر و کردم بلندش دستم روی کنه

 .کردم دورش

ن ...وعم بزرگه خونتون چقدر_  داره؟ استخرم گفتی 

 

ن  هر کنار از   و کوچیک چت 
ی
 ذوق با شدیم یم رد که بزرگ

 رو احساسش نیمه و نصفه کلمات اون با و میکشید جیغ

 .کرد یم توصیف

خونه اپن روی باالخره ن  ساز قهوه سمت و نشوندمش آشتی

 افتادم راه

 رساغ بیای خواستی  یا مییسر  بلند موقع این همیشه_

؟ نیم االن بخوری بهت بدم روشا؟چی   وجتی

 

 قهوم ساکت گوشه یه میخواست دلم نه؟ویل بود عجیب

 از هر و کنم نگاه رو سفیدش و گرد صورت و بخورم رو

 .بدم تکون رس تهش و رس یی  های جمله به گایه
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 مونده آویزون کابینت از که رو پاهاش ذوق با و خندید

 داد تکون تند تند بود

 تا کتن  صتی  باید نمیشه؛انقدر بیدار هیچوقت که روشا_

 کتن  بلندش نمیتوین  کتن  کار هر وگرنه شه بلند خودش

 

 خاموش رو ساز قهوه و کردم تر عمیق رو جونم کم لبخند

 .کردم

 سنگیتن  خواب بگم که میشناسمش منم دیگه انقدری آره

 .نمیشه بلند راحتیا این به و داره

ی یک تقریبا  کوچولوی این ن  ی همه مسبب متی  و داشیی

 بود؟ من های رسیدن

ه یادم منکه  گفت و کشید جیغ گوشم تو روشا بارها نمت 

ه آروم و بمونه که بود محال نبود روشنا اگر  .بگت 

ی هر ن  .میخوادباشه که چت 

ی هر ویل بدتر اسم صدتا یا مسبب،بهانه ن  با بود که چت 

 میخواست دلم و گرفتم یم جون معصومش و پاک نگاه

 .کنم تماشا بیشتی 
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 نفسش یه هر برای داشت حق نداشت؟روشا داشت حق

 .بکنه کاری هر بود حاضن 

 

 وجب به وجب و نوشیدم جرعه جرعه آروم رو قهوم

 .کردم تماشا رو صورتش

 یم تداغ اونو صورتش ویل نبود روشا شبیه چشمهاش

 .کرد

 بیدارش میتونم برم من بلدما کنم؟من بیدارش برم حاال_

 کنم

 

ن  و گذاشتم کنار رو قهوه  رو رسید دستم به که لیواین  اولی 

 .گذاشتم اپن روی

ون رو شت   بطری که همینطور و رفتم یخچال سمت  بت 

 انداختم باال رو ابروهام اوردم یم

 خستس بخوابه یکم میخوام نمیشه نه_
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 انقدری میخوام که نگفتم دیگه و کردم شت   از پر رو لیوان

 .بیاد یادش کمتی  رو دیشب بلکه که بخوابه

 .شه تر کمرنگ،کمرنگ رد اون که بخوابه انقدری

 روشنا بخور و تهش تا_

م_  کنم؟ بیدار و روشایی  برم میشه بعدش بخورم و شت 

 

 اسم به میچسبوند که"ی" اون از میگفتم اگر بود احمقانه

 مالکشه من از بیشتی  کردم یم حس و میخوردم حرص زنم

 پشتشه؟ دوطرفه ی عالقه یه من برخالف و

 شت   و کردم اخم کیم که داشتم و حس این نه یا احمقانه

دم دستش به محکم رو  ستی

ی...بخوابه میخوام میگم انقدر داری روشا به کار چی _ ن  چت 

  بهم نمیشه میخوای؟روت
ی

 هوم؟ بگ

 

ن  که کوچیکش لبهای  اختیار یی  شد آویزون و خورد چی 

ین تصویر یه و شد باز اخمم گره  ذهنم تو محو و شت 

 .شد مجسم

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 طعم هم ویل محال شایدم و جون کم تصویر یه

 هم...و روشا های چشم با بچه دختی  یه تصویر.عسل

 !من خون

ن  رس و گرفته صدای  و جون یی  تصویر روشنا ی افتاده پایی 

 که دنیایی  به گردوند برم دوباره و زد خط رو ذهنم ناواضح

د ممکن غت   و محال مهر خیال اون رو ن  .مت 

ه و من بود ادهد قول بهم آخه_  .کنیم بازی باهم پارک بتی

 دنبالم اومده بابام دیگه بخوریم ناهار و شه بیدار اون تا

 برم باید دوباره

 

 پشت اختیار یی  که هایی  کلمه و زبون این افسار نمیدونم

 چونش زیر رو دستم ویل بود گ دست شد ردیف هم

 کردم تر نرم رو لحنم و گذاشتم

 ویل بکنم نمیتونم باهات ون؟بازیبت   بیای من با میخوای_

ی اگر ن  بخرم برات میتونم خواستی  چت 

 

 بود؟ گ شدم کالم هم بچه دختی  یه با که باری آخرین
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 من های سیایه برای یکم پیله شیله یی  و پاک دنیای این

 شده خونم مهمون یکیشون که حاال ویل...ویل بود زیادی

 و صفهن وصال و خوب حال ی همه مسبب قضا از و بود

 داشت؟ نداشت عیتی  نرمش یکم بود نیمم

 هایی  لحظه مثل...بود خوب حالم دلیل یی  که مخصوصا

م فرو روشا موهای خرمن تو رو رسم که  عمیق نفس و میتی

 کشم یم

یم واقعا؟یعتن _ ؟ میتی  عمویی

 

 کردم اشاره دستش توی لیوان به و دادم تکون آروم رو رسم

مت بپوشر  لباس یبر  میتوین  خوردی ته تا که و اون_  بتی

 

 تمام با و کردم نزدیک دهنم به دوباره رو قهوم لیوان

ش تند تند و رسعت با که ای بچه دختی  به وجودم  رو شت 

 .دوختم چشم کشید یم رس
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ش از قطره آخرین اینکه محض به  خورد،خودش  رو شت 

ن  روی رو  توش که اتاقی  سمت بدو بدو و کرد پرت زمی 

 .افتاد راه بود خوابیده

 شده پیدا کلش و رس تازه که موذی فکر یه  رس صدقه از

 رو چشمهام و گذاشتم سینک توی رو قهوم کالفه بود

 .دادم مالش خسته

 یا بدم بال و پر بهش بتونم تا نبود هم واضح انقدری حتی 

ن  فکر به حال به تا چرا ویل...ویل کنم تصورش خوب  داشیی

 م؟بود نیوفتاده روشا از ثمره یه

 روم جلو که خودم ی ریشه و رگ و تبار از زنده موجود یه

 .بخواد ازم فقط نیمه و نصفه کلمات با و بشینه

 ...و باشه روشا مادرش که ای بچه...من ی بچه

 

 

 بریم؟ آمادم من_

 

ت ه زده حت   جوراباش فقط که شدم ای بچه دختی  ی خت 

د لبخند روم جلو دست به کاپشن و بود پوشیده رو ن  مت 
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بان داشتم من یلو  اختیار یی  که کردم یم تجربه رو قلتی  ضن

 .بود رفته باال

 محال افکار و دختی  این بود؟عجایب اومده روزم به چی 

 نداشت؟ تمویم چرا بندش پشت

 بود تعفن پر زیادی من مسموم ذهن تو که پدر ی واژه

 .نبود رادش شهاب مال

 

خونه از رو روشنا ن ون آشتی  پاهام رو کنارش و کشیدم بت 

 .نشستم

 تو رو دستهاش آرامش با تا داشتم نگه پشتش رو کاپشنش

ن  ه هاش آستی  ون کاپشنش از رو بلندش موهای و بتی  بت 

 داشتم نگه

 بریم؟_

ی یه_ ن ؟ روشا به میتوین ...بگم میخوام بهت چت 
ی

 نگ

 

 بهم کنجکاو و شد گرد ذوقش و شیطنت از پر چشمهای

ه  شد خت 
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 نمیدونه؟ روشایی  یعتن _

 

 آروم رو کاپشنش زیپ و دادم تکون طرف دو به رو رسم

 کشیدم باال

 نمیدونه نه_

 !قول باشه_

 

 رو سفیدش و گرد ی گونه دستم پشت با و زدم لبخند

 .کردم نوازش

 تو میخوام ویل بفهمه روشا نذاشتم هیچوقت و این_

 بدوین 

 

 به کنجکاوش و منتظر نگاه و بود گرد همچنان چشمهاش

 تخت رو که میدیدم رو ای بچه دختی  من ویل بود من

 .بود وصل بهش رسم و دستگاه جور هزار و بود بیمارستان

 و نشست روم جلو خیس چشمهای با خواهرش که روزی

 !کرد قبول
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طم روشا روزا اون اگه_  ....کرد نیم قبول و رسر

 و بودم کرده پیدا خوب ی بهانه یه که موقع همون اگه

 برم،روشا پیش اهاشب میخواد دلم که چور هر میتونستم

 ....نمیومد پام هم

 .میدادم و پول اون بازم

 دیگه پول خاطر به و شه قطع فرشته یه نفس نمیذاشتم

 .نشه باز چشمهاش

 به تا دیگه ی بهانه یه دنبال میگشتم و میدادم و پول اون

 برسم خواستم

 

 بیشتی  لحظه هر و شد یم تر گرد لحظه هر چشمهاش

 ت؟گرف یم نفهیم بوی و رنگ

 عمو؟ فرشته کدوم نفس_

 

 شدم بلند جام از و زدم لبخند

 نگم روشایی  به چیو نفهمیدم من عمو چی  یعتن _
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 راه خواب اتاق سمت که همینطور و دادم تکون رو رسم

 گفتم آروم میوفتادم

  کوچولو بریم کن پات و کفشات میپوشم و لباسم تا_

 

 خواب غرق صورت به و کردم باز آروم رو اتاق در

 جون بهای خون اگر کرد نیم گمون که کردم نگاه واهریخ

 .دادم یم رو عملش پول من بازم شد نیم کوچولوش خواهر

 من ی خواسته به چرخش گاهیم...دیگه روزگاره ویل

ه درزش ال مو که میده دستم ای بهانه یه و میچرخه  نمت 

 

#part360 

 روشا*

 صدای به کالفه و دادم یم تکون تند تند رو پام مضطرب

 .دادم یم گوش  هم رس پشت های بوق

م دوباره و کنم قطع رو تماس خواستم  بالخره که بگت 

 پیچید گوشم تو شهاب خونشد صدای

 پاشدی؟ زود انقدر چرا_
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 تند تند و نشستم جام رس سیخ مضطرب و کرده هول

 کردم ردیف هم رس پشت رو کلمات

ون؟کجا بردی تو رو شهاب؟روشنا_ ؟چرا بت   و من رفتی

 نکردی؟ بیدار

 

ایط بدترین تو چرا   انقدر مرد این هم رسر
ی

 خونشد و سنگ

ی سکوت تو بود؟چندلحظه  صدای دوباره و شد ستی

 .شد بلند آرومش

؟ نگران الیک همیشه میاد خوشت_  باشر

ون آوردمش بود رفته رس حوصلش  بت 

 

 فوت رو دلواپسیم از پر و شده حبس نفس اختیار یی 

 طول خییل ویل نشستم جام رس تر آروم کیم و کردم

 خواهر با شهاب نمیخواد دلم اومد یادم دوباره که نکشید

 باشه تنها کوچولوم
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 میاین؟ نکردی؟گ بیدار و من چرا خب_

 

 شد گرد چشمهام روشنا ی قهقه و جیغ صدای شنیدن با

 .موندم جوابش منتظر متعجب و

 و دارم نگه دور هم از رو دوتا اون میخواست دلم چرا

 کنارش روشنا همش نمیومد بدشم انگار شهاب...برعکس

 .باشه

 

احت برو االنم.کنم بیدارت نمیخواست دلم_  تا کن استی

ی.گردونم یم برش نیم و دوازده،دوازده ن  برات نمیخوای چت 

م؟  بگت 

 

 .نمیومد خوشم مکالمه این از

  شبیه زیادی بوش و رنگ
ی
 .بود معمویل شوهرای و زن زندگ

 میخواد و کنه رسگرم و خواهرم رفته هک مسئول شوهر یه

 کنه خرید خونمون برای
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 کردم کوتاه رو حرفم و خورد گره هم تو ابروهام اختیار یی 

ن  دیر منتظرم نمیخوام؛پس نه_  !خداحافظ.نکنی 

 

 از بعد و کردم قطع رو تلفن ،رسی    ع جواب شنیدن از قبل

 .کردم پرت مبل روی رو خودم آسوده نفس یه

 دلم دیگه دادم؛ ضعف نقطه دستش قن کا ی اندازه به

 دیگه هم از دوتا این میخوام چقدر که کنه حس نمیخواد

 .باشن دور

ا خییل دلم...نمیخواست دلم ن  .نمیخواست چت 

 از پر ی گذشته تمام و بدم حال ی همه نمیخواست دلم

ه عادت بوی و رنگ زجرم ، رس از و بگت 
ی
 روزهام روزمرگ

 .بگذره

 .بود شهاب روزای این هدف تنها این انگاری ویل

 

 مبل روی و چرخوندم خونه دور تا دور رو نگاهم هدف یی 

 .دادم لم
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 سوراخ هنوز و بودم نکرده عادت خونه این به کامل هنوز

 .باشم ختی  یی  ازشون که بودند هایی  سمبه

ون از شوهرم وقتی  میخواست دلم همیشه  رسی    ع میاد بت 

 یه با و کنم رتپ بغلش تو رو خودم و برم استقبالش به

 دلم بیشتی ...االن ویل کنم در رو خستگیش بوسه

 .ببینمش کمتی  تا کنم قایم جا یه و خودم میخواست

 

خونه سمت و شدم بلند جام از ن  .افتادم راه آشتی

ین غذا یه کردن درست انگاری  .بود فراموشر  برای بهانه بهتی

 متمرکز روش و افکارم تمام که حسایی  و درست ی بهانه یه

 زده وحشت چجوری دیشب که نکنم فکر این به و نمک

 .شدم

 .انداختم پایینش تا باال از کیل نگاه یه و کردم باز رو یخچال

ی هر ن سید ذهن به که چت   .شد یم پیدا توش مت 

ی و گوشت  ی بسته و کشیدم عمیق نفس ن ون رو ستی  بت 

 .آوردم
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 .نمک نیم فکر اینطور که بودم؟خودم ای کینه آدم من

 نمیبخشه؟ و نمیگذره زود که نیست هموین  مگه ای کینه

 .ببخشم که نمیبینم پشیموین  ادم من خب

 .نمیشه حالیش گذشت و بخشش که ازدواج...نه اصال یا

 .میخواد میخواد،دوستی  عشق

 .کشیدم دست صورتم رو کالفه و کشیدم عمیق نفس

  اینهمه با اخرش
ی

 !میشم دیوونه رسمه تو که جنگ

ی ن  دست و بشه باز یخش یکم تا گذاشتم ماکرویو تو و ستی

ه دستگاه روی شمار ثانیه به کمر به  .شدم خت 

ی هیچ فقط نیستم ای کینه من ن ه یادم چت   .نمت 

 ذهنم از رو روشنا ی گریه و بلند جیغ صدای چجوری

 و پرید خواب از شهاب فریاد صدای با وقتی  بزنم خط

 ریخت؟ اشک ترسیده

 

یدستگاه بوق صدای با ن ون رو ،ستی  اینبار و آوردم بت 

 .گذاشتم توش رو گوشت
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 داستان گوشش تو و کردم ناز رو موهاش ساعت دو

 .برد خوابش دوباره تا خوندم

 کجا از رو کردنش آروم برای مسخره ی بهانه همه اون

 آوردم؟

 و میسوخت همچنان گلوم و نیست هیجی  میگفتم تند تند

 .میکشید تت  

ی یه ن  ...میلنگید خییل وسط این چت 

 بود؟ طبییع فریاد اینهمه و آین  خشم اینهمه

 

ون هم رو گوشت  .کردم روشن رو گاز زیر و آوردم بت 

ی قبلنا ن  .داشتم دوست خییل رو آشتی

ی هر براش تا کنه تر لب بابام میخواست دلم ن  که چت 

م داره دوست ن  .کنم مهیا و بتی

دم طراچ به رو جاش کم کم دیگه رفتم که دانشگاه  و ستی

 .شدم آروم اون با

 بود؟ گ کردم طراچ که باری آخرین
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 به رو افکارم تمام و دادم تکون اطراف به رو رسم رسی    ع

ون  .کردم پرتاب بت 

 از تا کنم فکر کردم طراچ که روزی آخرین به بود کاقن 

 .بیاره درم پا از و شه تکرار ذهنم تو ها فاجعه اون تمام اول

نه میبینه فاجعه فیلم یه وقتی  مگه آدم ن  دوباره اول از مت 

 میکنه؟ مرور رو لحظش به لحظه و میکنه تماشا

 

 زودپز توی و کردم خرد آروم آروم رو غذام وسایل تمام

 .ریختم

 کردم؟ یم فکر چی  به داشتم

 .بود زدن لنگ و طبییع غت   از حرف اهان

 

ی روی رو آب ن  تجسم رو ای لحظه اون و ریختم ها ستی

 .کرد حمله پشه اون سمت کیش تو شهاب که کردم

ت و تعصب بوی و رنگ میگفتم اگر بود انصاقن  یی   غت 

 مزاحم یه برای حد از بیش خشم، اینهمه ویل داد نیم

 ترکم زهره اونجوری که من به برسه چه دیگه بود زیادی

 .کرد
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 عنوان به که کیس تنها دست به درگرم رس کالف این شاید

 !بشه باز داره خانواده

 

 نگاه در، قفل شدن باز صدای و کلید چرخش صدای با

 هایی  عقربه رو تعجب با و چرخید ساعت سمت شدم گرد

 .دادن یم نشون رو یک به رب  ع یک که  نشست

ی که گفتم ن  خودش به رو فکرم تمام طراچ مثل هم آشتی

 گ ها عقربه این وگرنه کرد یم جدام دنیا از و گرفت یم

 بچرخن؟ انقدر کردن وقت

 

#part362 

 

 کم رو گاز زیر نشایط از پر و ظریف صدای شنیدن با

خونه از و کردم ن ون آشتی  رفتم بت 

 ...روشا...روشایی _
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 در چهارچوب تو روشنا دیدم که دادم رسعت هام قدم به

 به و میکنه باز داره رو هاش کفش چسب و ایستاده

 .دویید سمتم و کشید جیغ ایستاد صاف اینگه محض

ی قرمه ناهار جون آخشدی؟ بیدار روشا سالم_ ن  ستی

 داریم؟

 

 کنه پرت بغلم تو رو خودش دادم اجازه و نشستم پاهام رو

 .بکشم بو رو پاکش تن عطر منم و

 در یا ببینمش گ دوباره رفت اینجا از وقتی  نبود معلوم

یط چه ازای  کنم تماشاش دوباره بتونم رسر

 بدون حاال دیگه تو؟باشه رفتی  کجا من خوشگل سالم_

ی من  نکردی؟ بیدارم گردش؟چرا مت 

 

 که کنه باز دهن خواست و کشید عقب رو خودش

 ادغام در شدن بسته صدای با شهاب خشک و بم صدای

 شد

 .باشر  نذاشتم،نمیخواستم من_
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 نیمچه اون و خشک چشمهای به و کردم بلند رو رسم

 .کردم نگاه اخمش

 ازش من و بود کار تو تخم و اخم برای ای تازه ی بهونه

 هیچوقت که مردی این بود بودم؟چش مونده عقب

 نداشت؟ آرامش

ن  به باال از نگاه اون و شدم بلند جام از رسی    ع  قطع رو پایی 

 کردم

 ...سالم_

 

  نگاه با و عمیق همیینطور
ی

ه سنگ ه خت   کرد یم تماشام خت 

 .انداخت خط اعصابم رو تیغ یه مثل روشنا صدای که

 

ن  دیگه کن بغل شهابم عمو روشایی _  برام خریده چیا ببی 

 

 کامم و بخوره گره هم تو هام اخم که بود من نوبت حال

 .شه تلخ
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 از پر های کیسه به توجه یی  و چرخوندم رو نگاهم رسی    ع

 دادم لحنم به تندی یکم بود گرفته سمتم به که خورایک

 کردم اخم

 .نیست سنت مال که بزین  حرفایی  نیست خوب اصال_

 روشنا کنیا دخالت کیس کار تو نبینم دیگه

 

 عذاب حال و حس و شد خشک آین  به کوچولوش لبخند

 .خورد چرخ وجودم تو ثانیه از کشی تو وجدان

ن  رو کیسه  خوایه عذر آروم برچیده لبهای با و آورد پایی 

 .کرد

 به دونه و بکشم جیغ شهاب و خودم رس میخواست دلم

 .بکنم رو موهام ی دونه

 ...من اونوقت کنه بازی و بخنده تا بود اینجا بچه این

 بخوریم ناهار باهم درآر و لباسات برو..نداره عیتی _

 بشم قوربونت
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 راه اتاق سمت و داد تکون آرویم و مظلومیت با رو رسش

 .کنه دیوونم که بود شهاب نوبت اینبار انگار که افتاد

 !بلده داری شوهر تو از بیشتی  هم بچه این میبیتن _

 برخوردی چه خونه اومد شوهر یه وقتی  میدونه خوب

 .داره دوست

 

یک و خندیدم حرص با  .زدم لبخند هیستی

 بود شوهرش عاشق وقتی  بلده سن این از خداروشکر آره_

 .کنه در و خستگیش چجوری

 باشم؟ من نمیخواستی  چرا

دمش میخواست جا هر خودم کردی یم بیدارم اصال  میتی

 ...تو اونوقت

 

 لبم کوتاه و کرد قفل رو چونم و اومد جلو دستش رسی    ع

 .کشید عقب و بوسید رو

 گت   گلوم تو شده،حرفم خشک تن و گرد چشمهای با

ه بهش بهت با و کرده  .شدم خت 
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 که زین  با و خستگیم چجوری بلدم خوب من عوضش_

م پیش جور یه رسی هر حاال.کنم در عاشقشم  یهو تا مت 

 باشر  داشته و آمادگیش کوچولو نکتن  سکته

 

#part363 

 آرامش با و رفت کنار شدم خشک و مات اهنگ جلوی از

 .درآورد تنش از رو کاپشنش

 کوچولو باشه خوب بوش مثل غداتم طعم امیدوارم_

 

 من و بست رسش پشت رو خواب اتاق در خونشد خییل

باین  و حرص و موندم  گرفت یم اوج لحظه هر که ضن

 ...ویل

 و بود خورده گره جمله یه یی  افکارم و حواس ی همه ویل

 .کرد یم گنگم کنه عصبیم اینکه از شتی بی

 کرد نیم معرقن  رو عشق مرد این رفتار کجای هیچ

 گفته ضی    ح شکیل این گ و بود آورده زبونش به گ...ویل

 بود؟
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 دنده یه و ناسپاس منم و منه عاشق اون کرد یم فکر یعتن 

 ماجرا؟ ی

 

 .کشیدم دست لبهام رو کالفه و کشیدم عمیق نفس

 رو روشنا بلندش فریاد با دیشب که بود مردی همون این

 نه؟ مگه کرد بیدار

                               *** 

 روشنا جلوی رو ظرف و کشیدم برنج روی و خورشت

 .گذاشتم

ی قورمه مثل_ ن ؟ شده مامان های ستی  روشایی

 

 نگاه شهاب چشمهای به اینکه بدون و زدم لبخند

 دستش از رو بود گرفته سمتم آرامش با که کنم،بشقایی 

 .کشیدم برنج براش و گرفتم

 بخور.بیاد خوشت کنم فکر ویل نمیدونم و مامان مثل_

 شده چطور بگو
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 رو بشقاب و کشیدم برنج روی هم خورشت قاشق چند

 دادم دستش

 خوراکیامو از هیچکدوم نذاشت اصال که شهاب عمو_

 بعد بخوری ناهار باید میگفت یه بخورم

 

 دادم تکون رو مرس  و کردم تر رو لبم

 برو خواست دلت چی  هر بعدش خوردی که و ناهارت_

 بخور

 

ن  رو صدام  پر برنج از رو قاشقم که همینطور و آوردم پایی 

 زدم لب آروم کردم یم

 کردی خرید براش که ممنون_

 

 سکوت رس از یا بود سنگینش نگاه رس از نمیدونم

 نگاه با بالفاصله و کردم بلند رو رسم ویل طوالنیش

 .شدم چشم تو چشم سیاهش

 .مییسر  خونه خانمای شبیه داری_
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 غذای یه و شوهرشه منتظر خونه تو که مهربون زن یه

ه لذیذ ن  کوچولو؟ خانم میخوای چی  جایزه.میتی

 

 .کردم رها بشقاب توی رو قاشقم و زدم لبخند

 زودی به قراره که خوب زن یه  کنم اضافه میخواست دلم

 این زودتر چه هر و رهب وکیلش پیش و دومش ی جلسه

 .کنه تموم رو محتوا یی  ی قصه

 و آرامش با و دادم ادامه لبخندم به جاش به ویل

ن  خونشدی  .خوردم رو غذام از قاشق اولی 

ی نه حرفهام الی البه بفهمه امیدوارم  لجبازی از ختی

  نه هست
ی
 ..یکدندگ

  یا نفرته یا همش
ی

 !خستگ

 چون شهاب اشر نب لذیذ شام یه منتظر شب هر امیدوارم_

ی نمیخواد دلم من ن  .کنم آشتی

 .نمونه گرسنه روشنا گفتم بودم بیکار خونه تو امروزم

 ...من از این
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 زدم چشمک بهش و کردم تر عمیق و لبخندم

یت از تو حاال_ ن  بدی؟ میخوای جایزه بگو؛ ناپرهت 

 

ی خونشدی از حجم اون و مالیم لبخند اون ن  که نبود چت 

 .باشم کرده بینیش پیش

 خورد آرامش با اینکه از بعد و کرد برنج از پر رو قاشقش

 انداخت باال رو ابروهاش

 پیش تو میل باب میخوام و امروز کن فکر..آره_

 ندی دستش از امیدوارم.برم

؟ من جایزه پس_  چی

 

م نگاه و چرخوندم حدقه تو رو چشمم  سمت رو خت 

ن  رو رسش رسی    ع که کردم حواله روشنا  و انداخت پایی 

 .شد ولمشغ

  

 بود ترسناک حد از زیاد خلق خوش و آروم شهاب اینکه با

 .ارزید یم امتحانش به ویل
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 رنگش سیاه چشمهای به سینه به دست و کشیدم عقب

 .کردم نگاه

م  اندازه این به حال به تا رو چشیم هیچ بخورم قسم حاضن

ه  .بودم ندیده تت 

 تاریک و عمیق ی چاله سیاه یه
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 و خوب شوهر یه بیسر  میکتن  سیع داری هم وت انگاری_

وع کار با چطوری پس خب خیله...آروم  هوم؟ کنیم رسر

 

 کرد نگاهم منتظر و کرد تماشام سوال از پر چشمهای با

 کنم کار میخوام من_

 نیای که باشم گفته بهت هیچوقت نمیاد یادم که من_

کت  !رسر

 

 رفتم تر نزدیک کیم و دادم تکون رو رسم

کت منظورم منم_  !شهاب نبود تو رسر
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 باهاش که شهایی  و شدن نزدیک بهم ابروها اون باالخره

 برگشت بودم آشناتر

؟این یعتن _  ساده کارمند یه دیگه برگردی که رسی چی

کت اون کل رئیس خانم مییسر  نیستی   .رسر

 هم رسی این برداری میتوین  داشتی  دوست که اتاقی  هر

 دیگه؟ میخوای چی .طراحا رسپرست مییسر 

 

 ندیدن و شدن دور برای اینا ی نمیفهمید؟همه چرا

 .خودشه

 هم اونجا باید خونه بر عالوه که جایی  برگردم دوباره حاال

 کنم؟ تحملش

کت تو_  شهاب کنم کار نمیخوام تو رسر

 

 که انداختم براقش چشمهای و روشنا سمت نگایه نیم

 کرد یم ضبط هارو مکالمه ی همه داشت
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 داشتم احتیاج پولش به چون مکرد یم کار اونجا قبال اگرم_

 کنم طراچ دیگه نمیخوام وگرنه...وگرنه

 

 شد یم تر نزدیک لحظه هر ابروهاش

؟ پس_  چی

 عالقم و رشته به مربوط که کاری هر نمیدونم_

،گالری.باشه  ...هرچی  نقاشر

 زدی؟ حرفت ؟زیر خب

 

 .کشید یم نشون و خط برام چشمهاش با قشنگ

ن  یه میکتن  فکر یعتن _  ناهار یه ی جایزه ای استهخو  همچی 

 س؟ ساده

 

 یه از معقول خییل ی خواسته یه این کنم یم فکر نه_

 سادس شوهر

 

 .دارد دراز رس قصه این فهمیدم شد باز که ابروهاش گره
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 زد لبخند مالیم و خورد آبش لیوان از جرعه یک

 نیست جایزه حد در میدوین  خودتم که حاال پس...باشه_

 بازی براش میتوین  برش بهش داری دوست هم خییل و

 هست؟ یادت رو ازا به ما قانون.کتن 

 

 کجا اومدن کوتاه و شهاب وگرنه...میدونستم

 با برم من بود مزه خوش خییل روشایی  دردنکنه دستت_

 کنم؟ بازی عروسکم

 برو برم قوربونت جونت نوش_

 

 دادم مالش رو چشمهام و کشیدم عمیق نفس

وع خب_ طت...کن رسر  ؟جناب چیه رسر

 

 گذاشت جلوتر رو بشقابش و باال انداخت و ابروهاش

ط رساغ بریم خب اها_  دلت جا هر میذارم بردی اگر.رسر

  کتن  کار خواست

 باختم؟ اگه_
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 داد تکون رو رسش و گرفت عمق پوزخندش

 تعطییل روزای با کتن  درست شام شب هر باید اونوقت_

 .خونم ناهار که

ط کنم نیم فکر  بار یه که کیشم هوم؟تو باشه سختی  رسر

ی تونستی   بتی

 

 نبود خودم دست صدام و رس پر پوزخند
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د و دست عمد به شهاب رسی اون اینکه  که من دست ستی

 .نیست درش شگ هیچ

 االنم و نفهمیدم هیچوقت که نیتش و قصد میمونه فقط

 نیست مهم

ط براش که بزرگیه ی خواسته انقدر یعتن _  میذاری رسر

 شهاب؟
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 مبل سمت افتاد راه و شد لندب جاش از

  ی خواسته پس نه_
ی
 نیست؟ بزرگ

ط و قید یی  داری دوست ؟در کار رسر کت کتن  به من رسر

 .بازه روت

 درک اره؟به کتن  فرار و کتن  لج همیشه مثل میخوای ویل

 بیار بردار کارتارو برو

 

 مبل روی خونشدی با اون و میلرزید حرص از تنم تمام

 کرد روشن رو تلوزیون و نشست

 و راحتم که جایی  نباید که بیار دلیل یه...دلیل یه فقط_

 کنم کار دارم دوستش

 

وع رگباری و سمتم برگشت  کرد رسر

ه میارم دلیل صدتا_  .لجباز ی دختی

 .بهت میخندن که رادشر  زن بفهمن بری جا هر د

کت اون کل میگن ام اون با و رسر ر  و احتی  کرده ول پرستت 

 .رفته
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ه قوقح بره من بگم؟زن بازم  کلفت گردن الدنگ یه بگت 

 بشه؟

 که دنبالت بیوفتم کنم تعطیل و کارم باید فرداش از یا

 .کنم خرد میندازه چپ نگاه بهت که و کیس هر گردن

 بازم؟؟؟ بگم

 

یک  کندم رو لبم پوست عصتی  و خندیدم هیستی

طم میخوای منطقیت دالیل این با اونوقت_  ببندی؟ رسر

 

ه وزیونتل از رو نگاهش اینکه بدون  داد تکون رس بگت 

م آره_  بیاریشون میتوین  تخته کنار کشوی تو کارتا...حاضن

 

ن  و باال حرص از سینم ی قفسه فت پایی   حرص از تنم و مت 

 .میلرزید

 آروم و باشم مسلط خودم به کردم سیع عمیق نفس یه با

 باشم
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مم اخه...شهاب چیه میدوین  نه_ ن  بشم نمیخوام بمت   آشتی

 برای فعال پس جلوت بذارم غذا شب هر و خونه این

ط یه دنبال بگرد شده هم دیگه رسیای  دیگه رسر

 

ن  سمت ن  هیچ به کردم سیع و افتادم راه مت   نکنم فکر چت 

 .کوچولو کردم یم کار بازیم رو یکم بودم جات من_

ه بردتم احتمال الاقل اینجوری  محال فرض بر شاید باال مت 

طت بار یه  بردی و رسر

 

 ظرفهارو و بستم آرومش ی خنده ایصد رو چشمهامو

 .کردم جمع

 بتونم که بشم قهار قمار این تو انقدر باید میگفت راست 

مش شده که بارم یه برای  بتی
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 شهاب*
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کت با چهار ساعت مهندس جناب_  دارین جلسه ایران رسر

 کنم یادآوری بودین فرموده

 

ن  روی رو خودکار کالفه و کردم امضا رو برگه پای  پرت مت 

 .کردم

 رو رسم کوتاه که کرد یم سنگیتن  روم هنوز منیسر  نگاه

 دادم تکیه صندلیم به و دادم تکون

 رئیس جناب اجازتون با_

 

ون اتاق از کامل هنوز  دیگه اشکان که بود نرفته بت 

ل و خودش نتونست  ترکید و کنه کنتی

 که میاد مردا ما رس یهو بالیی  چه نمیدونم شهاب خدا به_

ه نگازمو  خر  .میشیم عاشق میگت 

 انقدر بلکه میکشم خانومو ناز دارم حاال تا دیشب از

 مگه بیاد کوتاه یکم و نکنه لوچ من برای چالشو و چشم

 میکنه؟ ول
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 و زدم ورق رو روم جلو زمستوین  های طرح حوصله یی 

 .گرفتم نشنیده رو تهش و رس یی  های حرف

ن  د حرف ریز یک طور همی  ن به دوتا از بعد حتی  و مت   ای ضن

 خفه هم تو اومد رحیم مش بندش پشت و خورد در به که

 نگرفت خون

ن  خسته آقا سالم_  نباشی 

 گفتم من خانوم؟اینکه کرده قهر چی  رس میکتن  فکر حاال_

 کن؟زنم فکر میخوره بهم الدنگش داداش اون از حالم

؟ نازک انقدر  نارنجی

 

 کشیدم دست صورتم رو عصتی  و بستم و چشمهام کالفه

 رحیم؟ مش میخوای چی _

 براتون؟ بیارم قهوه چای اقا_

 

 دید و رحیم مش تازه انگاری و شد بسته اشکان فک باالخره

 میخوام چایی  من دستت قوربون_

 من برای قهوه هم یدونه بیار چایی  دوتا_
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 آقا چشم_

 میشه پیدا کیس نیست؟مگه من با حق خداوکییل شهاب_

 بیاد؟ خوشش زنش برادر از که

 

 جایی  فعال و بودم درگت   خودم افکار با کاقن  ی زهاندا به

 .نداشتم دلقک این برای

 غریدم عصتی  و کردم چفت بهم و هام دندون کالفه

ی خون خفه اشکان_ ون؟ کنم پرتت خودم یا میگت   بت 

 

 از چشمهاش شکیل این و شد نیم بلند خندش صدای اگه

 بود؟ نبود اشکان که زد نیم برق شیطنت

 .خوشتیپ شو عصتی  طفق تو جون ای_

 ارباب؟ گفتی  چایی  دوتا چرا حاال

 نه؟ یا میشه پیدا کلش و رس باالخره هم تو زن_

 !نمیشه شب روزتون که نخورین و من مغز دوتا شما تا
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 جمع و فکرم نمیذاشت و بود اعصابم رو خندش صدای

 .کنم

 .شناختی  مارو خوب دیگه که خداروشکر خب

 قربون جوری یه بشها کن قضاوت خودت خدایی  اخه

ه خودش یی  داداش اون صدقه  بزنم اه اه.کیه انگاری که مت 

 ابلهو ی پشه کنم ناقصش

 

 و رفت در چله از بودم کرده حفظ االن تا که و پوزخندی

 .نشست صورتم رو

 شده جور باهم تخته و در مثل که احمق چل و خل دوتا

  این با و بودن
ی
 .نبود داشته نگه رسپا و من هاشون لودگ

 قطع رو وراجیش دوباره در، کوبش ی دوباره شدن بلند با

 خندید بلند بلند و کرد

 رفت انقدر همیشه رفیق، کاروانشاستا اتاقت خداوکییل_

 داری؟ آمد و

 دهنتو ببند اشکان رفت رسم_
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ن  نوبت اینبار  منتظر خونشدی و آرامش با که بود نازنی 

 .دافتا راه و بست رسش پشت و در و نشد اجازه

 و کرد یم تماشا و من فقط مصنوغ، خییل که نگایه با

 میبارید حد از بیش لوش و دلخوری ازش که صوریی 

 .افتاد راه سمتم

 کتن  امضا باید اینارو جان شهاب_

ه گ اوه اوه_  مادمازل ها اینجاییم ماهم...راهو اینهمه مت 

 خانوم

 

ن  نگاه  رطو  به ابروهاش و بود من صورت به همچنان نازنی 

 .بود رفته باال افرایط

 اشکان قهرم باهات هنوز

 

 و میشم پشیمون چل و خل دوتا این بودن از اوقات گایه

سم خودم از  صمییم دوتا این با انقدر که شد چی  که میتی

 .شدم

 با و کردم امضا رو بود همراهش که ای برگه تا سه زیر

 دادم تکون رو رسم تاسف
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ن  بگت  _  برات بیاره چایی  گفتم بشی 

 خرید نکنه خب؟اها کنم نازکیسر  دیگه چجوری من اقا_

 آره؟ میخوای درماین 
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ن  نگاه باالخره  درهم های اخم با و شد کنده صورتم از نازنی 

 .نشست اشکان روی روبه

 گفتی  من داداش به خواستی  چی  هر نمیکیسر  خجالت_

 بدی؟ میخوای باج حاال

 امشبم..هدیگ ببخشید گفتم درآوردی و من پدر بابا_

مت  جدت رس فقط شه تازه روحت یکم درماین  خرید میتی

 شدم دیوونه کن بس

 

 اینبار حاال و کرد خفه و اشکان که بود در صدای هم باز

 دست به سیتن  که بود رحیم مش ی دوباره ورود نوبت

ن  رسی با و کرد تموم دوتارو این مزخرف بحث  افتاده پایی 

 .بست رسش پشت رو در
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ن    و سیاست اشکان و کرد یم نازک مچش پشت نازنی 
ی
 لودگ

مردی میخ من ویل داد یم خرج به  کف نگاهش که بودم پت 

ن   .کرد یم سوراخ رو زمی 

 تو ویل میپیچید اتاق تو دوتا اون ی مسخره بحث صدای

 زنگ کینه و حرص از پر ی جمله یه من های گوش

 .میخورد

ن  میدوین )  شهاب؟ شدم متنفر ازت گ بار اولی 

 چشمم جلوی که روزی همون.بیاد یادت ونممید بعید

ون کردی پرتش اتاق از و رحیم مش سیتن  زیر کوبیدی  (بت 

 

 داداشت درمورد اصال من جلوی دیگه بده قول فقط

 خوبه؟ نمیگم هیجی  دیگه منم نزین  حرف

 اشکان سالته پنج کنم یم فکر اوقات بعضن  خدا به_

 

 روم جلو رو من ی قهوه اول آروم و ساکت رحیم مش

ن  چایی  دوتا و شد خم بعد و گذاشت  .رو اشکان و نازنی 

 ویل اومد حرف به که بود نشده صاف کمرش کامل هنوز

 .کرد نیم نگاه چشمهام به
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 ندارین؟ من با امری آقا_

 

 تو و بود کرده ثبت حافظش تو روشا که و روزی اون

 .نمیومد یادم خوب رو کرد پرتابش صورتم

ن  یدشا امروز ...بگم باید ویل مرد این که بود باری اولی   پت 

 .دیدم رو

 بری میتوین  نباشر  خسته ممنون...نه_

 

 از فروغش یی  چشمهای که بودم کرده رفتار چطور مگه

ن   دوخت؟ چشم بهم تعجب با و شد کنده زمی 

 چشمهایی  و اومد کش که ای خورده ترک و خشک لبهای

 درخشید که

 وظیفس پشم باشر  سالمت_

 

ا چه خب_  چطوره؟ خوبه؟اوضاعتون روشا شهاب ختی
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 مش ی تکیده و الغر هیکل از رو سوالم و گیجی  از پر نگاه

ن  به و گرفتم رحیم ه نازنی   قهرش دیگه انگاری که شدم خت 

 .بود کرده فراموش رو

 کار این به تو عزیزم خوشگالشه اخالق امروز،روز کال_

 .باش نداشته

 

ن  اساش ی غره چشم یه از بعد  و برداشت ور  چاییش نازنی 

وع دوباره  کرد رسر

  بهش میخوای_
ی

کت بیاد دوباره بگ  حالش شهاب؟خییل رسر

 ...ها میشه عوض

 

 اختیار یی  و برگشت دیشبم خشم و حرص تمام آین  به

 شد تند لحنم

کت تو نمیخواد دلش گفت که فعال_  .کنه کار من رسر

 نباشم من که دیگه جای یه بره میخواد
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 رس سیخ و شد تند ی    عرس  اشکان ی مسخره و لوده لحن

 نشست جاش

؟چه دیگه_ ؟ این مرگشه چی  دختی

 

 رسم تو دیشبش حرفهای تمام و شد نزدیک هم به ابروهام

 .زد چرخ

 اشکان؟ حرف این چی  یعتن _

 شهاب؟ گفتی  بهش چی  تو خب

 

اهنم اول ی دکمه کالفه و شد قفل هم رو هام دندون  پت 

 کردم باز رو

مم گفتم بهش منم_ کت تو نمیذارم بمت   کلفت گردن یه رسر

 .کتن  کار دیگه

 !همینه درستشم_

ن  یه رئیس شوهرش وقتی  عاقل آدم یه برند همچی   معتتی

ه  بشه؟ چی  که دیگه جا یه مت 
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؟خب شلوغش اخه چرا اشکان_  محیط از شاید میکتن

 !چی  هر اصال...چمیدونم نمیاد خوشش اینجا

ن  یه تو واقعا شهاب  دادی؟ جوایی  همچی 

 

 باال بودم کرده چال االن به تا که خشیم و حرص تمام

 برد باال رو تنم حرارت و اومد

؟بشینم پس_  کسایی  بگت   حقوق رفته که کنم تماشا چی

؟ جفت نمیدم کفشامم حتی  من که شده ن  کین
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 شهاب؟ چی  یعتن  

ی حال اینطوری خب  یکم نداری دوست تو داره بهتی

 قبل؟ به باشه؟برگرده رسحال

 نیست؟ حال رس که داره کم چی  نمیفهمم من_

نن واال هوا رو شوهرشم قرصه مثل خونشون ن  من مت 

؟ این چشه نمیفهمم  دختی
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ن  ی کالفه جیغ صدای اینبار  شد بلند نازنی 

 زندگیشون باز که میبیتن  اشکان نده حرصم انقدرم وای_

 .نیست شاد و عادی

 بشه؟ چی  که کتن  تر جری و شهاب میخوای یه تو حاال

 

 قیدی یی  با و انداخت باال رو شونش خیایل یی  با اشکان

 داد لم مبل روی

 راه روبه حالش شهاب میخوام فقط من چه من به اصال_

 باشه

 بری؟ پیش شکیل این گ تا شهاب؟میخوای_

 

 غریدم کالفه و کشیدم دست موهام تو عصتی 

 چطوری؟_

ن _  با دعوا با زور با...رفتی  پیش االن تا که شکیل همی 

 !قلدری

 شهاب؟ نداری وستشد مگه
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ن   رس از بود حرص رس از.نبود خودم دست صدام باالرفیی

 
ی
 .درموندگ

ن  رس از   رس از نداشیی
ی

 ...کالفگ

 کنه؟ فرار ازم میخواد فقط نمیاد راه وقتی  کنم چیکار_

کت تو بیا میگم  قدرم چه هر کن ،خانویم خودم رسر

 !نه میگه میدم حقوق بهت خواستی 

 نفرته؟ چشمهاش تو وقتی  کنم چیکارش

نم دست بهش ن  باید کار میکشه؟چی  عقب میلرزه تنش مت 

؟ نمیکنم که بکنم ن  نازنی 

 

فت پایزن و باال تند تند سینم ی قفسه  با دوتا اون و مت 

 کردن یم نگاه بهم تعجب

ی اشتبایه راهتو داری بخدا خب شهاب باش آروم_  .مت 

 عشق میخواد محبت نمیشه عاشق زور  با دختی  اون

 .میخواد

کت بیاد نمیخواد دلش  باید جاش به کتن  تلجن  نباید رسر

 .باشه خوب حالش که بکتن  و تالشت تمام
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سه؟عقب ازت  باید داری نگهش زور با میکشه؟نباید میتی

 میفهیم سمتت بیاد خودش که کتن  محبت بهش انقدر

 میگم؟ چی 

 

 شهاب؟ داره دوست خییل و کاری چه_

 

 بلند شکانا ی کالفه صدای که بستم رو چشمهام خسته

 شد

 کپ نمیذارین برم پیش مثبت میخوام من که بارم یه چیه_

؟خب ن  همونو مییسر  خوشحال خییل چی  با میگم میکنی 

 هان؟ کنیم فراهم براش

 خییل چی  شهاب میگه راست خب...عجب چه_

 میکنه؟ خوشحالش

 

 مدت که و فکری خسته و دادم مالش رو چشمهام عصتی 

 دمآور  زبون به رو بود ذهنم تو ها

 .کنم درست نقاشر  گالری یه براش میخوام_
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م براش جارو یه یا حاال  رو خونه اتاقای از یگ یا میگت 

 کنم یم درست

 خییل اینارو و زدن طرح و نقاشر  گفت بهم بار یه یادمه

 داره دوست

 

ن  از عصباین  و ناراضن  نگاه اون باالخره  چشمهای و رفت بی 

ن   خندید نازنی 

 چه هر.جلو برو همینجوری شهاب خوبه خییل اینکه_

  زور کمتی  قدر
ی

 عاشقت زودتر شر  عصباین  کمتی  بگ

 کنه؟ تلجن  اون کتن  محبت یگ به میشه مگه.میشه

 

 و کردم اکتفا رس دادن تکون یه به موبایلم زنگ صدای با

ن  روی از رو موبایلم  .برداشتم مت 

 شهاب؟ نداری کاری فعال نازی دیگه بریم پاشو خب_

 

 انداختم باال رو رسم و دمکر  وصل رو تماس

 بله؟_

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

ن  و اشکان که شد نزدیک بهم ابروهام آروم آروم  رس نازنی 

 .کردن تماشام کنجکاوی با و موندن جاشون

بان  شد یم گفته گوشم تو که ای کلمه هر با قلبم ضن

 رفت یم باالتر بدنم دمای و شد یم بیشتی 

 اونجاست؟ گ از_

 

ن  همه و کرد ستای دنیا ثانیه چند عرض در کردم حس  چت 

 .شد متوقف

ن   بود دوخته چشم بهم تعجب با اشکان و نگراین  با نازنی 

 کشیدم هوار و شدم بلند جام از رسی    ع اختیار یی  که

ین  زنگ من به االن اونوقت_ ن  چه اونجا مرصف؟پس یی  مت 

 تو؟ میکتن  غلیط

 کیه؟ شهاب_

 شده؟ چی  شهاب_

 

 .دمیلرزی تنم تمام و بود شده داغ خشم از گوشم
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 هوار و کشیدم فریاد وجودم تمام با و بستم رو چشمهام

 زدم

 !میشکونم پاشو قلم کرده غلط_

 

#part369 

 روشا*

 به کردم سیع و داشتم نگه محکم مشتم تو رو گل دسته

 .نکنم توجه متعجتی  نگاه هیچ

 و کردند یم نگاه بهم تعجب با که مسئولیتن  و پرستارها

 رو بود شده باز نجاای به پاش که عروش تنها انگار

 .بودند کرده فراموش

 و روز اون اینکه یعتن  پچ پچ اینهمه و تعجب اینهمه

 پیدا کلش و رس که مالقایی  تنها برای االن و نبود یادشون

 .بودند کرده تعجب اینهمه بود شده

 داشتم یم بر قدم بزرگ راهروی اون تو  پرستار رس پشت

 .نکنم قتی  بشن ذهنم تو رو روز اون کردم یم سیع و
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 آورد برق و زرق پر لباس اون با رو عروسش که دامادی

ن  برای و سالمندان آسایشگاه  رو خونش هم تنها بار اولی 

 .کرد معرقن 

 مستاصلم و نگران صورت به مالییم لبخند پرستار

به چند و انداخت  .زد سالن انتهای اتاق به ضن

 از لوترج و کرد باز رو در بمونه جوایی  منتظر اینکه بدون

 افتاد راه من

 رادش جناب باشه بخت   صبحتون سالم_

 نخوردین کامل رو ناهارتون که باز بابا ای

 

 پر و دلباز اتاق وارد صدا و رس یی  و آروم های قدم با

 رو رستارسش خنک، نسیم و طراوت بوی که شدم نوری

 .بود کرده پر

 قفل نگاهم من و شد سیتن  کردن جمع مشغول پرستار

مرد  ی پنجره به رو و در به پشت که شد نشیتن  ویلچر پت 

 .بود نشسته بالکن

 من سمت نگاه نیم یه از بعد و کرد بلند رو سیتن  پرستار

 شد بلند صداش دوباره
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 رادش جناب اومده مهمون براتون_

ی اگر ن ن  چت   کنید صدا و من خواستی 

 

 کردم خواهش ازشون حسایی  بشم اتاق وارد اینکه از قبل

ن  گزارش کیس به رو مدنماو  اینجا که  یی  بدن اجازه و نکین

ی هر دغدغه ن  ...حال این با ویل بفهمم میخوام که رو چت 

 مثل دلم و میخورد پیچ اضطراب از دلم حسایی  حال این با

 .میجوشید رسکه و ست  

 .نکردم فراموش پدرش با رو شهاب روز اون برخورد هنوز

ش پدر از حتی  نمیتونست که آدیم  ی نهخو  اون تو پت 

 بزنه؟ من رس به گیل چه میخواست کنه مراقبت دراندرشت

 

 آرامش لبخند آخرین و شد خارج اتاق از که پرستار

 کرد،همچنان نگرانم صورت ی حواله هم رو بخشش

 .نداد نشون اصال که واکنیسر  و بود شهاب پدر به نگاهم

ن  دنبال و بودم ایستاده در جلوی همچنان  ای کلمه اولی 

وع باهاش هبش که میگشتم  .کرد رسر
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 خوشش بوی دادم اجازه و آوردم باالتر رو گل دسته

 اتاق دور تا دور و کنه آروم رو اعصابم کیم کیم،فقط

 .گشتم گلدون دنبال

 ی اندازه به کردم سیع و کردم تر زبون با رو خشکم لب

م باال رو صدام کاقن   برسه گوشس به خوب تا بتی

 !رادش آقای سالم_

 

مردی طرف از یسر واکن هیچ متنظر  ی چندلحظه که پت 

ح پیش  .بودم،نبودم پرسیده رو حالش رسر

مرد یه  سالهاست خودش خواسته به که فلج و افشده پت 

 .نکرده باز لب و نزده حرف که

ن  روی گلدون به که نگاهم  و افتادم راه سمتش خورد مت 

 چرخش رسی    ع که بودم نکرده تموم رو جملم کامل هنوز

 .کردم حس رو رسش

 وگرنه اومده مالقاتش به که شهابه بود کرده حس نگاریا

لیش ویلچر شکیل این کوتاهم سالم از بعد  نیم رو کنتی

ت با و چرخوند  .زد نیم زل بهم حت 
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 لبخند کرده هول و شدم میخ جام گلدون،رس به نرسیده

 .زدم

 حتی  و کرد یم نگاه بهم متعجب و شده گرد چشمهای با

 .زد نیم هم پلک

ن  با کردم سیع و زدم لبخند رهدوبا الیک  و گلدون برداشیی

ن  جو این آب شت   سمت بردنش  ترش طبییع یکم رو سنگی 

 .کنم

 میاد؟ یادتون که و خوبه؟من حالتون_

 !شهاب زن...ام.روشام من...من

 

 .کردم آب از پر رو گلدون و چرخوندم رو رسم

ن  ن  که مطمئنم...بود بار اولی   خودم کیس پیش بود بار اولی 

 .کردم معرقن  شکیل ینا رو

 !شهاب زن
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 وسط دوباره و شد،چرخیدم پر کاقن  ی اندازه به که گلدون

ن   .گذاشتمش مت 

 نداشت؟ تمویم تعجبش و بهت چرا

 هم محرم قضا از که سنگیتن  نگاه زیر بودم معذب چقدر

 .بود

 کرده انتخابش عجله رس از و هویل هول که رو گیل دست

ن  وسط گلدون توی و اشتمبرد مبل روی از بودم  .چیدم مت 

 .شماست برای گلها این_

 کدوم هر دیگه دارین دوست گیل چه نمیدونستم ببخشید 

 .کردم انتخاب رو بود تر رنگ خوش

 

 پلک تا چند گایه گه که نگایه و طوالین  مکث یه از بعد

 رو ویلچرش روی اهرم انداخت،یه یم وقفه وسطش کوتاه

 .شد تر نزدیک بهم و داد فشار

 رو جونم تموم سیل مثل که اضطرایی  به نسبت کردم سیع

ن  هری دلیل یی  که قلتی  و کرد یم ویرون  یی  ریخت یم پایی 

 .کنم توجه مرد این به و باشم تفاوت

 .بود پدرش مثل شهاب چشمهای رنگ چقدر اینکه به
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دم بهشون ش که ستی ن  ختی  این ی همه پس...پس نکین

 .بود دلیل یی  حسها

 

وع جایی  یه از باالخره و کنم باز لب خواستم  که کنم رسر

چه و جنبید من از زودتر  و کرد بلند رو پاش روی ی دفتی

وع ن  به کرد رسر  .نوشیی

 کاغذ روی محکم که خودکاری و لرزون دست به نگاهم

 مانتوم ی گوشه با منتظر و بود خورده گره داد یم فشارش

 .رفتم یم ور

 یه با و گذاشت ارکن رو خودکار قلم چرخوندن کیل از بعد

 بلند و گرفت سمتم رو کاغذش تلخ و جون نیمه لبخند

 کرد

 (لیالیی  شبیه خییل میگفت راست شهاب)

 

 به و خوندم رو خطش دست ی کلمه به کلمه لب زیر

 .کردم نگاه فروغش یی  های چشم

 ...لیال هم باز

 کیه؟ لیال...ببخشید_
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ن  تو که پرسیدم رو سوایل همون  بشها از عروس ماشی 

 .موند جواب یی  و پرسیدم

مرد این صورت بیشتی  لحظه هر کردم یم حس  کبود پت 

 .تر فروغ یی  چشمهاش و میشه

 

 دستهاش لرزش اینبار و شد دست به خودکار دوباره

 .چندبرابر

 (من زن...شهاب مادر)

 

 .نبود سختی  کار هم خییل زدنش حدس

قابل خشم و بد حال اینهمه زدن پیوند سخت کار  غت 

ی و مظلومیت االن الاقل که پدریه ل،باکنتی   و رس از پت 

 .میبارید شکلش

 کنم باز حساب حرفهاش رو نتونم که پت   اونقدر نه البته

سم گذشته درمورد ازش یا  .نتی
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سیده اینبار که کشیدم جلو رو خودم کنجکاو  خودش نتی

وع ن  به کرد رسر  گرفت سمتم رو کاغذ و نوشیی

 (میکنه؟ اذیتت شهاب)

 

 از پر چشمهای به مستاصل و گرفتم گاز رو لبم ی گوشه

 .کردم نگاه سوالش

 داشتم دوست من که همونقدر هم شهاب نمیدونم

 .نه یا داشت دوست باشن،اونم ختی  با خانوادم

ن  برای  کردم زمزمه آروم و زدم مالییم لبخند همی 

 که زیاد انقدر...داره دوست خییل و من میگه شهاب_

 بخورم تکون کنارش از نمیخواد

 

 با و کشیدن هو جمله این به درشت و ریز افکار هزاران

 .کردن کجی  دهن تمسخر

وع برای جمله این کنم فکر خب ویل ین رسر  .بود بهتی

 .نمیدونم هیجی  شهاب از من ببینید_

 گذشتش از خانوادش از
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 خییل من برای ویل بزنه حرف نیست مایل خییل خودشم

 .مهمه

ن  برای ن  تعریف برام شما میخوام...همی   .کنی 

 

 رس از نبود معلوم و بود رفته باالتر اینبار نوشتنش رسعت

 اشتیاق یا بود حرص

 ی اندازه به تعفنش قشنگ،بوی دختی  نزن هم رو گذشته)

 (ریخته بهم و شهاب کاقن 
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  با و کردم اخم نفهیم از پر و گیج
ی

 سیاه چشمهای به گنگ

ه رنگش  .شدم خت 

 .دیگه نمبدو  باید چرا؟منم اخه_

  شهاب با دارم من
ی
 کنم یم زندگ
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 خاطرات این کرد یم یادآوری بهم که روشایی  ی غره چشم

  برای و
ی
 و گرفتم نادیده میخوام طالق نه،برای که زندگ

 .کردم تماشاش کنجکاوی با همچنان

ن  به افسوس با رو رسش  سمت رو رسش و داد تکون طرفی 

 .چرخوند پنجره

سوند شایدم و کرد یم کنجکاوم داشت بدتر  .میتی

 این شد یم روزش و حال که ای گذشته تو بود ختی  چه

 اوضاع؟

 

ن  برام لیال از خب...خب_  شدن؟ فوت گ.بگی 

 

 مچاله صورتش و بست درد با که رو چشمهاش

ی شد،متعجب ن  کبودی به رو که صوریی  به و نگفتم چت 

د ن  کردم نگاه مت 

 یی  های زدن نفس نفس و مکث ثانیه چند از بعد

 رو خودکار دوباره دویده ها کیلومتی  که لیل،انگارید

 نوشت تند تند و برداشت

 .کن دوری شهاب از و خونتون برگرد)
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لش اگر نمیدوین  هنوز تو  (میشه چی  بده دست از و کنتی

 

بان  اون کنار حال، این و شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 !نظت   یی  روز و حال یه بود شده دلیل یی  اضطراب

 انقدر شهاب واقعا یا نبود حسایی  درست پدر آدم این

 داد؟ یم اخطار شکیل این که بود خطرناک

 ترسناک خییل میشه عصباین  وقتی  خب شهاب...شهاب_

 .میشه

نه داد بلند ن  تا ویل...ویل میکوبه مشت دیوار و در به مت 

؟ و این شما چرا.نزده آسیب بهم هیچوقت االن ن  میگی 

 

ی دیگه حاال ی گرد و فروغن  یی  از ختی  .نبود پت 

 از دستهاش و میدرخشید خشم و ترس از چشمهاش

 میلرزید حرص

 تو چون...داره دوستت چون...نبوده عصبانیتش اوج چون)

 (ای دیگه لیالی یه براش
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 از ای دیگه ی نسخه یه من که لیال این داشت چی ...لیال

 حرف شباهتمون از مدام پدرش و شهاب و بودم اون

دن؟ ن  مت 

 .بدونم بیشتی  باید...رفت پیش میشهن اینجوری

 

 .شدم بلند مبل روی از و کشیدم جلوتر رو خودم

م رو کالف رس کردم سیع و نشستم بهش تر نزدیک  تا بگت 

 .دارم دوست که برسم جایی  به شاید

 

 که اینه منظورم...یعتن ...شهاب با شما ی رابطه...خب_

 عصبانیه؟ ازتون شهاب چرا

 غت   اوقات گایه انقدر داره خشم انقدر چی  برای اصال

ل قابل  میشه؟ کنتی

 

 و عمیق و بود من قفل زدین  هم بر چشم بدون نگاهش

 .کرد یم تماشام ساکت
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 هر و میلرزوند رو دلم و دست چشمهاشون زیاد شباهت

 کرد یم پشیمونم بیشتی  لحظه

 

 (متنفری؟ شهاب از)

 

ون عمیق بازدم یه با رو کالفم نفس  ناامید و فرستادم بت 

 .کشیدم دست خستم صورت رو

دم درجا جام رس داشتم فقط انگاری نه ن ی هیچ و مت   از ختی

ن  جلو  نبود رفیی

 

ا خییل از باید من.کنید کمکم کنم یم خواهش ازتون_ ن  چت 

 .دربیارم رس

 شهاب روز و حال این از لیال از گذشته از

ن  بهم فقط  ...که بگی 

 

 و کردم قطع رو حرفم خودکار سمت رفت که دستهاش

 کردم نگاه فقط منتظر
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 .بود متنفر من از هم لیال)

 (کرد یم تحمل و من شهاب خاطر به فقط

 

 .شد نزدیک بهم گیجی  از هام اخم

 کشید نیم عقب و مینوشت ُمرص ویل میلرزید هاش دست

 

 فهمیدم من پیش آوردتت عروس لباس با که روزی همون)

 .متنفری ازش که

 (کنه پایبندت زیرو  یه بخواد پدرش راه مثل شایدم

 

 که ای کلمه یه هر با و کرد یم افت لحظه هر بدنم دمای

بانم میخوندم  .شد یم بیشتی  ضن

 .بود پیچیده حد از زیاد داستان این انگاری نه

 .ترسناک حد از زیاد
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ن  برای_  چرا مادرش...شده؟مادرش دور ازتون شهاب همی 

 کرد؟ فوت

 

 سینش ی قفسه رسی    ع حرکت متوجه این از تر زود چرا

 نشدم؟

 پیشونیش روی عرق قطرات و میکشید نفس تند تند

 داد یم ادامه و مینوشت هم باز ویل میدرخشید

 

 (میکنه نابودت وگرنه شو دور شهاب از)

 

ن  و تلخ ی کلمه اینهمه بار زیر قلبم...قلبم  له داشت سنگی 

 .شد یم گیج بیشتی  لحظه هر و شد یم

 بدتر اینکه نه برسم حرفهام جواب به که بودم اومده من

ی یی  دنیای تو  نفهمم و بخورم چرخ ختی
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 .کنه دور شهاب از و من میخواست هم پدر این انگاری
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 .بهتی  چه خب

 مطلب؟ اصل رس برم نیست بهتی 

 یه به احتیاج ویل شم جدا شهاب از میخوام من..من_

 .دارم محکم دلیل

ن  بهم یکم شما اگه  نقدرا شهاب شده باعث چی  که بگی 

 .شم جدا ازش تر راحت بتونم من شاید بشه عصتی  زود

 

 .کرد نیم نگاهم شهاب مثل اینشکیل کاش ای

 و ترسیده روز و حال برای رنگ همون چشمها همون

ن  نگرانم  .بود سنگی 

 

 روز و حال این به و شهاب من...منه تقصت   همش)

 .میدم پس تاوان دارم االنم رسوندم

 شر  دور ازش باید تو ویل

 پایبند بچه یه با رو تو من مثل که برسه جایی  به کار بایدن

 (کنه
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 و فرستادم گوشم پشت رو پیشونیم روی موهای عصتی 

 .دادم تکیه مبل پشتی  به کالفه

 .نبود من حل راه حرفها این

 شهاب از گفت یم فقط که پدر یه و گنگ ی گذشته یه

 .نبود من روزای این حل راه شم دور

 

م طالق ازش باید...نمیذاره شهاب_  و مدرک هیچ ویل بگت 

 .ندارم دادگاه برای دلییل

ن  شهاب عصبانیت به راجع بهم یکم فقط اگه  بگی 

 ...اونوقت

 

 !!روشا_

 

 ...ایستاد

 بلند صدای با میکوبید اضطراب و رسعت با که قلتی 

 تپشش و ایستاد لرزوند، هم هارو شیشه حتی  که فریادی

 .شد متوقف
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دم وحشت و جزع با داشتم که حرقن  ن  حلقومم میون مت 

 .شد خاک کلماتم و کرد گت  

ن  دمای  .بست یخ تنم تمام و شد صفر آین  به تنم پایی 

ه زده وحشت و شدم بلند جام از فتن  مثل اختیار یی    خت 

 زدم لب آروم پدرش نگران چشمهای به

 

 ...شهابه

 

ن  رو محکم که رو هایی  قدم صدای  شدند یم کوبیده زمی 

 .میشنیدم خوب

 .داد یم رو فاجعه یه نوید که مرگ ناقوس مثل درست

 محکم لگد با اتاق در که بود نشده فعال کامل مغزم هنوز

 .شد پرت اطراف به در ی شکسته لوالی و شد باز شهاب

 به قدم اختیار یی  فقط و بود اومده بند زبونم

فتم عقب عقب و شدم یم دور در از قدم   .مت 

 رو اول و چرخوند اتاق دور ات دور رو آتشینش نگاه شهاب

 .کرد قفل من رو بعد و پدرش
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ش که بودم گفته بهشون ن  ختی  نه؟ نکین

 !کن گوش حرف چقدر

 

ن  و باال تند تند سینش ی قفسه فت پایی   صورتش و مت 

د کبودی به و رسخ ن  .مت 

 که بودند بسته صف رسش پشت خدمتکار و پرستار سیل

 زد فریاد همشون به رو و چرخید شهاب

 .میشکنم و گردنش اتاق این سمت بیاد نفر یه_

 !کاراتون رس برین همتون

 

 بلند شهاب رس پشت از ترسیده و خفه های جیغ صدای

 .شدن پراکنده ملخ و مور مثل همشون بالفاصله و شد
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 بودم؟ کرده اشتبایه کار من

 آره؟ بگه بهم بتونه که بود گ
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 روز ستدر  که شوهری پدر مالقات بودم اومده من

ن  یهو عروسیم  هم آسایشگاه تو قضا از و بود شده ستی

ی  .بود بستی

 از بیش کوبش با داشت که قلتی  این و لرزه تن اینهمه پس

 بود؟ چی  برای کرد یم خفم حدش

ته چه  ...ترسون چقدر پدرتو کن شهاب؟نگاه ختی

 تو؟ کتن  یم غلیط چه اینجا_

 

 پر یها دست و کرد قیجی  رو حرفم فریادش بلند صدای

 قدم با و بست رو شکسته الش  و آش در اون قدرتش

 .افتاد راه سمتم بلند های

  میخوای یعتن _
ی

 دلت جا هر میذارم اینکه لیاقت بگ

 نداری؟ و بری من از اجازه خواست،بدون

 

 رو تلخش حرفهای کردم سیع و بستم کالفه رو چشمهام

 .نکنم تجزیه

 خاطر هب و نبود من شدن عصباین  وقت دیگه االن چون

مردم این  .کنم آرومش باید شده که پت 
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 اخه؟ هستی  عصباین  چی  از االن شهاب باش آروم_

 ...یا بزنم رس پدرت به اومدم اینکه

  درشت و ریز ؟از نه کردی تعریف براش خوب_
ی
 پر زندگ

 براش؟ گفتی  من تعفن از

 

 کردم یم نگاه شهایی  به بهت از پر و شده گرد چشمهای با

 قرار مخاطب رو پدرش اینبار و چرخوند ماز  رو نگاهش که

 .داد

مردی ن  به که و پت  ه زمی   و ها دست لرزش و بود شده خت 

 .بود شده صدبرابر تنش

 بود؟ ختی  چه اینجا

 !بزن حرف_

؟گفتی  کردنهات پدری از براش  رو لیال چجوری گفتی

 خاک؟ زیر کردی

 

 شده خشک زده وحشت و میومد باال درمیون یگ نفسم

 .بودم

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 کشیده داد هم بود خواسته دلش چقدر هر شهاب االن تا

 ...االن ویل بود شده عصباین  هم بود

 هرکدومشون با که فریاد اینهمه و خشم از حجم این

 .بود تازه خییل میلرزید ها شیشه

 ...توضن  من بذار باش آروم تروخدا شهاب_

ون نکشیدم حلقومت از و زبونت تا ببند و دهنت_  ! بت 

 

 یم پر رو هام ریه خساست با که نفیس از وای...نفسم

 .کرد

 

 .کرد یم سکته داشت

 بود شده کبود صورتش و میلرزید بدنش و تن تمام

 نیست اینجا جاش چون ندارم کار تو با فعال_

 

 خشونت با رو پدرش ویلچر و باال رفت دوباره صداش

  چرخوند خودش سمت

 خرفته؛ توعه با حسابم طرف فعال_
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 بهش؟ تی گف چی  میگم بهت

 

 هر مغزم و گرفت یم جون بیشتی  لحظه هر گلوم تو بغض

 .داد یم فرار فرمان بیشتی  ثانیه

ون بزنم اتاق از رسی    ع اینکه  این نباشم مجبور دیگه و بت 

 شهاب و برم که بود جایی  مگه...ویل کنم تماشا رو صحنه

 نکنه؟ پیدام

 شدی؟ کرم موین  الل به زدی نیستم؟خودتو تو با مگه_

 من؟ زن برای کردی عریفت چی 

 

 رو بنیم تمام ویل میلرزید پاهام و بود بسته یخ دستهام

 نکشم پس پا کردم سیع و کردم جمع

 ..فقط اومدم من بخدا...نگفت هیجی  شهاب_

 

 زیر دفتی  خشونت با بندازه سمتم نگایه نیم اینکه بدون

 و شد پرت سمتی  روش خودکار که کشید رو پدرش دست

ن  اراده یی  من  .کشیدم ای زده وحشت و بلند هی 
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 ی بقیه آرامش برای تا نداشت مسئول یه شده خراب این

 ناقابل باشید آروم یه و اتاق تو بیاد شده که هم سالمندان

 بگه؟

یک شهاب وع و زد چنگ رو دفتی  عصباین  و هیستت   کرد رسر

 خوندن به

 نگرانیه و اضطراب این خشم، جای به کردم یم حس چرا

 انداخته؟ روز ینا به و شهاب که

 

 رو کهنه دفتی  اون رس رستا وحشت با که چشمهایی 

 .میخوند رو خطش به خط سکوت تو و میکاوید

 

مرد به نگاه یه ترسیده و عصتی   یه و فروغ یی  و ساکت پت 

 ور شعله ی آماده خاکستی  زیر آتیش مثل که شهایی  به نگاه

 انداختم بود شدن

 

#part374 

 بلند عصبیش پوزخند دایص میخوند که خیط یه هر با

 .شد یم تر
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 پوزخند با و داد یم تکون تایید ی نشونه به آروم رو رسش

یک تر عریض  .میخندید هیستت 

 کنم دورش دفتی  اون از خواستم و کردم تر رو خشکم لب

 مثل و کرد پرتاب دیوار سمت به محکم رو دفتی  یهو که

،  .شد منفجر و رفت در چله از تت 

 .نبود تحمل قابل ریادهاشف بلند صدای دیگه

 ثانیه هر که صوریی  و شد یم تر بلند لحظه هر که صدایی 

 .تر ترسناک

؟از_ ن ؟ بهش که میدونستی  همینقدر فقط لیال همی   گفتی

مرد؟ کتن  تعریف براش بیشتی  نمیخوای  پت 

 

 ...شهاب_

 براش کن دوری شهاب از نوشتی  براش که موقع اون_

 ساخته؟ گ و شهاب این نگفتی 

 کردی؟ چیکارا نگفتی  و مقرصی تو گفتی  کالم یه
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سیدم  تو اسمش که مردی این از همیشه مثل...میتی

 .کرد یم سکته حرص و خشم از داشت و بود شناسنامم

سیدم  .کردم یم آرومش باید ویل میتی

 یی  خشم اینهمه که منطقی  و دلیل کردن پیدا وقت فعال

 نیست کنه توجیه و دلیل

 

 باالخره و چرخوندم اتاق دور تا دور رو مستاصلم نگاه

 .شد قفل تخت کنار آب پارچ رو چشمهام

 کردم آب از پر رو لیوان و برداشتم قدم سمتش رساسیمه

 .افتادم راه شهاب سمت و

 بود؟ لیال خاطر به همش نگراین  اینهمه

 و ترس خاطر به بلند صدای این ی همه نفهمه که بود گ 

 نگرانیه؟

 .نبود وقتش فعال که دلیلش و چرا میمونه فقط
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 قفسه و کبود صورت با که گرفتم شهاب سمت رو لیوان

ن  و باال تند تند که ای سینه ی  نگاه پدرش به شد یم پایی 

 کرد یم

 

ن ....بعدش شر  آروم یکم بخور و این جان شهاب__  !هییی 

 

 جیغ زده شد،وحشت کوبیده دستم زیر محکم که دستش

 .کشیدم عقب رو خودم و کشیدم

 شدن تیکه تیکه صدای داد اجازه و دستم زیر کوبید محکم

 صدای بندش پشت و بپیچه اتاق تو خوب لیوان ی شیشه

 کنه پر رو اتاق خودش

 

  کتن  تناشا بفهیم؟چیو چیو اومدی_
ی
 ی گذشته و زندگ

 من؟ مزخرف

 

ون کامل گردنش های رگ و برداشت سمتم قدم یه  زده بت 

 بود

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 چسبید؟ بهت خوب...ببینم کن صتی _

 کیف شو دور شهاب از نوشت برات بابام که موقع اون

 نه؟ کردی

 

 شد نیم عادی بلندش صدای و میلرزید تنش و دست

 نه؟ میده حق بهم داره و نیست پشتش باباشم حتی  گفتی _

 داره باباشم که دیوونس چقدر کن نگاه گفتی  خودت پیش

 نه؟ میدی اخطار بهم

 کردی؟ کیف خوب بزن حرف

 

 دستم دوتا با رو گوشهام و بستم محکم رو چشمهام

 .پوشوندم

ه؟ آروم و بگذره بود قرار طوفان این چجوری  بگت 

 

 ...شهاب_
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 پایبند بچه یه با رو تو که برو نوشت برات که موقع اون_

؟ یا نزده دستم بهم حتی  گفتی  بهش نکنه  نگفتی

 

 ... حرف بذار شهاب_

 انصاف؟ یی  نگفتی  یا گفتی _

 

 فضایی  دیگه و پرید باال هام شونه بلندش فریاد صدای با

 بکشم تر عقب که نبود

 .کردم یم سکته داشتم و میجوشید خشم از داشت

ن  کیم رو صداش  .کرد کمتی  باهام رو فاصلش و آورد پایی 

 نداشت تمویم صداش نگراین 

 گفته بهت چیا دیگه کن تعریف برام خودت_

 باش زود آرومم تا زودباش...روشا

 

 ای ذره حتی  کردم سیع و کردم بلند رو صدام من اینبار

 نلرزه
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 و همش که خودت نگفت هیجی  خدا به نگفت هیجی 

 .خوندی

 ...ببینم میخواستم فقط من...من

 

 من نداد مهلت و چرخید تنش و گرفت اوج صداش دوباره

 .کنم کامل و حرفم

 برگردوند و روش و پدرش شد مخاطبش دوباره رسی این

 

 .بشه یگهد لیالی یه زنم نمیذارم من_

نش احمقش،ازم خود حتی  یا تو امثال و تو نمیذارم  .بگت 

 فهمیدی؟ منه زن دختی  این

 بکشه نفس حتی  من بدون نمیذارم

ان جای به گندکاری اینهمه بعد   بهش جتی
ی

 شه دور ازم میگ

 حایم؟آره؟ پدر
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 تماشا فقط زده وحشت و چرخید نیم زبونمم حتی  دیگه

 .کردم یم

کتش تو هک موقیع اون  هم لحظه یک حتی  کردم یم کار رسر

 به زلزله و بکشه هوار شکیل این بتونه که دادم نیم احتمال

 .کنه پا

 خواهر قلب با اونموقع وگرنه...نفهمیدم که خوبه

 .کردم یم کار چی  کوچولوم

 

 انگاری که بودم ایستاده جام رس مبهوت و شده خشک

 راه سمتم که شد تموم باالخره شهاب های تهدید و حرفها

ن  رو دستم مچ کنه نگاه چشمهام تو اینکه بدون و افتاد  بی 

 کرد قفل دستهاش

 !شد تو نوبت حاال_

 

 .شد سفید صورتم و ریخت فرو قلبم

 

 حس بهم و کرد یم ذوبم داشت پدرش نگران نگاه سنگیتن 

 .داد یم رو دار ی چوبه پای اعدایم یه
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وع و چسبید رو دستم قدرت با ن  راه به کرد رسر  .رفیی

ب عر با ویل بود شده خشک زبونم و میکوبید قلبم  و ضن

 کردم زمزمه زده وحشت و دادم حرکتش شد یم که زوری

 ...شهاب_

 

 .شنید نیم ویل

 باز رو شکسته در اون قدرت تمام با و افتاد راه در سمت

 .ایستاد در پشت ی شده قایم جمعیت روی روبه و کرد

 و زن و شد بلند هترسید و خفه های جیغ صدای دوباره

 رو در پشت و شدن دور رسی    ع وحشت با که هایی  مرد

 .کردن خایل

 

 خرج هیچکدومشون  به توجیه  ترین کوچیک اینکه بدون

 باغ اون میون از و کشید خودش همراه دوباره و من کنه

 .کرد ردم بزرگ
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سوین  و من داری بخدا شهاب_  حرف بذار میتی

 حرف بذار منو نکشون اینجوری شکست دستم...بزنم

 اخه بزنم

 

 .کرد یم مچاله رو قلبم دستهاش باالی حرارت

 یه اول یعتن  این و بود تر وحشتناک فریادش از سکوتش

 .دیگه ی فاجعه

 

ن  خود تا  و من تقریبا و کشوند خودش دنبال و من ماشی 

 .کرد قفل رو در رسی    ع و کرد پرت جلو صندیل روی

 

 .شناورم خال توی کردم یم حس دیگه

 .میلرزید زدم یخ های دست و بود شده سبک رسم

ن   .نشست و کرد باز رو قفل رسی    ع و زد دور رو ماشی 

ن  شم آشنا خانوادت با میخواستم من شهاب_  .همی 

 ...میخواستم فقط بیسر  عصباین  انقدر کردم نیم فکر بخدا
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 روشا؟ داری دوست بچه_

 یه خاطر به وگرنه داری دوست که معلومه سوالیه چه این

 کردی نیم پرت که جهنم یه وسط و خودت بچه ختی د

 هان؟

 

دم داشتم که و حرقن  شده خشک ن  و کردم فراموش مت 

 .دادم گوش ربطش یی  حرف به زده وحشت

ای اوقات گایه بابام_ ن  .میده یادم خویی  چت 

 دیگه نوزاد یه کردن بزرگ بشه زندگیت کل اگر کنم فکر

  آدم ی بچه مثل
ی
 نه؟ زندگیت رس بتمرگ

 

  حس
ی

 .کرد یم دیوونم داشت خفگ

د پوزخند خونشدی با و داد یم سکتم داشت ن  مت 

 ...کن فرار شو دور ازش نوشته برات_

 

یک و بلند  کوبید مشت فرمون به و خندید هیستی
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 هاشون بچه به حواسشون پدرا که داستانایی  اون پس_

 نه؟ هاست قصه مال حایم یه میشن و هست

 و کردن پایبند درس شجا به من بابای وگرنه دیگه آره

 داد نیم یادم هارو لیال کردن خاک

 

 .کنم تحمل نمیتونستم دیگه

م دارم کردم یم حس  آروم خییل قراره و گاه مسلخ به مت 

 .بشم کش زجر

 کشیدم جیغ عصتی  و ترکید بغضم

ن ...دار نگه_  جا هیچ دیوونه توی با من دار نگه جا همی 

 !دار نگه میگم نمیام

 

 !نکردم کبود و صورتت کل تا و دهنت ببند_

 

 .کشیدن پس پا رس از نه و بود ضعف رس از نه هام اشک

 و وحشت داشتم استخونم و پوست و گوشت با فقط

 .کنم فرار میخواست دلم فقط و کردم یم تجربه
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 های فریاد صدای نه باشه شهایی  نه که جایی  دور دور

 بلندش عصتی 

 

ن  در به رو خودم مست   تمام  ذکر لب زیر و چسبوندم ماشی 

 .گفتم

 نگه و انرژیم کردم سیع و کشیدم عمیق نفس تند و تند

 .دارم

 برج پارکینگ وارد باالخره و تاخت ممکن رسعت باالترین با

 .شد

ی است   مثل و شد قفل که دستی  مچ دوباره  از که ها،دختی

ن  ون ماشی   !شد کشیده بت 

 

 بود؟ محرم واقعا مرد این

 و شوهر گفت بهش بشه هک محریم گم نیم رو تنم محرم

 .میگم و شد سهیم رو آرامش باهاش
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ن  از قدرت با که ای لحظه از ونم ماشی   خود تا کشید بت 

 نزد حرقن  هیچ کرد باز رو در و انداخت کلید که ای ثانیه

 .داد فشار بیشتی  و بیشتی  رو دستم مچ فقط و

 رو لعنتی  برج این اهایل تمام و بکشم جیغ میخواست دلم

 طبقه به برج این پنت از صدام میدونم بعید ویل کنم ختی 

ن  های  .رسید یم پایی 

 .صاحبش به لعنت و پنت این به لعنت

 

 روی قویش های دست که بود نشده باز کامل هنوز در

 پرتابم خونه توی محکم تقریبا هل یه با و نشست شونم

 .کرد

 !بسه لعنتی  میکتن  چیکار_

 

 های چشم جلوی و بست رو خونه در ظاهری آرامش با

 .زد لبخند و کرد قفل رو در بارشم ی آماده و زده وحشت

 رو تنم و کرد زهر رو کامم تلخش طعم که لبخند یه

 .لرزوند

 ...خب_
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 !کردی غلیط چه دقیقا که کن تعریف برام اول از حاال

 

 نرم عقب قدمم یه حتی  کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .مباش تفاوت یی  شدنش نزدیک به و

 .بزن حرف درست من با_

 ...بزنم حرف بابات با میخواستم

 

 .کشید دست ریشش ته رو عصتی  و شد تر نزدیک

 احمقانه خط چند اون جز فهمیدی؟البته چیا حاال خب_

 خوندم که ای

 

ن  تهدید لحن  میلرزوند رو تنم وحشتناکش خونشدی و آمت 

 .بدم رو جوابش گرفته باال رس با نمیذاشت و

 تو به ختی  یی  اینکه شهاب؟از عصباین  چی  از قادقی االن_

 ...من که نداره عصبانیت اینهمه باشه خب رفتم؟خیله

 

 من؟ نکبت پر ی گذشته از فهمیدی چی  میگم_
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یز  .شد لتی

 و بلند فریاد با بودم ساخته که محکیم سد اون باالخره

 هام اشک و خورد ترک کوبید دیوار توی که محکیم مشت

 .شد رسریز

 بدن و تن انقدر شهاب بسه.لعنتی  نفهمیدم هیجی  هیجی _

 نلرزون و من

 

یک میلرزیدم داشتم که متن  به اهمیت یی   و خندید هیستی

 رو قدمش هر و افتاد راه پاهام باالخره که اومد تر نزدیک

ان عقب سمت به  کرد جتی

 تعریف مثال مرد؟یا کرد سکته لیال چجوری نگفت بهت_

 کرد؟ متمو  و پدری برام چجوری نکرد

 زنم برای ساده نصیحت چندتا جای به که امروز مثل

 نگفت؟ شه؟هان دور ازم که نوشت

 

قابل خشمش قبل از بیشتی  لحظه هر ل غت   .شد یم کنتی
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طبییع لحظه هر  شدیدتر ثانیه هر و تر غت 

 

 میشینیم بیارم آب برات بذار باش آروم یکم...شهاب_

نیم حرف درموردش آروم ن  ...میگم خب؟من مت 

 

 .افتاد اتفاق چندثانیه عرض در همش

 گلدون شدن پرت با که زدم وحشت و بلند جیغ صدای

ن  روی کریستایل  .شد ادغام مت 

ارادی رو صورتم جلوی زده وحشت  جیغ بلند و گرفتم غت 

 .کشیدم

 رو تنم که نبود بلندش فریادهای صدای فقط اینبار حاال

 .میلرزوند

 الی البه هک بود ها مجسمه و شیشه شدن خرد صدای

 .کرد یم مچاله رو قلبم هاش فریاد

؟ شدی دست هم من دشمن با رفتی _  لعنتی

 و گند کل و بده نشون راه بهت تا آشغال اون رساغ رفتی 

  کثافت
ی
 کنه؟ فرش برات و من زندگ
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ه؟ حالت االن  بهتی

ایی  از شدی راضن 
ن  کرد؟ تعریف برات که چت 

 

 !ممتد و کشیدم،بلند جیغ

 !بردار رسم از دست شهاب بسه_

 

ن  شدن خرد و بلند صدای نوبت اینبار  وسط ای شیشه مت 

 .شد نابود و پودر شهاب، محکم لگد با که بود سالن

 و بود بسته یخ تنم و بود شده بلند هقم هق صدای

 میلرزید

 

ه؟نمیذارم و زنم میخواد حاال خاک زیر کرد رو لیال_  !بگت 

 کنه دورت ماز  بخواد اگر میکنم پاره و گلوش دندونام با

 کن فرو گوشات تو و این روشا

 

 و ریز های شیشه خرده به و بودم شده خشک دیوار کنار

 .کردم یم نگاه پاهام کنار درشت
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ی یه که زماین  هر ن د باال قدرت با و کرد یم بلند رو چت   میتی

 که کنه خرد من رس تو و اون میخواد کردم یم ،حس

 شنیدن زا بعد و میگرفتم رو صورتم جلو زده وحشت

 .کشیدم یم عمیق نفس شکستنش صدای

 

 !لعنتی  بسه بسه_
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ن  و ها شدن خرد صدای  چشمهام شد تموم که ها شکسیی

 جاش به ویل موندم دیگه فریاد یه منتظر و نکردم باز رو

 پشت های نفس گرمای و ها کشیدن نفس آروم صدای

 .کردم حس رو شهاب هم رس

 درشتش هیکل و تنومند تن که کردم باز چشم زده وحشت

 رو خودم عصتی  و دیدم خودم سانتی  چند تو درست رو
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 صدای و نشست کمرم کنار دستش تا دو که کشیدم کنار

یکم جیغ  .کرد بلند رو هیستی

 .عقب برو میگم بهت کثافت نزن دست بهم...عقب برو_

 عقب برو باش نداشته کاریم شهاب تروخدا

 میگم بهت باش آروم ساکت_

 

 نیم عادت بلندش های فریاد و ها کوبیدن مشت به چرا

 کردم؟

 زد؟ که بلندی هوار و کوبید دیوار روی کنارم که مشتی  به

 گریه هق هق دل ته از و پوشوندم دستهام با رو صورتم

 .کردم

 .نمیکتن  گوش نگفت بهم هیجی  میگم بهت ای دیوونه تو_

 داتروخ...شهاب کنار برو اتاق تو برم میخوام...عقب برو

 برو

 

 .میسوزوند رو یخم پوست هاش نفس گرمای
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ن  و باال تند تند سینش ی قفسه  سکوتش و رفت یم پایی 

 .کرد یم دیوونم

به محکمش ی سینه به و کردم جرئت کیم  به و زدم ضن

 آروم صدای جاش به و نخورد تکون ویل دادم هلش عقب

 شد بلند حرصش از پر و

 

  هنوز_
ی

 بگت   آروم روشا ندیدی دیوونگ

 

 .سوخت نفیس یی  از ریم و شد خشک هوا رو دستهام

  نداشت؟ تمویم که بود جهنیم چه این

 

 بکیسر  رسک من ی گذشته تو نداری حق_

 

 زدم جیغ مشکیش های چشم تو و کردم بلند رو رسم کالفه

 کنار برو باشه_

 

ه ه خت   چسبوند تنم به رو تنش و کرد تماشام خت 
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ون خونه از و پات من ی اجازه بدون بعد به این از_  بت 

 نمیذاری

 نمیذارم وگرنه بدونم باید جزئیات با و دقیقت موقعیت

 ببیتن  آسمونم رنگ دیگه

 

 دادم تکون رس کالفه و بستم رو چشمهام

 باشه لعنتی  باشه_

 

 داد نیم ادامه اینطوری وگرنه بود نشده راضن 

 کتن  فرار نمیذارم دیگه...بزین  پسم نمیذارم دیگه_

 

 بزنم جیغ هم رس پشت که بود من نوبت

ن  روی رو پاهام  بردم باال صدا و کوبیدم زمی 

 بکشم نفس نمیتونم برم بذار االن فقط باشه_

 

 کرد نیم زجرکش اینجوری وگرنه بود نشده راضن 
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#part378 

 

 داشت نگه باال رو رسم و چونم روی نشست اینبار دستش

 بری بذارم تا ببوس و من_

 

 .افتاد راه پیشونیم رو رسد عرق و زد کمرم ی تیغه به برق

 چیکار دارم نمیفهمیدم دیگه و کردم طغیان ها دیوونه مثل

 .کنم یم

 

 .شهاب میخوره بهم ازت حالم...ای دیوونه تو_

ل و خودت نمیتوین  که مرگته چه اخه د ؟ کنتی  کتن

 بنداز برت و دور به نگاه یه

؟ نگه سالم ی تیکه یه که کردم چیکار من مگه  نداشتی

 پدرت رفتم فقط چون کردی خرد رو همه...شکستی  روهم

ی از حتی  و دیدم و ن  نیاوردم؟ در رس هم چت 
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 !لعنتی  ای دیوونه تو

 

 دوباره تا میداره نگه رو خودش داره که بود معلوم قشنگ

 نکنه فوران

 داد تکون رو رسش و بست عصتی  رو چشمهاش

 .دیوونم من آره_

 حتی  اون بدون ارهبذ نیست قرار که عیار تمام روانیه یه

 .بکیسر  نفس

 به لحظه...روشا نمیذارم راحتت دیگه بعد به این از

 بدی گزارش بهم باید لحظتو

 

 .گرفت درد خودم دست بیشتی  و کوبیدم سینش به محکم

 میخواست دلم فقط ویل بود کرده تار رو دیدم اشکهام

 شم دور

 برم میخوام االن فقط بکن میخواد دبت کاری هر باشه_

 !روشا زودباش..بری میتویی  چطوری گفتم بهت_
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 این ویل کرد یم آب هم رو سنگ بلندم هق هق صدای

 .بود تر سخت هم سنگ از مرد

 رو حالم هم بوسه یه تصور حتی  و بود هاش لب به نگاهم

 .کرد یم بد

 

 کثافت میکشیم داری_

 !میگم بهت زودباش_

 

 بدون و ببندم رو چشمهام شد باعث بلندش فریاد صدای

م جلو رس فقط فکر  .بتی

 خواستم و گذاشتم لبهاش روی شتاب با و رسی    ع رو لبهام

 قرار رسم پشت که محکمش دست ویل بکشم عقب رسی    ع

 .بست رو پام و دست و شد مانع گرفت

  حس
ی

 .کرد نیم ولم خفگ

  یی  و نفیس یی  ی کشنده حس
ی
 .چارگ

 بود؟ چی  جهنم این روی در راه

 فرار؟ راه بود کجا
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به به و میبوسید رو لبهام خشم و حرص با  های ضن

دم سینش به که محکیم ن  .بود تفاوت یی  مت 

 .گرفت یم کام اون و میکوبیدم مشت

 پیش عطش با اون کرد یم خیس رو صورتش اشکهام

فت  .مت 

 عقب و شد راضن  دقیقه چند از بعد باالخره...باالخره

 .کشید

 بوسه اون و رفت عقب رسش و شد باز دورم از دستهاش

 .شد تموم آور تهوع لعنتی  ی

 برق مثل خوابید که خشمش...رفت عقب که دستهاش

 .شدم رد ها خرده شیشه کنار از رسی    ع و زدم تنه بهش

ن  توی رو خودم زیاد رسعت و محکم های قدم با  اتاق اولی 

 .کردم قفل رو درش لرزون های دست با و کردم پرت

 و فرتن با و نبود کردی قایم دیگه هقم هق بلند صدای

 .میکشیدم دست لبهام روی هم رس پشت
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 محکم دستم پشت با ویل کرد یم گز گز و میسوخت لبهام

 پر نامری   ی بوسه اون میخواست دلم و میمالیدم روی

 .کنم پاک رو تعفن

 

 لرزون های دست با ویل میدید تار رو جا همه چشمهام

ون جیبم توی از رو موبایلم وع اضطراب با و کشیدم بت   رسر

 شمارش کردن پیدا به دمکر 

 

 خالض راه تنها و نجات ی فرشته یه حکم که ای شماره

 .داشت رو

 از بعد و بردم اتاق قسمت ترین انتهایی  به رو خودم

 کشیدم راحت نفس صداش شنیدن

 جانم؟_

 مشتاق؟ اقای..اقای...الو_

؟چی  جان روشا_ ؟ شده تویی  دختی

؟ گریه اخه چرا ببینم بکش نفس  میکتن
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 سیع ویل کنم مخقن  رو گریم بلند صدای نمیتونستم دیگه

 کنم صحبت آروم میشه که جایی  تا کردم یم

 .کردم پیدا محکم دلیل یه باالخره من...من..ببینمتون باید_

 ...کردم پیدا باالخره

 

#part379 

 روشا*

 بخور این از یکم بیا دختی  برات نمونده رو و رنگ

 باال بیاد قندخونت

 

 لیوان و کشیدم دست رسخم و داغ تصور  رو کالفه

 .گرفتم لتی  زیر تشکر یه با رو آبمیوه

 ثانیش به ثانیه و بشه صبح تا کندم جون رو دیشب تمام

ه لعنتی  های عقربه اون به رو  از بعد و بچرخه تا شدم خت 

ون زد خونه از شهاب اینکه  .کنم فرار تقریبا بت 

 !نحیس شب چه...دیشب بود نحیس شب چه
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 در به پشیموین  شاید بعدشم و خشم با اول رو شب تمام

 .کنم باز رو در قفل که کشید داد و کوبید

 .کرد تهدید و کشید هوار اتاق در پشت شب تمام

 امروز تا نکردم باز ویل لرزوند رو بدنم و تن و کوبید در به

 وجداین  عذاب هیچ بدون و جدید حال و حس یه با بتونم

 .کنم تعریف و بشینم

 

 سفیده سفیده جان؟رنگت روشا نیست خوب حالت_

مت میخوای ی رسیم،تقویتی  یه بتی ن ؟ چت   بزین

 

ین طعم آروم  دادم اجازه و کردم مزه مزه رو پرتقال آب شت 

یتن   .کنه بهتی  رو حالم کیم مالیمش شت 

 صدای کنم پاک رو ذهنم تمام و ببندم چشم میخواستم تا

 .کرد یم مدیوون ها مشت شدن کوبیده صدای و فریاد بلند

 زندگیم؟ رس آوردم بالیی  چه خودم های دست با

م نه_  ...بهتی
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 کرد نیم دور صورتم از ای ثانیه حتی  رو نگرانش چشمهای

 نشست روم به رو تردید با و

وع گریه با و زدی زنگ بهم مدیل اون که دیشب_  رسر

 .دختی  ترسیدم خییل زدن حرف به کردی

 دوباره رسی    ع ودنب قرار مگه کشید طول انقدر اخه چرا

 بزنیم؟ حرف پیشم بیای

 

ن  روی رو لیوان  دردم از پر چشمهای کالفه و گذاشتم مت 

 دادم مالش رو

م که بعد به امروز از مخصوصا بیام نمیتونم راحت_  بیشتی

 شده حساس

 

ن  به افسوس با رو رسش  غر حرص از پر و داد تکون طرفی 

 زد

ن _ ن ه یه که باشه احمق میتونه چقدر مرد یه ببی   مچی 

ی  کنه متنفر خودش از و دختی

 زدی؟ حرف خانوادش با ببینم کن تعریف قشنگ خب
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 با و کرد جلب رو توجهش صدام و رس پر پوزخند

 گرفت مبل از رو تکیش کنجکاوی

 خانواده؟؟

مردی اون منظورش  یم هشدار بهم وحشت با که بود پت 

 شم؟ دور تر رسی    ع چه هر تا داد

ن ...سالمندانه ایشگاهآس تو که داره پدر یه فقط_  همی 

 

 خب؟_

 

 یهو هام خودخوری و سکوت ی همه تالقن  به.ترکیدم

 استفراغ رو ها صحنه اون تمام عمیق دم یه با کردم فوران

 کردم

مرد و پدر یه...هیجی _  یه بهم عجز با که زده وحشت پت 

 .کنم فرار پشش از و شم دور که داد یم هشدار

 داره شده فوت مادر یه شهاب اینکه جز نفهمیدم هیجی 

 .مرگشه مسبب پدرش انگاری که
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 جن مثل بفهمم که نذاشت یعتن ....نفهمیدم هیجی  دیگه

 گرفت و نفسم و رسید رس

 

 مشتاق حسایی  انگاری مشتاق بابک ویل میلرزید دستهام

 بود شده طالقش ی پرونده این

 ...چطور فهمیدی که گفتی  دیشب اخه_

 

 کردم عقط رو حرفش و پوشوندم رو صورتم

 .مطمئنم من نداره طبییع حالت شهاب_

ا ترین ساده بابت ن  نمیتونه دیگه و میشه عصباین  یهو چت 

ل و خودش  کنه کنتی

 

 طعم و شد رد چشمم جلوی از روزها این اتفاقات تمام

 .چرخید دهنم توی دوباره ثانیشون به ثانیه تلخ

  میخوای یعتن  روشا چی  یعتن  
ی

 ...بگ

یش یه بگم میخوام ن  اصال باشه که چیم هر سته چت 

 نیست طبییع
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 با و فرستادم گوشم پشت رو پیشونیم روی موهای عصتی 

 نالیدم عجز

سه جوش ی نقطه به یهو شکیل این آدیم کدوم اخه  و مت 

 کنه؟ یم نشیتن  عقب رسی    ع بعدشم

ی یه ن ی یه خدا به مطمئنم من...هست چت  ن  که هست چت 

 .کرده مخقن  ازم

 دوستاش...خودش

 

ن  روی که رو لیواین  بابک  دستم به دوباره بودم گذاشته مت 

 بکشم رس دوباره کرد مجبورم و داد

 بخور تهش تا و این بگت   دختی  کتن  یم غش االن بابا ای_

 بزن حرف بعد

 

 .نمیتونستم
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 تنها و دم یم دست از و حلم راه تنها دارم کردم یم حس

 میخوره رس دستم از داره نجاتم طناب

ن  یه خب_ ن  یچت   نیست؟ محکیم دالیل اینا بگی 

 رس گردونه بریم و من دوباره بفهمه اینارو اگه دادگاه یعتن 

 اولم؟ جای

 

 امنیت حس بهم آرومش چشمهای و گر حمایت صورت

 .داد یم

 که نگایه اون و شد یم بسته و باز آرامش با که پلیک اون

 .بود داشته نگهم پا نیستم،رس تنها میفهموند بهم

 

ن  دالیل خیلیم اتفاقا زمعزی چرا_ ن  باید فقط محکمی   مطمی 

 باشر  نزده حدس اشتباه موقع یه شیم

 

 که مالیم لحن این و صمیمیت مدل این...نداشتم دوست

 محض به چون نداشتم دوست و کرد یم نرم و قلبم

 انگشتم و شد یم داغ انگشتم دور حلقم رینگ شنیدنشون

 .میسوزوند رو
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 !تعهد جنس از سوزش یه

 

 مغزم به کیم خنکم ی آبمیوه نوشیدن با کردم سیع

احت ه آروم فکرم یکم فقط یکم بدم اجازه و بدم استی  .بگت 

ن  به و گرفتم درخشش از پر چشمهای اون از رو نگاهم  زمی 

ه  شدم خت 

ن  کالم یه فقط_  کنم؟ کار چی  بگی 

 

ن  منتظر انگار  رو روم به رو صندیل که بود جمله همی 

 .شد گت   جا وشر  اشتیاق با و کشید عقب

 و خسته تن از کم ی فاصله با و کشید جلو رو خودش

وع یخبندونم  کرد رسر

 روانشناس یه رساغ بری باید_

 وقتی  بشه راضن  و کنه تایید رو تو حرفهای که کیس یه

 مشکل شوهرت که بده گوایه و بیاد رسید دادگاه به کار

 داره رواین 
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ن  ی کلمه این.بود زیاد  و زیاد شهاب برای خییل خییل سنگی 

 بود دور

 

 مغزم اینکه از قبل و نفهمیدم رو هام اخم شدن گره دلیل

 برچسب روش رسی    ع کنه پیدا براش ای مسخره دلیل

ت و تعجب  زدم حت 

؟من مشکل_  زدم؟ حرقن  همچزن گ رواین

 

 داد تکون رس انیدی نا با و کرد نگاه بهم چپ چپ کیم

 باشه رت بزرگ و تر پیچیده اسمش چی  هر خوب دختی _

ه تو برای که  بهتی

 .هرچی  رواین  ی مسئله...مشکل...اختالل

 و جنون شبیه رفتار اینهمه کالف رس میخوای ما اینه نهم

یم ن  پسند محکمه و بزرگ مشکل یه به برسیم و بگت   !همی 

 

 ...ترس
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ن  شاید ی اولی  ن  و دست و اومد رساغم رسی    ع که بود چت 

 .لرزوند رو بالم

ن  یه  و غرور همه اون با رادش ابشه برای برچستی  همچی 

 .بود زیاد خییل موفقیت

 روز و حال وون به پدرش با من دیدار ختی  با که مردی

 پیش کجاها تا دارم شدنم جدا برای میفهمید اگر افتاد

م  کرد؟ یم چیکار مت 

 

ن  خودتم اینکه مگه_  حرقن  یه همینجوری و نباشر  مطمی 

 باشر  زده

 

 چی   ه ولز دلیل یی  یا بود قصد روی از حرفش نمیدونم

 شهاب رفتارهای تک تک که کرد آتیشیم بدجوری بود که

 ای ثانیه که کردم تعریف مردی برای و کردم لیست و

 شد نیم قطع پرواش یی  نگاه درخشش

 زدم؟ حرقن  یه همینجوری_

 یه واقعا کتن  نیم حس شنونده یه عنوان به شما یعتن 

ی ن  هست؟ چت 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

  مردی با دارم میگم من
ی
 من اینکه خاطر به که نمک یم زندگ

 خونه های مجسمه و ها شیشه تمام پدرش مالقات رفتم

 .شکسته رو

  مردی با میگم
ی
 کم مزاحم یه خاطر به که کنم یم زندگ

 یی  منه رس روی رو ویال اون کل و بشه قاتل بود مونده

 .کنه خراب تقصت  

  مردی با میگم
ی
 و حرفا این ی همه با که کنم یم زندگ

 میخواد دلش و میشه عادی رفتارش کامال کارها،فرداش

 .نشده هیجی  انگار که کنم رفتار عادی انقدر منم

 وکیل؟ جناب بسه یا بگم بازم

 

 هم رس پشت که کلمایی  و حرص زور از سینم ی قفسه

ن  و باال تند تند و میسوخت بووم کرده ردیف  .رفت یم پایی 

  که اینایی  ی همه خوب دختی  نه_
ی

 یه شوهرت یعتن  میگ

 .داره اساش شکلم

م حتی  یا معمویل خشم یه از اینا  .گذشته بیشتی

؟ چی  نگران روشا کنم یم کمکت من  هستی
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 لیاقتت یی  شوهر اون دست نمیذارم و پشتتم تهش تا من

 خوبه؟ برسه بهت

 روشا؟ باشه بلرزه بغض از مدیل این صدات نمیذارم دیگه

؟ خون و من جیگر میخوای یا کتن  یم تمومش  کتن

 

 تو در تو دنیای یه و وحشتناک حال یه باتالق تو ریانقد

ن  یه نکردم حس لحظه اون که بودم کرده گت    هم دیگه چت 

 .نیست خودش جای رس
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 .بود کرده خراب و کار بیشتی  درخشش یه اضاقن  نگاه یه

 کرد؟ نیم خرج حمایت و مهر حد از زیاد مرد این

 نفهمیدم؟ لحظه اون که بود شده چم

 

 قطره آخرین کشیدن رس از بعد و کشیدم عمیق سنف

بت،لیوان های ن  روی رو رسر  گذاشتم مت 
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 راهش خودم که بازی این زودتر چه هر میخوام فقط من_

 .شه تموم انداختم

 خرایی  از پر و کثیف بازی یه

 

 روشا شر  اذیت بذارم محاله...هستم من_

 کارها تا کاربلد روانشناس یه رساغ برو رسی    ع فقط تو

 باشه؟ شه ستدر 

 ی وعده بهشون اگر ویل نیاد راه باهات یکم اولش شاید

ن  راه کارتو تر رسی    ع شاید بدی زیاد پول  .انداخیی

 پشتتم خودم من نباش پولشم نگران

 

 جمع رو حواسم کالمش ی گزنده و بد حسهای کم کم

 .کردند

د؟ حرف شکیل این چرا این ن  مت 

 یای یه یا بود صمییم انقدر هاش موکل ی همه با یعتن 

 بود؟ کار تو هم دیگه نحس

 .شدم بلند جام از و کردم جور و جمع رو خودم
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 یه بشه تا کردم روحم یی  صورت چاشتن  هم اخم کیم یه

 کالمم قاطعیت پای تایید مهر

 حس بهم که وقتایی  مخصوصا ممنونم ازتون خییل من_

 ویل...ویل میشم آروم خییل میدین امنیت

 عزیزم؟ چی  ویل_

 

ه چشمهاش به و کردم کورتر ور  اخمم  .شدم خت 

 دارم تعهد بازم باشم اینجا که دلییل هر برای من

 زیر دلم و دست و نکردم انتخابش خودم که مردی به

ه سنگینش حضور ن  برای گت   چطور نمیدونم...همی 

 صمیمیتون و مهربون لحن از معذبم یکم فقط....بگم

 

 و شد تر عریض عریضش لبخند انتظارم برخالف

 .درخشید چشمهاش

 یاد هم مهسا  به کارا این از...شوهرت حال به خوش پس

 پس بده
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 ادب ی دهنده نشون چقدر نمیدونم نیمم و نصفه لبخند

 خشک خداحافظ یه با و دادم تکون کوتاه رو رسم ویل بود

 .آوردم هم رو قضیه ته و رس خایل و

ش از ون دفتی  یه درگت   فقط مست   طول تمام تو و زدم بت 

 بودم کلمه

 !روانشناس

 

 تند تند و شمردم یم عیب براش داشتم که ای لحظه اون

ی که و اتفاقایی  دم،اصال ورق کردم ستی ن  نیم و فکرش مت 

 روانشناس حرف که بشه جدی انقدر بخواد قضیه کردم

 .بشه کشیده پیش

 بود؟ جدی انقدر قضیه بدونم خودمم اینکه بدون یعتن 

                                *** 

 .شدم خونه وارد اکراه با و چرخوندم در قفل توی رو کلیدم

 .بودم ندیده رو جاهاش از خییل هنوز که ای خونه

 وسایل تلوق تلق صدای که بودم نبسته رو در کامل هنوز

 سمت رو رسم اختیار یی  و کرد جلب رو توجهم ظرفها و
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 قدی کوتاه و درشت هیکل که چرخوند نشیمن سالن

ن  مرو  جلوی  شد ستی
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؟خسته خانم سالم ن ن  خوبی  ن  یه نباشی   بخورین؟ بیارم چت 

 

 و رسخ های لپ به نگاهم که نکشید طول بیشتی  ثانیه چند

 کوتاه و زدم لبخند آروم عوض در و خورد گره بامزش

 دادم رو جوابش

 !ممنون نه سالم

ما پریده روت و رنگ یکم ویل ن  یه..دختی  نیارم؟ کوچولو چت 

 

 انداز خاک و جارو رو خورد رس جواب،نگاهم جای به

 ی زباله ی کیسه کل که هایی  خرده شیشه انبوه و دستش

 .بود کرده پر رو دستش توی
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ن  فقط ن  صدای تا بود کاقن  ساده نگاه یه همی   تک شکسیی

 بندش پشت و بپیچه گوشم تو دوباره ظرفها اون تک

 کنه یادآوری رو هام جیغ صدای

 !نه خانم صدیقه نه_

 

 و کج مدیل چه ابروهام و شد شکیل چه صورتم میدونمن

 اطاعت با و شد خشک مهربونش نگاه که شد معوج

 .شد کارهاش رسگرم دوباره

 پیدا شهاب حضور از نشوین  و رد یه نمیخواست دلم اصال

کت تو کارش که کردم یم خدا خدا فقط و کنم  طول رسر

ن  برای باشه نیومده خونه و باشه کشیده  نکهای بدون همی 

 که شدم اتاقی  همون رایه رسعت با کنم بلند رو رسم حتی 

 .کردم رس توش رو دیشب کل

 آروم توش نذاشت ها ساعت تا شهاب که اتاقی  همون

م  .کشید فریاد و کوبید مشت درش به میتونست تا و بگت 

 بر هیچوقت روزش و حال و خونه این قانون...خب ویل

 .نبود من مراد وفق
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 به چشمم و شدم اتاق وارد که ویلا ی ثانیه همون از

 .فهمیدم بود،افتاد خایل در روی حسایی  جاش که کلیدی

 ...نبود کار اوج و تمام این ویل

 تا باز، نیمه در که بود خایل قفل به درموندم و کالفه نگاه

 رو خودش کرده گره های دست با شهاب و شد باز انتها

ن   .کرد جا چهارچوب بی 

ن  بود ها مدت که گفتم  اینم نبود من مراد وفق بر یچت 

 .روش

ار ها کردن کج رو و قهر از ن  بتونه که بود گ ویل بودم بت 

 کنه؟ معتن  درست و روزم و حال این

ی و گرفتم یم اکراه رس از فقط که نگایه  لجبازی از ختی

 .نبود بچگونه های

ن  نگاه  که نگایه و لتی  زیر سالم با رو ساکتش و سنگی 

 دادم جواب دزدیدم

 !مسال _

 اتاق؟ این سمت کردی کج راهتو دوباره که شد چی _
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 خسته و جون کم..گرفت خندم

 چهارتا دوتا دو کیل خودش پیش که بود معلوم حسایی  اخه

 و تهدید بوی و رنگ تا بزنه حرف مدیل چه که کرده

 کشت یم خودشم...خب ویل نده دستور و خودخوایه

 .نمیتونست

ن  برای بدم که نداشتم جوایی   مشغول رو ودمخ همی 

وع دوباره که کردم شالم و مانتو درآوردن  بدون ویل کرد رسر

 ابرویی  گره هیچ و اخم هیچ

 بخوایی  میخوای جا هر باشر  راحت یکم گذاشتم دیشب_

 جات که کنم یادآوری که باشه احتیاج کنم نیم فکر ویل

 هوم؟ بموین  باید کجا و کجاست

 

 .داشتم نیاز بدتر روزهای برای و جونم من

 طالق دادخواست دستش به بود قرار که روزهایی  برای

ن  برای کنم پیدا نجات بود قرار و برسه  آرامش با همی 

 دادم جواب خونشدی با و چرخیدم سمتش

 دارم تنهایی  به احتیاج...شهاب بخوابم یکم میخوام االنم_

 میشه؟
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 که بود معلوم قشنگ و میبارید شکلش و رس از نارضایتی 

 با و بکشه زور به و دستم زودتر چه هر میخواد دلش

 اون زمان االن ویل...ویل بکشونه اتاق وسط تا خودش

ن  برای بود پشیمونیش و آرامش های لحظه  دستهاش همی 

 کرد حفظ رو آرامشش و کرد گره محکمتی  رو

 نه، اینجا ویل بخواب میخواد دلت وقت هر بخواب،تا_

 !خودمون اتاق تو

ی باهم بعدشم بخواب یکم ون ممت   دارم کارت بت 

 

 .نیاورد طاقت

 اینکه از بعد ویل داشت نگه و خودش خوب همینجاشم تا

 کرده پرت تخت روی که شایل و مانتو شد تموم حرفش

 اتاق سمت خودش با و برداشت کیفم همراه بودم

 .برد خوابمون

م و کالف رس دیگه که بودم شده کنجکاو انقدری  و نگت 

 نزنم هم و خاطرات کثافت کنم سیع

 داری؟ کار بریم؟چی  کجا_
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ی قراره بازم ن  عزیزم؟ بشکتن  و چت 

 

 دستم از داشت هام تلجن  و ها تیکه آمار دیگه

فت اف خودم پیش که ای لحظه درست اونم..درمت   اعتی

ی نمیخواد دلم که کردم ن  میخوام فقط و بدم کش و چت 

 .میشه نفهم گایه...دیگه زبونه ویل کنم مدارا

 نه و کرد خم ابرو نه نتظارما برخالف شهاب ویل

 .شد آتییسر  چشمهاش

 گوشه مبل روی رو وسایلم و مانتو و گرفت نشنیده کامال

 کرد پرت خواب اتاق ی

 

#part383 

 کنم یم بیدارت خودم بخواب_

 

ن  روی کوبیدن پا دلم  .میخواست شدن لوس شایدم و زمی 

 و کار محل تو چون نکردم بارم یک عمرم تمام تو که کاری

 خواسته و آمد و رفت ی هزینه و تاکیس پول باید که زماین 
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 شدن لوس و کردن ناز آوردم،جای یم در رو معقولم های

 .نبود

 کردم یم نگاه شهایی  به و بودم ایستاده در کنار همچنان

ن  برای حرف هنوز انگار و میچرخید اتاق تو مردد که  گفیی

 .داشت

 و انداختم گوش پشت رو پیشونیم روی موهای خسته

 .افتادم راه تخت سمت

 کردم سیع و دادم جا تخت نرم و خنک پتوی زیر رو خودم

 نشنوم بعدش حرقن  دیگه که بگم محکم انقدر

 بذارش ندارم رو جایی  ی حوصله دیگه امروز شهاب_

 بخوابم میخوام....بعدا

 

 باال گردنم باالی تا رو پتو و کردم پشت بهش رسی    ع

 ملتهبم پارچه،صورت لطافت و خنکا دادم اجازه و کشیدم

 .کنه آروم رو

 .مخالقن  و کالفه صدای نه و اومد در صدای نه

ن  و باال تخت سکوت لحظه چند از بعد فقط  و شد پایی 

 .کردم حس تخت  روی رسم پشت درست رو حضورش
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 رو پتو و دادم فشار هم روی محکم رو چشمهام کالفه

 کشیدم باالتر

 قهری؟ مثال االن_

 

 .نکردم باز مچش و گزیدم رو لبم

 هاش نفس گرمای و نزدیکش حضور کردن حس ویل

 نمیخواست دیدن چشم

 کوچولو نیستم بلد کشیدن ناز من ویل_

 

 و بود شده پنهان پتو زیر پررنگم پوزخند که خوب چقدر

 .میخندم روزمون و حال به دارم چطور دید نیم

 .میخوام تنهایی  شهاب نمیخوام کش ناز_

 ی خواسته یا کتن  ولم امشب خرآ تا بتوین  کتن  یم فکر

 تلخیه؟
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 که گذشت ها نفس گرمای و نزدیک حضور از کار دیگه

ون چنگم از رو پتو  گت   جا رسم پشت درست و کشید بت 

 .چسبوند تنم به رو تنش کامل و شد

یکم ی خنده صدای اینبار  کامل که بود بلند انقدر هیستی

 بشنوه

 نمیتوین  که معلومه...ممنون واقعا_

 

 داشته نگه بسته همچنان حرص از پر رو چشمهام من

 کرد رد رسم زیر از زور به رو دستهاش ازاش در اون و بودم

 .شد تر نزدیک و

 صدای همینطور...شد نیم عادی هیچوقت بمش صدای

 فریادهاش

 کیو ناز پس نکشم و خودم عروسک ناز اگه من ویل_

 بکشم؟

  تا نمیای کوتاه یکم چرا
ی
 روشا؟ کنیم زندگ

 

 بودم استیصالش از پر شاید و آروم لحن مبهوت و اتم

 .دادم گوش فقط تعجب با و کردم باز چشم که
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 ها؟ زدن حرف مدل این و شهاب

 دور نمیخوام...روشا بکیسر  رسک گذشتم تو نمیخواد دلم_

مرد اون ور و  بفهم دیگه لیالی یه بیسر  نمیخوام...بپلیک پت 

 

ن  رو کمرم  هر با نداشت ختی  و داد یم فشار دستهاش بی 

 رو هاش انگشت فشار داره چقدر حرصش از پر حرف

 کنه یم بیشتی 

 

  یه کردن فراهم برای و تالشم تمام میخوام من_
ی
 زندگ

 .بکنم رویایی 

؟تو تو  کوچولو؟ بتی  توله چی  چی

 

ون حرص از پر رو نفسم  این تن حس به هنوز و دادم بت 

 .بودم نکرده عادت غریب محرم

 که بهش لعنت و کرد یم بد رو حالم تنش داغ پوست

 .کشید نیم عقب
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ی باهاش که هایی  ثانیه تک تک ی اندازه...بود پر دلم  ستی

 .بودم کرده

 نبود کردنش درک برای فهیم هیچ و بود پر دلم

 زدم رو حرف این که شد چی  نمیدونم

 بودم بریده دیگه منم شاید
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ون گوشم تو از فریادهات صدای ه بت   دیشب...شهاب نمت 

 رفته؟ یادت شکوندی رو خونت وسایل کل

 

 .بود جواب تنها سکوت معمول طبق

 ازش وکیلم که بود روانشناش درگت   فکرم هنوز من ویل

 .بود زده حرف

 یه پدرت به رفتم فقط کن؛من کتاب حساب یه خودت_

 حرفیم بخوایم که ندادی مهلت خودت اصال و زدم رس

 .بزنیم
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ایی  از هم کیل کن فکر اصال
ن  نداشتی  دوست تو که چت 

 بشه باید العملش عکس و جواب اونوقت زدیم حرف

 دیشب؟

 شهاب یکم باشر  منصف کاش ای

 

 گردنم نصیب رو گرمش نفس فقط و نزدیک رو رسش

 .کرد

 چندساعت نذاشت که تلخ چقدر و شد یم مور مور تنم

 باشم تنها

 !روشا نکن عصبانیم پس_

 میتونم سخت خییل رسم یم جوش ی نقطه به که وقتایی 

ل و خودم  کنم کنتی

 باشه نشم دیوونه تا هام ضعف نقطه رو نذار دست تو

 کوچولو؟ خانوم

 

 زدم غر کالفه و دادم تکون رو خودم حرض

 نمیاد خوشم کوچولو نگو من به انقدر_
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 کرد ترم کالفه آرومش های خنده و بم صدای

 خوبه؟ بتی  بگم؟توله داری دوست چی _

مت میخوام شو بلند ی یه بتی ن  پشیمون بدم نشونت و چت 

 میشیا

 

ی تنها االن ن  شدنش دور کرد یم خوب و حالم که چت 

 !بود،نبودنش

 رو خودم و زدم کنار کمرم روی از رو گرمش دستهای

 کشیدم جلوتر

 .نمیشم پشیمونم شهاب بخوابم میخوام فقط االن_

 به و حرفت قلدری با بخوای معمول طبق اینکه مگه

 بشوین  کرش

 

 رسم زیر از رو دستش و کشید عقب که بود معجزه مثل

ون  .آورد بت 
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 و کاشت شقیقم روی که عمیقی  ی بوسه اون منهای البته

 شد بلند تخت روی از بعد

 

ی زور از نه یگ این رس_  قلدری نه هست ختی

 کنه خوشحالت یکم میتونه کردم حس فقط

م داری و آمادگیش کردی حس وقت هر...تو با باقیش  ختی

 کن

 

ن   ...همی 

 زور و فریاد بدون بود محال وگرنه بود معجزه که گفتم

ون اتاق از و بکشه اینجا به کار  .بره بت 

 از کرد خاموش رو اتاق چراغ و شد دور که ای لحظه تا

 نگه بسته رو چشمهام همچنان و نخوردم تکون جام

 .داشتم

 پریدم فتن  مثل در شدن بسته صدای شنیدن محض به ویل

ن  سمت رو خودم و  رو موبایلم و دادم کش تخت کنار مت 

 .برداشتم
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 .بود خطر زنگ از پر و صدا از پر ذهنم

 به و کردم تایپ هام حال و حس تمام با ویل میلرزید دستم

ه گوشیم ی صفحه  .شدم خت 

 .کردم تایپ و دادم قورت صدا و رس پر رو گلوم آب

 ....حد از بیش و ناگهاین  خشم

ن  ن ...همی   تونستم فقط رو نیمه و نصفه ی جمله یک همی 

 .زد خشکم و چشم شد وجودم تمام و کنم تایپ

 رگباری که شدم وحشتنایک های عنوان و ها سایت مات

 کشیدن صف و شدن ظاهر روم جلو

 

 .چوب مثل شد پتو زیر تنم کل و بست یخ دستهام

ن  رو ویل بود شده رس انگشتم  نفیس با و زدم عنوان اولی 

 خوندن به کردم وعرسر  نمیومد باال که

 

 (متناوب انفجاری اختالل)

 

#part385 
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 .میشنیدم خویی  به رو قلبم تپش صدای

ه و کشیدم رسم روی کامل رو پتو  ی صفحه به خت 

 .نزدم پلک حتی  گوشیم

 حاال گفت یم که جون کم صدای یه...امید کورسوی یه

 .نیست قرآن ی آیه حرفهاش که مشتاق بابک

ی یه حاال ن  کمک میخواد و گفته دررو راه یه عنوان به چت 

ح اینهمه و اسم اینهمه...االن ویل کنه  آشنا زیادی حال رسر

 .بود

 تر دقیق کلمات و بعدی سایت

 

ی بوده زودگذر افراد این خشم انفجار) ن  یک به نزدیک چت 

  لکنت، کردن، عرق جسیم مختلف عالئم با و ساعت
ی

 تنگ

 (استبوده همراه قلب تپش دادن، تکان نفس،

 

 .کنه پر رو هام ریه که نبود هوایی  ویل کشیدم عمیق نفس

 تر واضح توصیفایی  و بعدی سایت
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  تهاجیم اعمال)
ً
ن  احساس با همراه معمول  در و تسکی 

 پشیماین  با آن از پس اغلب اما است، لذت موارد بعضن 

 (.است همراه

 

ی و شده لمس یخبندونم تن کردم یم حس ن  حس رو چت 

 .کنم نیم

ی کردم یم حس زهارو  این تمام ن  یه و نیست جاش رس چت 

ن  یه ویل میلنگه کار جای  نشوین  اینهمه با اختالیل همچی 

 .بود حد از زیاد آشنا،خییل

 

به و هشیار بدون یا کم هشدار با انفجاری هایفوران)

  و دهدیم رخ ناگهاین  طور
ً
 طول دقیقه ۳۰ از کمتی  معمول

 فاصله با یا مکرر طوربه است ممکن هادوره این .کشندیم

 هایدوره شامل زماین  هایفاصله) دهد رخ زماین 

پرخاشگرانه ماه یا هاهفته تا است ممکن که شودیم ایغت 

 شدت با است ممکن کالیم هایطغیان .(بکشد طول ها

ی ن  کمتی یگ پرخاشگری هایدوره بی  ن  فرد .بدهد رخ فت 

، پذیر، تحریک است ممکن  بیشتی  یا پرخاشگر تکانیسر

 (.باشد پرخاشگر مزمن طوربه وقاتا
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ن  موبایلم  با رو ها نوشته خط به خط و میلرزید دستهام بی 

 .میخوندم دقت

 یه مثل خط هر و کرد یم تر وخیم رو اوضاع نوشته هر

 کشید یم جیغ گوشم تو خطر زنگ

 

ن  کوره از)  جروبحث کردن، صحبت تندی ،با دررفیی

 دادن هل زدن، تنه زدن،زدن، کردن،داد

یگ،تخریب واهایدع ن  اختالل این های نشانه از اموال فت 

 (باشد یم

 

 رو دهنم جلوی رسی    ع شد بلند که عصبیم پوزخند صدای

 رو خودم جلوی نمیتونستم ویل نشه بلند صدام تا گرفتم

م  .بگت 

 به هام چشم جلوی خاطره نشونه،یه یه هر خوندن با

 .شد یم کشیده تصویر

 .جزئیات امتم با دقیق و واضح ی خاطره یه
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 این از اوضاع کردم یم حس که ای لحظه همون درست

 .افتاد یم جدید اتفاق نمیشه،یه بدتر

 در ویل درد از پر...جانانش های سییل و کائناته خب

 هشیاری از پر رسارس عوض

 

ن  تا  اجباری ازدواج یک با فقط کردم یم فکر امروز همی 

 .طرفم

 رفتارهاش نبود رقرا که بود وسط عاشق یه پای انگار ویل

ن  اختالل یه برچسب و بره جلو طبییع  بود روش سنگی 

 

 اند،کرده تجربه را آورشوک حادثه چندین که افرادی)

 انفجاری اختالل به شدن مبتال برای باالتری خطر احتمال

 (.دارند متناوب

 

 اختالل به مبتال که کیس هر برای خاص درمان یک تنها)

 اختالل درمان .ندارد وجود است، متناوب انفجاری
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  متناوب انفجاری
 
 و فردی درماین  روان شامل عمدتا

 (.شودیم درماین  دارو و والدین آموزش گرویه،

 

ت از پر و زدم کنار رو پتو   .خندیدم حرص و حت 

ن  و کردم خاموش رو موبایلم  نگهش محکم دستهام بی 

 .داشتم

 چرا...ویل میخواستم که پسندی محکمه دلیل اون اینم

 لحظه هر داره شدن بهتی  جای به اوضاع کردم یم حس

 میشه؟ بدتر

 

#part386 

 شهاب*

 دادی؟ نشونش شهاب شد چی _

 

 و نگرفتم روم به رو بلند و کوتاه های برج از رو نگاهم

 .کردم مزه مزه آروم رو تلخم ی قهوه
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 غرور با و ایستادم یم پنجره این روی روبه روز هر تقریبا

 بودن من برج پای زیر که درشتی  و ریز های ساختمون به

 .دوختم یم چشم

 پام زیر تهران کل کرد یم یادآوری که باشکوه ی منظره یه

 یم تصویر به برام رو هام موفقیت روز هر و روز هر و بود

 .کشید

 زدم لب آروم و بردم جیبم تو رو دستم

 ...نه فعال

ی.شد یم خوشحال کیل چرا بابا ای ن  باز؟ شده چت 

 

ن  به دیگه و کردم اکتفا کوتاه دادن کونت رس یه به  نازنی 

 .آوردم خونم ی اثاثیه اسباب رس بالیی  چه نگفتم

 دیگه و میلرزید چشمهام جلوی چجوری روشا نگفتم دیگه

 .داشت احتیاج تنهایی  اون به واقعا نگفتم

 

م فعال من  .میارم برات و قرارداد ظهر شهاب مت 
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 .کردم حفظ رو مخت   نگاه همچنان و دادم تکون رو رسم

ن  از هم لحظه چند هنوز ن  رفیی  صدای که بود نگذشته نازنی 

به  .بچرخونه رو رسم نتونست هم باز و شد بلند در ی ضن

 یی  و آروم منیسر  صدای کوتاه ی ضبه چند از بعد

 شد بلند دردرسم

 دارن کار شما با اومدن خانویم یه ببخشید رادش جناب_

ک سابق کارمندای از اینکه مثله ن  ترسر  هسیی

 

 از بیش تلجن  دادم اجازه و نوشیدم ای دیگه ی جرعه

 کنه پر رو کامم حدش

 ندارم و کیس ی حوصله فعال بره بفرستش_

 

 نزدیک بهم اختیار یی  هام اخم شد بلند دوباره که صداش

 نباید حرقن  من حرف رو بود نفهمیده هنوز چرا و شدن

 باشه؟

 ...یکیه مال فقط ها کردن دراز گلیم از پا اینجور

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 اضافه غلط میتونه گ اون جز وگرنه لجباز بتی  توله یه مال

 بره؟ در قش همچنان و بکنه

 

منده_ ن  فقط رئیس جناب رسر ن  همشتون دوست گفیی  هسیی

 بفرمایید دستور جور هر باز.دارن واجب کار باهاتون

 

 و گرفتم اتاقم رستارسی ی پنجره از رو نگاهم باالخره

 .چرخیدم

 وجودم تو قوی حس یه و خوردند گره هم تو هام اخم

 باشه نمیتونه هیچکیس عفریته یه جز که زد فریاد

 تو بیاد بگو

 مهندس جناب چشم

 

ون شلوارم جیب از رو دستم  نگاه ساعتم به و آوردم بت 

 .کردم

 .بود رفته در دستم از
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 رو خونه برسم تا کردم یم شماری لحظه که روزهایی  آمار

 .میگم

ن  اساش فرق یه بود شده که شناآ نا و غریب حس یه  بی 

 .هست االن و نبود روشایی  که روزهایی 

کت این از تر رسی    ع چه هر میخواست دلم  هاش آدم و رسر

 برای جذاب عروسک یه که ای خونه به برسم و شم دور

 لجباز چند هر و رسکش چند هر حاال.دارم خودم

ی هر ن  منم برای و منه مال که اینه مهم هست که چت 

 .میمونه

به تا دو  پراکنده رو افکارم خورد، در به که کوتایه ی ضن

ن  سمت دوباره و کرد  یم رو نشونیش ذهنم که کیس اولی 

 .چرخید داد

ین عطر بوی و شد باز بالفاصله اتاق در  تندی و شت 

 .پیچید اتاق کل تو صاحبش حضور از زودتر

 های پاشنه تق تق و بلند صدای و شد جمع صورتم

 بشاشش صورت باالخره و کشید خط اعصابم رو کفشش

 شد معلوم
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 دوباره که خوشحالم خییل مهندس جناب سالم_

 میبینمتون

 

 آوری تهوع ناز و غمزه با و بست رسش پشت رو اتاق در

ن  سمت  .برداشت قدم روم به رو مبل اولی 

 کردم پرتش اتاق این از که رو باری آخرین خوب خییل

ون  یادمه رو بت 

 

 لیوان اینکه از بعد و دوختم شمچ بهش عمیق و ساکت

ن  روی رو قهوم  سینه به دست روش روبه گذاشتم مت 

 .ایستادم

؟ معرقن  من زن دوست و خودش بود تونسته چطور  کتن

 دیدنم؟ از کردین تعجب کنید یم نگاه اونجوری چرا وای_

کت به نمیتونه آدم یعتن   رس سابقش رئیس و سابق رسر

 بزنه؟
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 تکون رو رسم پوزخند و حرص با و کشیدم عمیق نفس

 دادم

 رو لعاب و رنگ بد کالغ این دم باید همیشه برای بار یه

 میچیدم

کتی  به آدم معموال_ ون شده پرت ازش که رسر نه رس بت  ن  .نمت 

کتی  رئیس به یا  هوم؟..کرده اخراجش که رسر

 

 ویل کرد نگاهم شده خشک و مات لحظه چند و خورد جا

 لبخند اون ارهدوب و کرد جور و جمع رو خودش رسی    ع

 نشوند صورتش روی رو مسخره

 پشیمون کردین که اشتبایه اون از انقدری کردم فکر_

ن  ن  پیش و حرفش دوباره که هستی   .نکشی 

 باهام که باری آخرین مهندس جناب ختی  چه همشتون از

 !رسید نیم نظر به خوب خییل زد حرف

 

 التهاب کردن آروم برای فرصتی  تا کردم بهش رو پشتم

 .باشم داشته کردم گره مشت کردن باز و کبودم صورت
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م پشت ن  نقاب دوباره عمیق نفس یه با و نشستم مت 

 زدم صورتم به رو خونشدیم

 فقط بشیتن  من روی روبه اتاق این تو گذاشتم االن اگه_

 گفتی  و چسبوندی زنم به زور به و خودت که اینه برای

 !داری واجب کار

 که کنم حالیت حسایی  من بعدش که بگو و کارت اول پس

 باشر  داشته رسی و رس هیچ نباید من زن با

 

 حس رو هاش دندون شدن قفل و حرص میتونستم کامل

 .کنم

 تند تند که ای سینه ی قفسه از یا کرد مشت که دستی  از

ن  و باال  .شد پایی 

ن  از همش آین  به ویل  و مکر از پر نگاه اون و رفت بی 

 .درخشید کثیفش

 زنم عاشق بیشتی  لحظه هر میدیدم رو مهسا  امثال وقتی 

 .شدم یم

 کجا من روشای پایک و حیا از پر نگاه و کجا شغال این نگاه
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 شهاب؟ تلجن  و تند انقدر چرا_

 همینطور اونم نیست خوب روشا با حالت میدونم منکه

 

#part387 

 رو خودش و داد تاب و پیچ غمزه و مکر با رو چشمهاش

 کشید جلو

 ببینم نمیتونم من شهاب نداره دوست رو تو اصال روشا_

 .مییسر  حیف داری اینجوری که

 نه؟ مگه حرفهاس این از بیشتی  خییل تو لیاقت

 

 شد ور شعله وجودم تو آروم آروم خشم و حرص

 مهسا؟ کردی شوهر_

 

 اسم شنیدن از خییل انگاری و درخشید چشمهاش

 بود راضن  کوچیکش

  تو کنم یم حس منم...ویل آره_
ی
 اصال که ردمک گت   زندگ

 .نیست لیاقتم درحد
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 !شهاب تو مثل درست

  زین  با میتوین  چطور تو
ی
 پشت حرف اینهمه که کتن  زندگ

نه؟ رست ن  مت 

 

 کوچیکم اسم شنیدن از خودش مثل من میفهمید کاش ای

 تو بود قرار که مشتی  این میتونست و برم نیم لذت

 .کنه بیتن  پیش رو بشینه صورتش

م انقدر من کردن یم فکر آدما چرا  مدام که زیاده صتی

 گرفتنش؟ یم بازی به و کردن یم امتحانش

 .برسه حرفهاش آخر به تا کندم جون همیشه برخالف

 .کردم یم منرصفش نباید بزنه مهیم حرف بود اومده اگر

ن  برای پس  و عمیق و کردم برابر چند رو هام نقاب همی 

 .دوختم چشم بهش ساکت

 

 .بود اومده کیف رس حسایی 
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 که ای هرزه چه و داد یم نخ داشت نشونه از پر و علنا

 یم خاک روش اینجا و بود گت   دیگه جای یه تعهدش

 .ریخت

 !ای دیگه کس هر از بیشتی  شهاب کنم یم درکت من_

 .بچرخه رست دور پروانه مثل که داری زین  به احتیاج تو

 معلوم حالش و لیاقته یی  انقدر که زین  نه باشه عاشقت

 بده انقدر چرا نیست

 

 باال انقدر تحملم ی آستانه کردم نیم و فکرش هیچوقت

 باشه

 یه اراجیف شنوای العمل عکس بدون و جا یه بشینم

 .باشم کالغ جوجه

 برای خاض حرف کنم حس که ای لحظه به وای فقط

ن   .کردم صتی  انقدر الیک و نداره گفیی

 

ی یه راستی _ ن ن  گرفتم برات چت   میاد؟ خوشت ببی 
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 تر عمیق نفس و عمیق نفس

 از و گرفتم نیم زردش های گیس اون از تا...نبود کارساز

ون کردم نیم پرتش اتاق  .شدم نیم آروم بت 

 سمت افتاد راه و کرد بلند رو دستش کنار بزرگ پاکت اون

م ن  .مت 

 جاش رس برگشت دوباره و روم جلو گذاشت و پاکت

 نشست

 جان شهاب بدم بهت یادگاری یه میخواست دلم همیشه_

 ویل ببیتن  و من بیشتی  میخواست دلم همیشه من...من

 احمق دختی  اون به دادی گت   که شد چی  نمیدونم

 

ن  یه صورت یه در فقط  .شد یم ممکن حماقتی  همچی 

 و باشه کرده دردودل هرزه این پیش روشا درصورتیکه اونم

 مایه آلود گل آب این از میتونه حاال که  زده توهم اینم

ه  .بگت 

  اوضاع که باشه کرده تا چهار وتاد دو خودش پیش
ی
 زندگ

ی زنش از که مردی پیش میتونه حاال و خرابه من  خت 

  ندیده
ی
 .کنه هرزگ
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 و رنگ بد چشمهای به بزنم دست رو پاکت اینکه بدون

نش ه لتن  زدم لب کردم یم دفن که حرض از پر و شدم خت 

 مهسا؟ بود چی  واجبت کار_

 

 زد لبخند و کشید جلوتر رو خودش

 شهاب حیقن  که اینه اصلیم کار_

  زین  با نباید تو
ی
 .نمیدونه و قدرت که کتن  زندگ

ن  روشا حد در و خودت چرا اخه  میاری؟ پایی 

 ...وک دنبال در به در که زنیه لیاقتت تو بگو من به تو

 داری؟ مهمون عه....چرا رو حسیتن  جواب شهاب_

 

 نزده اسب،در مثل اشکان که بودم جوشم ی نقطه رو

 .ترکیدم و اتاق تو اومد

 زدم فریاد و باال رفت صدام

ون_  !اشکان بت 
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ن  رو نگاهش و پرید روش و رنگ اشکان  زنیکه اون و من بی 

ون اتاق از رسی    ع و چرخوند  .رفت بت 

 ...نمیتونستم دیگه

 کرده صبوری عمرم تمام قدر و بودم جوش ی نقطه رو

 .بودم

ن  رو خودش که ریزش هیکل به و شدم بلند جام از  مبل بی 

 .شدم نزدیک بود کرده مچاله

ی که کنم آدمت چجوری بگو خودت_  اینکه قبل یادبگت 

 آب و نجست دهن بار هفت باید بیاری و من زن اسم

؟  بکیسر

 

#part388 

 

 گچ مثل شد صورتش و پرید رنگش

 ...من جان شهاب کن صتی  لحظه یه_
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 هوار دفعه یک و ایستادم رسش باال و رفتم تر نزدیک

 کشیدم

  من زن به که کردی فرض چی  و خودت بگو مبه
ی

 یی  میگ

 لیاقت؟

 روشای با بخوای که بردی باال انقدر چطوری هرزتو خود

 بیای؟ عشوه و ناز من برای و کتن  مقایسه من

 

 رفت عقب عقب زده وحشت و شد بلند جاش از رسی    ع

 بفهیم؟ نمیخوای چرا شهاب نداره دوست رو تو روشا_

 

 لرزید یم خشم از تنم متما و رفت باالتر صدام

  .کثافت ببند و دهنت_

کت از کن گم و گورت  کنم پرتت نشدم مجبور تا من رسر

ون  کنم غسل بار صد بعدش و بت 

 

 کینه به رو جاش و شد خاموش آین  به ترسیدش چشمهای

 داد نفرت و
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 همینه لیاقتت اصال تو_

ت برت و دور از خواستم  .شدم پشیمون ویل کنم باختی

 ...تو چشم از دور که زنیه یه لیاقتت تو اصال؟ بفهیم چرا

 

 که بردم هجوم سمتش و رفت باال اختیار یی  دستم

 .کرد فرار مبل پشت و کشید جیغ بلند زده وحشت

 و کشوند اتاق تو دوباره و اشکان بلندش جیغ صدای

 .بود اشکان عمر تمام کار ترین موقع به اینبار

 و تنم سد رو نشت و رسوند بهم رو خودش رسی    ع اشکان

 کرد کردم گره های مشت

 باش آروم شدی شهاب،زنه؟دیوونه میکتن  چیکار_

 

ون مبل پشت از گرفته رو جلوم اشکان دید که مهسا  بت 

 انداخت دوشش روی حرص از پر رو کیفش و اومد

 تو پشت بودم اومده من رادش جناب خواستی  خودت_

 به شارو  که کنم یم رو تالشم تمام االن از ویل باشم

 برسه خواستش

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 زده وحشت جیغ با شد مصادف دوبارم ی حمله و هجوم

 .رسعتش با کردن فرار و مهسا ی

 خشم و حرص از هیکلم کل و زد یم نبض تنم تمام

 .میسوخت

 توعه شان در اصال دیوونس زنیکه این شهاب باش آروم_

؟ کالم هم باهاش که  شر

 ...آروم رفیق باش آروم

 

ن  و باال دتن تند سینم ی قفسه  .شد یم پایی 

 جزغاله داشت که رواین  رو میخواست خنک آب یه دلم

 .شد یم

م به زد آتیش آخرم  .کرد فرار و صتی

 دست داغم صورت رو عصتی  و زدم پس رو اشکان

 .کشیدم

 کرد پر رو اتاق و شد بلند که بود اشکان فریاد صدای اینبار

 !کارتون رس شماها؟برگردین کنید یم نگاه چی  به_
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 یهو؟ شد چی  شهاب؟خویی _

 

ن  جز کیس هر اگه  به کردم یم یکسانش خاک با بود نازنی 

 .احمقانش سوال و موقع یی  ورود این خاطر

 به ابرو و چشم با و اومد خودش به من از زودتر اشکان

ن  ی تا کرد اشاره نازنی  ن  .بشینه گوشه یه ساکت و نگه چت 

ن  باالخره اشاره و ایما کیل از بعد  با و اومد هکوتا نازنی 

ن  روی آویزون صورت  نشست مبل اولی 

 

 شهاب میکتن  سکته االن بخور آب لیوان یه بیا_
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 نفس هم رس پشت و کردم یم یط رو قدم رو اتاق طول

 .کشیدم یم عمیق

نه حرف زنم از داره من جلوی نشسته احمق ی زنیکه_ ن  مت 
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 خشم و حرص چی  هر و اشکان سمت برگشتم عصتی 

 ریختم بلندم صدای ایپ داشتم

ن  یه پیش و خودش بیاد که نفهمه انقدر روشا یعتن   همچی 

 کنه؟ خایل هایی  هوله هله

 

ن  ن  ی زده بهت و متعجب هی   بعدش و شد بلند اول نازنی 

تش از پر و زده بهت صدای  حت 

  چی _
ی

 نمیشناش؟ روشارو مگه شهاب میگ

ن  یه بیاد ممکنه محاله  بهش وقت یه..بزنه حرقن  همچی 

ن همچ  شهاب نزین  تهمتی  ی 

 

 میجوشید رگهام توی خونم و شد یم منفجر داشت رسم

ن  یه پس_  ختی  من زن حال و حس از چجوری ابلیه همچی 

 داره؟

 باشه عاشقت که زنیه یه لیاقتت تو میگه من جلو نشسته

 بدونه و قدرتت و
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 عصبانیت از پر و خشم از پر صدای ویل بود عجیب

  کرد آرومم بیشتی  اشکان

نه زر_ ن  .زده دستی  یه احمق ی زنیکه مت 

 غلطا این به چه و اون وگرنه

 

م پشت ن  .کشیدم دست داغم صورت رو عصتی  نشستم مت 

ن  یه روشا که درنمیومد جور خودمم پیش  و حرفایی  همچی 

ه انتقام شکیل این بخواد و بزنه زن این به  بگت 

 آورده؟ اون اینارم اوه اوه_

 ببینم جدی؟بیار_

 

  روی رو چشمهام و زدم پس رو روم جلو ساک کالفه
ی
 لودگ

 .بستم اشکان های

 روی روم به رو و برداشت و ساک باز نیش با که اشکاین 

 .نشست مبل

 ...جونش رئیس برای آورده چی  ببینم بذار وایسا_
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 ما و بود تو ی مرده کشته انقدر زنه این شهاب...اوهوع

 نداشتیم ختی 

 

ن  حرص از پر صدای  از بیش نفرت ی دهنده نشون نازنی 

 بود حدش

 نفهمیدی؟ چطور اه اه_

 شهاب نیست یادت.زنه این باشه نکرده که نبود کاری 

 کرد؟ اخراجش چجوری

_ 
َ
ا
َ
ا
َ
ن  شهاب ا  ها اصله اصله آوردی چی  ببی 

 دارم برش من تو جون

 

 دستش که عطری جعبه به و دادم مالش رو شقیقم کالفه

ه بود  شدم خت 

 ...تو کردی بیخود_

 تو نکرده؟برای شوهر مهسا مگه شهاب ینمبب کن صتی 

 اونوقت؟ آورده کادو
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 کردم زمزمه لب زیر و بستم انزجار حس با رو چشمهام

 هرزه ی زنیکه_

 

ی و بود کشیده نم که تعهدی بوی...میومد تعفن بوی  ختی

 .نبود نجابت و پایک از

 مدام که نگایه میخواست؛همون رو روشا نگاه دلم چقدر

 برای محاله باشه متنفرم من از اگه حتی  کرد یم یادآوری

 بخوره تاب و پیچ ای دیگه کس

 

 افتادم راه پنجره سمت دوباره و شدم بلند جام از

ه این شهاب نزین  حرقن  روشا به وقت یه_  هدفش دختی

 کنه خراب رو دوتا شما ی رابطه اینکه...همینه

 بد چقدر بچم جونم ای...آورده شکالتم نگاه اینجارو_

 ذوقش وت خورده

 

 .کشیدم عمیق نفس و گذاشتم جیبم توی رو دستهام
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ا رسی یه تکلیف باید ویل ن  به یادمه...شد یم معلوم چت 

 انگاری و بچرخه زن این با نداره حق که بودم گفته روشا

 بود الزم تر غلیظ یادآوری یه

 

ن  یه زنت باید االن شهاب خودمونیما ویل_  کادوهایی  همچی 

 میاورد برات

 !اشکان_

 نتونستم هیچوقت من دیگه میگم راست چیه؟خب_

 مرگشه چه نیست معلوم بفهمم روشارو

 

 شد مشت دستهام و رفت باال تنم حرارت دوباره
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 زنه این به حرقن  هیچ روشا اینکه در شگ هیچ میگم بازم_

 .نیست نزده

 جون الیک داره و خودشه رویایی  عالم تو هنوز اینکه ویل

 هست؟ شگ مگه میکنه
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ن  نگران صدای  کنه آروم و جو میخواد داد یم نشون نازنی 

 .نداشت ختی  شوهرش حماقتای از ویل

 و جوشم ی نقطه تو االن من نبود خواسش که شوهری

 نیست حالیم هیجی 

ن  حل باید باهم دوتا خودشون نداره ربیط ما به اشکان_  کین

ن  بابا برو_  نداره؟ ربیط ما به چی  یعتن  نازنی 

 برا ها کادو این از تو و من کم بنداز ساک این به نگاه یه

 دیدیم؟ شهاب

 ویل کشیدن عقب یکم گرفته زن رسیده گوششون به حاال

ن  کاری هر بودن حاضن  رفته یادت مگه  فقط شهاب تا بکین

 بندازه بهشون نگاه یه

 

 ...بذا بسه اشکان داره ربیط چه_

 ما رفیق این آخرم اینکه از میخورم حرص من خب نه_

 نیومده کوتاه هنوزه که هنوزم که کیس رو گذاشت تدس

 .نشده تموم اداهاش و
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 روز و حال از اینم کرد فرار تونست تا که کیش از اون

 .االنشون

ه این  ...ند و من رفیق لیاقت که مرگشه چه ابله ی دختی

 

 .کنم گوش فقط ساکت و وایسم جا یه نتونستم دیگه

 سمت که دنبو  خودم دست تنم و دست اختیار دیگه

 .چسبیدم رو یقش و بردم هجوم رفیقم ترین صمییم

ن  ی ترسیده جیغ صدای حتی   متوقفم نتونست هم نازنی 

 با و شد  بیشتی  یقش دور دستهام فشار درعوض، و کنه

ی قدرت  رسش پشت دیوار به محکم و کردم بلندش بیشتی

 کوبیدم

ن _  !شهاب هییی 

 

ه بهم شده گرد چشمهای با و بود کرده کپ ه خت   نگاه خت 

 کرد یم

ن  ه من و شد بلند ترس با نازنی  ه خت   یم نگاه و اشکان خت 

 .کردم
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ن  و باال رسعت با خشم و حرص زور از سینم ی قفسه  پایی 

 .میسوخت باال حرارت  از تنم و رفت یم

 غریدم لب زیر و دادم فشار رسش پشت دیوار به رو تنش

 نیم حلقومت از و زبونت و نمیشکنم و گردنت االن اگه_

ون کشم  .نیست حواست فقط و رفیقی  مطمئنم چون بت 

 حرف عاشقشم که زین  به راجع داری نیست حواست

ین  ن ن  گل از کیس بذارم محاله و مت   .بگه بهش تر پایی 

 حرمت نمیخوام اشکان کن حرفهات جمع و حواست

 شه له لگد و مشت زیر رفاقتمون

 

ت از پر چشمهای  لخشت لبخند و شد نرم ناباوریش و حت 

 شد همشون جایگزین

 زدیم حرف طوری این خانمتون درمورد که بببخشید_

 چی  هر فقط میدونه خدا شهاب خدا به ویل...رفیق

 .توعه آرامش و خوشبختی  میخوام

 خوش حالت باز ویل داری چی  همه میبینم میسوزه دلم

 نیست
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 .بستم رو چشمهام عصتی  و کردم ول آروم رو یقش

 ذهنم تو تا کشیدم عقب تر رسی    ع و کشیدم عمیق نفس

 گرفتم رو رفیقم ی یقه چجوری که نشه ثبت

 

 کنم یم درستش...بمونه شکیل این نمیذارم_

ی آرامبخیسر  یه میخوای شهاب_ ن  بخوری؟ چت 

 میکنیا دعوا باهاش بدتر خونه بری اینجوری

 

م سمت و انداختم دستم ساعت به نگاه یه ن  افتادم راه مت 

 !زودتر چه ره...خونه برم میخواست دلم

 که میکشید داد تو مدام صدایی  یه ذهنم تو که درک به

 کجا؟ قراری یی  اینهمه و کجا رادش شهاب

 عمر آخر نه؟تا مگه بود من زن

 زندگیمون بر و دور که کفتار رسی یه تکلیف باید پس

 شد یم مشخص میچرخید

 

 بگردون تو رو جلسه بمون اشکان...خونه برم باید خوبم_
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 شهاب*

 .کردم باز رو در و چرخوندم در قفل توی رو کلید

 !صدا و رس بود،یی  کور و سوت جا همه معمول طبق

 دنبال و چرخوندم خونه دور تا دور رو خستم و کالفه نگاه

  جریان از نشوین  و رد یه
ی
 !نبود...ویل گشتم زندگ

ن  روی رو سویچم و کت  صدای که کردم پرت مبل اولی 

 .برگردونت رو روم و ردک پر رو گوشم صدیقه

ن  خسته آقا سالم_  نباشی 

ن  زود چه امروز بت یه براتون برگشتی   کنم؟ درست رسر

 

ن   دوش یه دلم چقدر و کردم باز رو لباسم ی دکمه اولی 

 .میخواست گرم آب

 افتادم راه و دادم تکون اطراف به رو رسم

 کجاست؟ نمیخواد؛روشا نه_

ن  اتاقشونن تو آقا_  حموم برن میخوان گفیی
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ه و شد متوقف لباسم دوم ی دکمه روی دستم ه خت   به خت 

 .کردم نگاه صدیقه صورت

 پازل یه مثل رو اتفاقات تمام که کشید طول لحطه چند

 بزنم لبخند لذت با بعدش و بچینم

 صدیقه کارت رس برو خب خیله_

ی اقا چشم_ ن ن  چت  ن  صدام خواستی   کنی 

 

 دادم رسعت هام قدم به و کردم کج رو راهم

  از پر تنم
ی

 دکمه یگ یگ دستهام و بود حرارت و کالفگ

 .کرد یم باز رو لباسم های

کید داشت رسم  .میخواستم آرامش فقط و میتی

 صدا و رس بدون و کردم باز رو خواب اتاق در الی آروم

 .شدم وارد

 باز درش که بودم نرسیده اتاق ی گوشه حموم به هنوز

 لباس تیکه یه که  برهنه،همینطور و سفید دست یه و شد
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 محو هم رسی    ع و شد کرد،مشخص یم پرت تخت روی رو

 .شد

 .زدم آرویم و کمرنگ لبخند و شدم متوقف جام رس

 نه؟ مگه بود من زن

 .خودم برای فقط حالل حالله

 فکر یک و هزار تردید از پر و بودم شده قفل جام رس

 باز حموم باز نیمه در دوباره که کردم یم مرور رو مختلف

 پیچید اتاق کل تو روشا بلند صدای اینبار و شد

ن  روی ی نارنجیه شونه اون لطفا میشه خانوم صدیقه_  مت 

 رفت یادم خودم تروخدا بیارین؟ببخشید برام و

 

 صاحب که شد یم تر عریض زین  برای لحظه هر لبخندم

 .بود مالیم خدمتکارش برای لحنشم حتی  و بود خونه

 صدیقه که نکشید طول خییل و بست دوباره رو حموم در

 اتاق به رو خودش و اومد بدو بدو درشتش هیکل اون با

 .رسوند
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ن  روی ی شونه رسی    ع من حضور از حواس یی   رو مت 

ن  و برداشت ن  برگشت که همی   لپ و کشید ای خفه هی 

 .شد رسخ هاش

 خانوم بدم رو شونه این من...آقا ببخشید وای ای_

 

 و شه رد روم جلو از سنگینش های قدم همون با خواست

 و کردم دراز جلوش رو دستم که بیوفته راه حموم سمت

 دادم رو جوابش کوتاه

 !برو خودتم من بده_

 

 که نگایه و خجالت از پر و قرمز های لپ به نگایه دیگه

 .افنادم راه حموم سمت و نکردم دزدید

 ی دکمه آخرین شد بلند که اتاق در شدن بسته صدای

 .کردم باز هم رو لباسم

 در چهارچوب به و دادم هل رو حموم باز نیمه در آروم 

 .دادم تکیه

ن  باال آروم آروم  .کردم یم حس رو تنم حرارت رفیی
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بان ی دیدن از لحظه هر که قلتی  ضن  آینه جلوی که دختی

قصید  .شد یم بیشتی  و کرد،بیشتی  یم ناز ختی  یی  و مت 

 سیاهش و بلند موهای تو و بود ایستاده آینه روی روبه

ی لب زیر و شیدمیک دست ن  .کرد یم زمزمه و میخوند چت 

 از هر و بود ایستاده آینه زیر،جلوی لباس تیکه دوتا با

  با گایه
ی

قصید کرد یم زمزمه که آهنگ  موهاش به و مت 

 .داد یم موج

 وجب به وجب و تن ی بود؛همه من مال دختی  این

 وجودش

 بخار یی  امروز به تا که بود اومده من رس بالیی  چه پس

 بودم؟ نچشیده رو وصال و بودم کرده شاتما

 

 .بستم رو چشمهام و کشیدم دست گردنم رو کالفه

ن  چشم وقت االن...نه ویل  .نبود بسیی

 خودخواهیه؟ داشتنش و نیست حقم بگه بتونه که بود گ

 یم دیوونم داد یم کمرش به که تایی  و پیچ و سفیدش تن

لم از کرد،خارج  .کرد یم کنتی
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 زیر ی زمزمه همون با و کشید وهاشم از دست باالخره

 .کرد باز رو آب شت   لتی 

 بودم چشم از پر پا تا رس که متن  از ختی  یی  و شد خم

 .کرد تنظیم رو دماش و گرفت آب زیر رو دستش
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 نه؟ بود کاقن  دیگه تماشا

 .بستم رسم پشت و دادم هل رو باز نیمه در

 به رو تهاشدس خیایل یی  با و بود شده خم من روی جلو

د آب ن د آب زیر رو سفیدش پاهای هم  گایه گه و مت   میتی

 کرد؟ یم خرج ذایی  رو ناز اینهمه....و

 چرخوند کوتاه رو رسش در شدن بسته صدای شنیدن با

 خوب نذاشت سیاهش موهای خرمن و انبوه اون ویل

ن  برای گرفت رو دیدش جلوی و ببینه  نیم همون به همی 

 .شد آب مشغول دوباره و کرد اکتفا کوتاه نگاه

ن  رو بذارینش لطفا جون صدیقه دردنکنه دستتون_  مت 
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 .نبود من دست هیجی  دیگه

 آتیشش از پر ی کره تو رو تنم داشت که حراریی  نه

باین  نه و میسوزوند  پاره رو سینم ی قفسه داشت که ضن

 .کرد یم

 نه؟ بودم شده رسیده بلوغ به تازه های بچه پش مثل

ی نبود،مهم مهم دیگه جوابش  با رو موهاش که بود دختی

 آتیشم داشت خواستنش تب و فرستاد گوشش پشت ناز

د ن  .مت 

 سکوت و حضور یا بود در شدن قفل صدای نمیدونم

 آینه به رو نگاهش بچرخه اینکه بدون رسی    ع ویل طوالنیم

 .کرد تماشا خوب رو رسش پشت و دوخت

 طول خییل و شد دونفرمون تصویر قفل نگاهش

 زدش وحشت جیغ صدای که نکشید طول خییل...نکشید

 .چرخید رسی    ع ترسیده و شد بلند

 هایی  ممنوعه ستی  لعنتیش دستهای و گچ مثل شد رنگش

ن  هم پوشش حتی  که شد  لرزون دست و احتیاط با و داشیی

 .گرفت رو جلوشون
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؟ یم چیکار اینجا تو...تو_  کتن

 کردی؟ قفل چرا و در...و در

 

 و حس این وسط نمیخواست دلم و بود اومده بند زبونش

 .بدم راه رو خشیم هیچ ناب حال

ن  برای  .زدم لبخند و کشیدم عمیق نفس همی 

؟ شونه کوچولو؟مگه چته_  نخواستی

 

 از هیجی  ویل نشست دستم ی شونه رو تازه نگاهش

 .نشد کم تنش انقباض

ن  و بودن تنش ستی  دستهاش هنوز  اگر دم نیم تضمی 

دم خندلب همچنان شد یم تر طوالین  ن  .مت 

 میاورد صدیقه دردنکنه دستت!آهان..آ_

 

 رو برداشت عقب به که قدیم اون و رفتم جلوتر کیم

 گرفتم نادیده

 داره؟ اشکایل بیارم زنم برای خودم خواستم_
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 یی  اینهمه...نمیخواستم رو کردش هول و ترسیده لبخند

 .نمیخواستم رو عذاب ایهنمه قراری

 !دردنکنه دستت...نه_

 شهاب؟ کردی قفل چرا و در...ام

 

 تب نگاه نمیتونستم و بود گرفته گر تنم سلول به سلول

 .بردارم تنش روی از رو دارم

 چشمهاش کمرش،از تاب و پیچ از

 .کنم آرومش آرومم، لبخند با کردم سیع و رفتم تر نزدیک

 خنکای و برداشت عقب سمت به هم رو قدم آخرین ویل

 .وزوندس رو برهنش نیمه تن حموم، دیوار

ن _  !هییی 

 

 روبه و برداشتم هم رو قدم آخرین خورد دیوار به که تنش

 .ایستادم روش
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ن  رو سفتش و رسد دست  از آروم و گرفت گرمم مشت بی 

 زدم کنار تنش جلوی

؟ منه برای که و روشا؟تتن  چته__  میپوشوین

 حاللمه؟ که تتن 

 

 با ویل بود برهنش نیمه تن ستی  قدرت با همچنان دستهاش

 بهش آرامش با و زدم کنار رو دستهاش بیشر  ورز  یکم

 .دوختم چشم

ه بهم قدرت با چشمهاش  و میلرزید تنش ویل بود شده خت 

 کرد یم خیانت چشمهاش به

 فرو موهاش توی رو رسم و گذاشتم شونش روی رو دستم

 .بردم

 !آروم...دختی  باش آروم_

 

 بود پا رس جاش رس سخت و سفت و بود منقبض تنش

 بند آروم و کشیدم عمیق نفس بلندش ایموه تو ویل

 .دادم فشار دستهام توی رو زیرش لباس
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ن  هم سانت یک هنوز  تمام با و لرزید که بودم نکشیده پایی 

 .داد هلم عقب به قدرت

؟ یم داری کار چی ....شهاب_  کتن
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 روشا*

 .افتاد اتفاق ثانیه چند عرض در فقط

 و بودم کرده ساکت کندن جون کیل با که رو ذهتن  و فکر

 کرده برپا ذهنم تو و آرامش لحظه لحظه،چند چند فقط

 .شد نابود همش بودم

 و بست گرفتم،یخ آروم تازه قلب لحظه چند عرض در

 .کشید جیغ ترسیده

 شدم خشک دیدم رسم پشت درست که رو شهاب تصویر

 .چرخیدم زده وحشت و

 پرده یی  و  رحم یی  های تیتی  اون تا  کندم جون و  چرخیدم

 اختالل برچسب اون به و بزنم خط چشمم جلو از رو

 .نکنم فکر کوفتی 
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 میشد؟ مگه ویل

ها اون صاحب  و باز های دکمه با روم جلو درست تیتی

 .بود ایستاده ستتی  ی سینه

ان به رو قدمش به قدم  کردم سیع و کردم عقب،جتی

 .نکنم عصبیش

 تیغ روی کردم یم حس نیمه و نصفه لباس تیکه دو اون با

 گوشه کردم یم سیع لرزونم دستهای با فقط و رم یم راه

 .بپوشونم رو تنم از ای

 .نتونستم دیگه ویل

 شد نیم کاریش...دیگه بود وسط ضعف نقطه پایه اخه

 .کرد

ن  رو زیرم لباس بند و شونم رو نشست که دستش  پایی 

 هراسم از پر و کرده خفه جیغ تمام و نتونستم دیگه کشید

 کردم آزاد رو

؟ یم داری کار چی ....شهاب  کتن

 

سیدم چشمهاش از  ...میتی
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 .کرد یم فرق اینبار ویل گفتم خودم با خییل قبال و این نه

 .نبود عطش و تایی  یی  از پر شکیل این چشمهاش قبلنا

 نیاز از پر اینهمه و شهوت از پر انقدر

 .کشید عمیق نفس و بست آروم رو چشمهاش

 چشمم جلوی از پزشگ ی مقاله اونهمه و لعنتی  تیتی  اون

 نفهمیدم؟ اوایل اون شد چطور.رفت نیم کنار

 میلرزی داری روشا باش آروم_

 

 برابر صد رو اضطرابم و پیچید گوشم تو بمش صدای

 .کرد

ی ی روزها این تمام تو  که ای لحظه به باالخره شده ستی

 تا نتونستم هم باز ویل کردم فکر بشه تموم طاقتش

 .بکشم تصویر به رو اومدنم کوتاه و کنم مجسم رو آخرش

ن  باالخره رو لباسم بند  رها زدم یخ بازوی رو و کشید پایی 

 .کرد
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 ی بوسه ویل بدم هلش عقب به لرزون دست با خواستم

 رو تنم و کرد بند اون جایگزین رو التهابش از پر و گرم

 .کرد خشک

 !شهاب..ش__

 

 .کرد نیم نگاه چشمهام به اصال دیگه

 که گریم ی بوسه دوباره و اونیگ بند سمت رفت دستش

 .نشوند شونم رو

 که بود باال وحشتم انقدر ویل کنم گریه میخواست دلم

 قطره یه چکیدن برای حتی  نمیتونستم و بودم کرده کپ

 .ببندم رو اشک،چشمم

 ی خاطره کیل و چرخید یم زدم یخ تن روی دیگش دست

 .کرد یم تازه رو وحشتناک

 ..تروخدا شهاب_

 

 به رو روز و حال این...خواستم نیم رو گرم های بوسه این

 .نمیخواستم رو کرد یم بیهوشم داشت که مویی 
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 حموم کل تو هاش بوسه صدای و بود گردنم سمت رسش

 هم ثانیه یک حتی  که بودم من این ویل میپیچید

 .کنم فکر مرد این به شدن یگ به نمیتونستم

  به که مردی
ی
 دقیقا و نگهمیل کارش کجای فهمیدم تازگ

 چشه

 شهاب ندارم و آمادگیش...نمیتونم من شهاب_

 

 لباسم قفل سمت دستش وگرنه.کرد نیم گوش گفتم منکه

 .رفت نیم

 شر  اذیت بذارم محاله...کوچولو باش آروم هیییش_

 بهم بستی  و خودت

 

 مشغول که هاش انگشت و کمرم رو نشست که دستش

 نفهمیدم دیگه و شدم شد،دیوونه لباسم قفل کردن باز

 .کنم یم چیکار دارم

 با و شدم رد دستش زیر از و زدم پسش زورم تموم با

 زدم جیغ شده مچاله صورت
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 .نمیتونم االن شهاب کن بس میگم_

 

 ایستاده دیوار به رو شده خشک همچنان...زد خشکش

ت از پر و بود  .کرد یم نگاه خالیم جای به حت 

 راحت نفس برای شد فراهم عایل فرصت یه باالخره

 کردن آزاد بغض و کشیدن

 .زدم حرف تر بلند و کوبیدم حموم در به

ون بهت از که بلند انقدر  برم بذاره و بیاد بت 

 !شهاب کن باز کوفتیو در این_
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 مرتب و بود بسته چشمهاش همچنان ویل برگشت باالخره

 .کشید یم دست کبودش صورت رو

 .میگم رو بود راه توی که ای فاجعه...بود روشن روز مثل

 .کنه اضافه گذشتم خوش های خاطره به که ای زلزله

 !نمیتونم...ندارم و آمادگیش االن بخدا شهاب_

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 تماشا با حتی  که آتییسر  از کردم گپ و شد باز چشمهاش

 .میسوختم هم کردنش

 .کردیم جزغاله و میسوزوند که داری تب و رسخ نگاه

 دستته؟ کتابش حساب_

 

 کنم یم تماشاش گیجی  با دید وقتی  ویل بود آروم صداش

 حرف تر بلند و کوبوند حموم دیوار تو رو محکمش مشت

 زد

 که میگم رو دستته؟روزایی  کتابش حساب گفتم_

 !نمیتوین  و نداری و آمادگیش

 

 حموم در به رو خودم و بستم ترسیده رو چشمم

 .چسبوندم

 سمتت و گذاشتی  من ی خونه تو پا چندوقته_

 روشا؟ قتهنیومدم؟چندو 

 

 نداشتم گرد عقب برای رایه هیچ و پرید باال هام شونه
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 نه؟ روشا کردی فرض بخار یی  خییل و من نکنه_

 به شدن نزدیک توان حتی  که عرضه یی  و رگ یی  مرد یه

 کوتاه االن تا که کردی فکر هان؟اینجوری نداره زنشم

 روشا؟ نیومدی

 

 مالیمت با انقدر کردم سیع و دادم تکون تند تند رو رسم

 .کنم آرومش که بزنم حرف

 ...فقط من نیست اینجوری شهاب بخدا نه_

ن  به و بخوایی  بغلم شب هر آسونه کردی فکر_  دیگه چت 

 نکنم؟ فکر ای

 آسونه؟ کردی فکر روشا بگو

 

 داشت غیضش از پر و خسته لحن ویل کشید نیم فریاد

 .کرد یم دیوونم

 گرفتم رو صورتم جلوی دستهام با و بستم رو چشمهام

 و نیاز کیل با مردی یه تو میفهمم کن باور...نه شهاب نه_

 ...من ویل خواسته
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 و شر  دور چجوری اینکه فکر..فراری فکر همش تو ویل_

 بزین  خط زندگیم از و خودت چجوری

 کشیدی نیم عقب ازم زده وحشت اینشکیل بود این غت  

 ...من کتن  یم اشتباه داری کن گوش شهاب_

 پر بدبختیات از ناکس و کس گوش نم؟توک یم اشتباه_

 اینه؟ غت   کردی

 

 برد باالتر رو صداش که کردم تماشاش گیج

 روشا کتن  یم ترش سخت داری لحظه هر__

ن  نمیذاری...نمیذاری   آدم عی 
ی
 لعنتی  کنیم زندگ

 

 کشیدم عقب و ترسیدم چی  هر بود بس دیگه

 شهاب؟ ناکس و کس کدوم_

ی ن؟منخودت رفیقای ترین صمییم منظورت ن ن  به چت   نازنی 

 ...خودش چشم با چیو همه خودش نگفتم

 

 روشا نکن فرض احمق و من_
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 شد اکو و پیچید حموم تو که بلندش فریاد صدای با

 کردم باز بهت با و بستم محکم و چشمهام

 برش و دور دادم هشدار بهت که میگم کفتاریو اون__

 نچرچن 

 .کردی باز و دلت ی سفره پیشش رفتی  و گفتم

 و بیاد خرگ عشوه پیشم بیاد امروز که گفتی  من دشمن به

 باشه؟؟ عاشقم که زنیه یه لیاقتم بگه

 

 وصف قابل غت   وحشت یه..نبود بهت فقط دیگه حاال

 داد یم رو بدتر ی فاجعه یه نوید که بود

 

#part395 

؟ کیو_
ی

 میگ

دم بهت که برته و دور کفتار چندتا_  ورشون و دور ستی

 نری؟
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 تماشاش فقط زده وحشت و دادم قورت ور  دهنم آب

 .کردم

 مهسا پای اگر و بود نفر یک مال فقط ها نشوین  این

 .بود وسط شوهرشم پای یعتن  بود وسط

 نیم تعریف و زندگیم کیس برای من...من شهاب کن بس_

 باشم ناراضن  که چقدرم هر حاال کنم

 

 بود شده تنگ خلقش حسایی 

 و این الاقل که دکبو  صورت و کردش گره های اخم اون

 میگفت

 امروز؟ میگفت چی  پس_

 باهاش و صورتش که رنگ قویط یه و کادو جعبه یه با

کت وسط بود داده غسل  داشت؟ کار چی  من رسر

 از دم و کرده پر جا همه که ناراضیه انقدر زنت میگفت

 .زد یم لیاقت
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د تند قلبم ن ن  یک دنبال فقط حرفهاش الی البه و مت   چت 

 .بودم

 از کوچیک حرف یه و مشتاق بابک از شوین ن و رد یه

ن  صدتا حرف انگاری ویل وکیل ی و بود ای دیگه چت   از ختی

 .نبود فاجعه این

 شهاب؟ چیه حرفت االن_

؟من دنبال  میگم کالم یه ندارم کردن ثابت برای هیجی  اثبایی

 .نزدم زندگیم از حرقن  دشمن به چه دوست به چه من

 شهاب کن باز و در این

 

 انقدر رو مسخره بحث این ی رشته و شدم یم الل کاش

 .نداختم نیم یادش ویل بیاد کش بیشتی  تا میکشیدم

ن  دوباره نگاهش  شد مشت دستهاش و شد آتشی 

ن  رو رسم عذاب و خجالت کیل با  خودم تو و انداختم پایی 

 .شدم مچاله

 بحث و بودم ایستاده جلوروش کوچیک لباس تیکه دو با

 کردم یم
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 کنم یم خواهش کن سب...شهاب رسدمه_

 

ن  رو رسم  که کردم یم پا اون و پا این و بودم انداخته پایی 

 کرد بلند و گرفت رو چونم حرص با و شد نزدیک بهم

 تا هزار و پیشم اومد ایی *هر یه که درک به میگم پس_

 گ تا رو مسخره بازی این بگو تو حاال.گفت مزخرف

 بدی؟ ادامه میخوای

 

ه بهش عجز با  از رو سنگینش نگاه کاش ای و شدم خت 

 داشت یم بر تنم روی

 ...بذار...معذبم شهاب_

 

 .شد دیوونه

 مرز تا و بودم دیده بار هزار که جوشر  نقطه به رسید

 .بودم رفته پیش سکته

هنش ون تنش از رو پت   .کرد پرت صورتم سمت و کشید بت 
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 برابر چندین و شد یم اکو حموم توی بلندش فریاد صدای

 شد یم

 بپوشون و خودت کن تنت بگت  _

 .کردم تماشات فقط حاال تا و ترینم حالل که متن  از

 روشا نیاوردم رست بالیی  یه تا لعنتی  بپوش د

 

هنش  و زدم چنگش زده وحشت شد پرت صورتم تو که پت 

 چسبوندم در به و خودم بیشتی 

 کن گوش شهاب_

 

 تا که کنم تصاحبت جوری میتونستم اول شب همون_

 .کیه مالکت نره دتیا داری عمر

ن  جوری یه  مشق بشه که کردم یم فرو گوشت تو و تمکی 

 .دادم فرصت فقط و نشستم احمق منه ویل شبت

 

هن  .داشتم نگه برهنم نیمه تن روی جلو و کردم باز رو پت 

 نرسه صدیقه گوش به صداها این کاش ای
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 روشا؟ کردی حساب من تحمل رو چقدر_

 همخونت فقط قراره عمرم آخر تا و حسم یی  بیغ یه اینکه

 باشم؟

 ..شهاب_

 نه؟ توعه منافع برای فقط خدا و حروم و حالل_

ی ن ن  از چت   گوشت؟ تو نخوندن تمکی 

 

 .نیستم مستثنا منم داره جوشر  ی نقطه یه کیس هر

 گذاشتم کنار رو بدم حال و حس تمام و شدم دیوونه

 با داشت حسایی  و بود کرده پیدا خوب و ضعفم نقطه

 میتازوند شبلند صدای

 

#part396 

اهنش که بودم من اینبار  محکم و کردم مچاله رو پت 

 کردم پرت سمتش

 !کن بس شهاب بسه_
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 لرزید تنم و باال رفت صدام

 داری حق آره؟باشه شدی خسته_

 بکن میخواد دلت کاری هر بیا

 

 تبدیل  بذارم بود محال.کرد نیم تحلییل هیچ مغزم دیگه

 رو وظیفم ندادن انجام تقاص بخوام بعدا یا مقرص به شم

 .بدم پس

 .کردم باز هم از رو دستهام و کشیدم جیغ

 بار یه شیون بار یه مرگ

 ...شهاب بیا_

 کنم گالیه کلمه یک یا بزنم پس اگر نیستم روشا

 جلو و کردی تحمل اولم شب اون اگر کردم فکر من

 که نیستم جنیس من فهمیدی و درمیونه درک نیومدی،پای

 .باشر  الکشم بخوای تو

 کجا؟ تعبت   مدل این و کجا تو...نه ویل
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 بکن میخواد دلت کاری هر بیا شهاب هستی  چی  منتظر

 از حرف هم دیگه خودم حال به کن ولم دیگه بعدش ویل

ن  عدم و وجدان عذاب  نزن تمکی 

؟ منتظر لعنتی  بجنب د  چی

 

 و بود شده خیس نداشت تمویم که هایی  اشک از صورتم

 .میلرزید و بود بسته یخ تنم

 شکل بدترین به و بیاره هجوم سمتم حتی  نبود مهم دیگه

 .کنه تجاوز بهم

 از میخواستم که بود اومده زور بهم انقدر فقط االن

 طلبکار تنها بشم خودم دوباره و بیارم درش محق جایگاه

 ماجرا

 

 کردم نگاه رسخ چشمهای تو و زدم جیغ

ن  و باال تند تند سینش ی قفسه  خشم با و میومد پایی 

 کرد یم نگاهم

ن  شهاب؟مگه چی  منتظر_ ؟ و همی   نمیخواستی
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 هر بیا..دیگه بیا بدم رضایت خودم نداشتی  دوست مگه

 .بکن میخوای کاری

 ...درآرم؟باشه و لباسام خودم میخواد دلت نکنه...اها

 

ین این انگار ویل کرد نیم کار مغزم که گفتم  برای روش بهتی

 دیگه و بود بردیه شتحمل که بود مردی کردن رسکوب

 .نداشت صتی 

 هوا رو رو دستم مچ رفت زیرم لباس سمت که دستم

 .داد فشار محکم و چسبید

 

 عنوان و برچسب تا هزار با...فشاره تحت میدونستم

 آدم نفهمه که بود زین  کدوم...ویل بودم شده آشکا جدید

 بده؟ راه تنش حریم به و کیس نمیتونه نباشه عاشق تا

 

 !کن تمومش بسه_

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 رسریز که اشگ اینهمه از بعد اونم نداشت تمویم بغضم

 بود شده

 مگه.بکن داری دوست کاری هر شهاب نشدم پشیمون تا_

ه چرا پس مالکیم نگفتی   اشکهام؟ به شدی خت 

 شر  آروم تا ببند و چشمهات

 

 ی نامه دعوت براش که بود روم فشار چقدر نمیدونم

 اون که بود زیاد قدران بود که چی  هر ویل میفرستادم زفاف

ی وسط و خودم بودم حاضن  لحظه ن  هیچ ازش که چت 

س انقدر روز و شب تا کنم پرت ندارم گریزی  پیش استی

 .نکشم رو اومدنش

ی دیگه انگاری...ویل  که نبود تب و آتیش اون از ختی

اهنش و شد خم شهاب ن  روی از رو پت   .برداشت زمی 

 بود گرفته مخش شایدم و ناامیدی رو تاب و تب اون جای

اهن حرص با که  تو خشم با و انداخت دوشم دور رو پت 

 کرد زمزمه چشمهام
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 گوشت به حیوون یه مثل آخر که نکردم صتی  اینهمه من_

 .کنم حمله تنت

 ساکتت بودم بلد خوب اول شب همون بود قرار اگه که

 .کنم مهارت و کنم

 .نیستم متجاوز من...پس

 

 و داغه و تند تبش چقدر میفهمیدم من.میسوخت قلبم

ل و خودش داره سخت چقدر ؟ من...ویل میکتن  کنتی  چی

 

 کرد بازش اینکه از بعد و در قفل سمت رفت دستش

 .کرد باز رو دوش رسد آب و کرد بهم رو پشتش رسی    ع

 !روشا واینستا اینجا قیافت و ریخت این با_

 ...و میلرزی اینطوری ببینم نمیتونم که من به لعنت

 شهاب؟_

 

 زد داد کالفه و یخ آب زیر رفت برهنه ی تنه باال و لوارش با

 !روشا نشدم پشیمون تا برو_
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#part397 

 شهاب*

ن  کامل رو ماشینم ی شیشه  عمیق دم یه با و کشیدم پایی 

 .کردم پر تازه هوای از  رو هام ریه

 
ً
 چند اتفاقات از ای ثانیه حتی  خواست نیم دلم اصال

 ورق مدام لعنتی  ذهن این ویل کنم مرور رو پیش ساعت

د ن  .میخوند بلند بلند رو اتفاقات خط به خط و مت 

ون حموم از وقتی   پشت و خودش دوباره دیدم و اومدم بت 

ن  و باال باخودم چی  کرده،هر قایم بغیل اتاق در  کردم پایی 

 .بمونم اونجا نمیتونم دیدم

 انداخته جونم به که حراریی  از همچنان یخ آب دوش زیر

ن  جو اون نتونستم ویل سوختم و تمگرف  گر بود  و سنگی 

 رو زدنش پس و کرد یم کجی  دهن بهم که دیواری و در

 .کنم تحمل کرد یم یادآوری

ون زدم  چال خشم و خوری خود ساعت چند از بعد و بت 

 بود قرار که ساختمونیم روی روبه درست دیدم کردن،

 .بدم نشونش پیش روز چند
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 جلوی از رو ختمری بهم موهای و کشیدم عمیق نفس

 .زدم کنار چشمم

 بهتی  خییل...بود بهتی  حالم االن

 فریاد از دست لحظه یک فقط و میذاشت مغزم اگر البته

 .داشت یم بر کشیدن

 .کرد یم درد و بود شده له که غروری فریاد

 البه حاال و بود نشده زده پس عمرش تو که شهایی  فریاد

ن  یه آسش های کارت تک تک الی  لجن ت دست همچی 

 .نداشت هم تمویم انگاری و بود افتاده بهش

 وقتی  ویل اونجا کشوند و من چی  نمیدونم شد چی  نمیدونم

 که ذوقی  و عشق ی همه با دارم دیدم که اومدم خودم به

 که سوپرایزی دیوارای و در نکردم هیچکس خرج حاال تا

 .کنم یم خوشگل رو کردم آماده براش وقته خییل

 به شد یم همراه باهام باید که ستی د دوتا اون...زد پسم

 عقب به زورش نیمچه ی همه با و روسینم نشست جاش

 ...ویل داد هلم
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 گفت یم بود قبل شهاب اگر بگم باید اول ویل اون قبل

ی میکنم بیچاره  خواستم جلوی و نمیاد کوتاه که و دختی

ی انگار روزا این اما وایساده  .نبود قبل شهاب از ختی

 ...ویل اون هب رسیم یم حاال

 کنم یم بیچارش بگم نمیتونم دیگه ویل باوره از تلخه،دور

 .خستم خییل چون

 ازم انقدری هنوز که رفتم کج و راه خییل انگاری چون

 .بزنم دست تنش به نذاره حتی  که هست متنفر

 ...بود بس دیگه

 ی همه کردم سیع و  زدم فرمون روی ای کالفه مشت

 کنم خفه هارو فریاد

 

ل و ودمخ باید  .کردم یم کنتی

ایی  اون ی همه و حرصم خشممو
ن  .کرد یم دورش ازم که چت 

 .میخواد و خوشحالیش فقط دلم و شدم خسته

 بود؟ گ خندید من ی خونه تو که باری آخرین
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 پس شه همراه باهام مدت اینهمه بعد نبود حاضن  زنم اگه

 یم جمع جوری یه باید بودم زده زندگیم به که گندی این

 ه؟ن شد

 امیدوار کردم سیع کشیدمو تر عمیق رو بعدی نفس

 .باشم

 و گذشته که مطمئنم !بدم،آرامش عشق بهش فقط کافیه

یزه باالخره وع باالخره و دور مت   .کنه یم رسر

 با همچنان ذهنم تو که شهایی  کردن خفه بود سخت خییل

 میگفت بدخلقی  با و بود ایستاده گوشه یه کرده گره اخم

ایط فقط کار ی چاره که  بلند های فریاد و تر سخت رسر

 گاز پدال روی رو پام و کردم خفش باالخره ویل...ویل تره

 .دادم فشار تر محکم

 

 .بود جدیدی حس

ن  وقت ها ساعت  فرشته یه خندوندن برای گذاشیی

 آورده جا رو حالم حسایی  انتظارم برخالف ویل کوچولو

 .بود
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 به رو خودم دوباره و برج به رسیدم که نکشید طول خییل

 .رسوندم طبقش آخرین

 با که ای صدیقه جواب رفتم و انداختم کلید که اینبار

 .دادم تری نرم لحن با استقبالمرو اومد نگراین 

وع جا یه از باید باالخره  نه؟ کنم رسر

ارن تندی تلخیو اینهمه از ها فرشته ن  بت 

 نیم جواب و گوشیتون چرا نگراین  از مردم منکه اقا سالم

 دین؟

 زدی؟ زنگ مگه مسال 

 

 چشم کال میس اونهمه به و کردم نگاه گوشیمو ی صفحه

 دوختم

ه چه  کو؟ روشا نفهمیدم بود صدیقه؟سایلنت ختی

 

#part398 

 یه و من به نگاه یه غم با و شد تر نگران نگرانش صورت

 کرد اتاقا سمت به نگاه
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 .کرد گریه کیل نبود خوب حالش اصال طفلک آقا

 یه نکرد گوش بخور ناهارتو بیا مگفت بهش چی  هر بعدشم

 خوابید خورد قرص

 

 دست و آوردم در تنم از رو کتم و دادم تکون رو رسم

 .دادم صدیقه

 براتون؟ خوردین؟بیارم ناهار چی  شما آقا

 

وع و افتادم راه ها خواب اتاق سمت  کردن تا به کردم رسر

ن   .لباسم های آستی 

 .بخوریم باهم کنم یم بیدار روشارو

 نه؟ بشه بیدار االن تا باید پس خوابیده رفتم قتی و  از اگه

 

 که کوتاه ی جمله یه با و نشدم حرقن  هیچ منتظر دیگه

 سمت و برگردوندم صدیقه از و روم "کن حاضن  غذارو"

 راه کرده انتخاب روشا زد حدس میشد که خوایی  اتاق

 افتادم
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ه ن  احتیاط با رو در ی دستگت  ن  به و کشیدم پایی  ی اولی  ن  چت 

ه گره بهش نگاهم که  .شدم خورد،خت 

  لبخند
ی

 رسم پشت رو در شدمو اتاق وارد آروم زدمو کمرنگ

 .بستم

ه ریزه جسم یه ن ن  و خودش که شده مچاله و مت   قایم پتو بی 

 باال گردنش باالی تا هم رو پتو معمول طبق و کرده

 .کشیده

 کنارش آهسته و کشیدم جلو رو خودم صدا یی  و آروم

 .نشستم تخت روی

 رسخ بیتن  و بود داشته نگه مشتش توی محکم رو توپ

 .ریخته اشک حسایی  میداد نشون شدش

 پشت و زدم کنار پیشونیش جلوی از رو بلندش موهای

 .فرستادم گوشش

مت میخوام بخور ناهارتو پاشو..روشا  جایی  یه بتی
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 به لبهام اختیار یی  و نخورد تکون هم پلکش ی گوشه حتی 

 .اومد کش طرف دو

 بغلم جز شبا بود محال ویل بودیم نکرده تجربه ور  حجله

 چقدر بودم فهمیده خوب و بخوابه ای دیگه جای بذارم

 تو هاس ساعت که االن به برسه چه دیگه سنگینه خوابش

  و گیج
ی

 بسته و چشمهاش خواب قرص منگ

 

ن  رو پتو آروم و بردم گوشش کنار رو رسم  کشیدم پایی 

؟ نیم بیدار روشا  شر

 

 اینکه بدون که رسید گوشش به بهتی  صدام ارب این انگار

 .گفت ای کشیده هوم جون کم و آروم کنه باز چشم

 هوم؟

 افتاده فشارت نخوردی هم غذا کوچولو پاشو

 

ن  و باال به آروم رو رسش  تا رو پتو دوباره و داد تکون پایی 

 .کشید باال گردنش روی
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 خواهرش جون خاطر به کردم مجبورش که روزهایی  اون

ن  یه که نداشتم ختی  کنه ازدواج مباها   همچی 
ی
 های روزمرگ

  ...رفتم پیش شکیل اون و داره لذت انقدر ای ساده

 صتی  هم روز یک حتی  اال بودمو ختی  یی  که خوب چقدر

 .کردم نیم

 و کاشتم گونش رو عمیقی  ی بوسه و بردم جلو رو رسم

 کشیدم عقب

 تکردن بیدار برای روش هزارتا من وگرنه کوچولو پاشو

 بلدم

 

ت، از پر و باز نیمه دهن با گذشته شهاب  گر نظاره حت 

ن   نمیدید خوابم تو و بود ها نرمش و ها نازکشیدن همچی 

ن  و زدن پس جواب روز یه ن  یه بشه نکردن تمکی   همچی 

 .مالیمتی 

 !میشم پا االن شهاب

 

 نفهمید خودشم که گفت یم کشیدش و خمار صدای

ی یه فقط بیهوشر  عالم تو و گفت چی  اصال ن  .پروند چت 
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 .رام نه کنم نرمش میخواست دلم

 عشق ازش فقط عجیب ویل بود من رسکش بتی  توله اون

 پیش در درازی راه اینکه مثله...پس اطاعت نه میخواستم

 .بود

 

#part399 

 کردم زمزمه گوشش کنار درست و بردم جلو رو رسم

ن  یه پاشو اول_ م میخوام بعدش بگت   دوشتم بخور، چت   بتی

 هوم؟...بدم نشونت و ایی ج یه

 

 دوباره و داد تکون تایید ی نشونه به رو رسش کوتاه خییل

 !تر عمیق اینبار و من  بعدی لبخند

 و زدم کنار آروم دستم پشت با رو پیشونیش روی موهای

 .بوسیدم رو شقیقش

 قرار و آروم جا یه و کجا روشا وگرنه بود خواب خواب

ن   .کجا گرفیی
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 کنم یم کولت نشدی بلند اگه ولوکوچ میشمارم سه تا_

مت  شورم یم و صورتت سینک جلوی میتی

 

 دادم تکیه تخت تاج به تفری    ح با و نزد پلک حتی 

 ...یک_

 ...االن_

 ...دو_

 

 کرد بهم رو پشتش و صورتش رو کشید کامل رو پتو

 عروسک خواستی  خودت...سه_

 

ن  محکم رو پتوش ی گوشه من اینبار  دادم فشار مشتم بی 

ن پای و  .کشیدم ی 

 و پاهاش زیر رو دستم یه که بود نکرده باز چشم هنوز

 روی از رو تنش و پیچیدم کمرش دور رو دیگم دست

 .کردم بلند تخت
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 ای دیگه حرکت لتی  زیر غرغر کیل و کوچیک اخم یه جز

ن  خوب داد اجازه و نکرد  تن و بدم فشارش بازوهام بی 

 .بچسبونم تنم به رو ظریفش

ونش اتاق از خونه سمت و دمبر  بت  ن  .افتادم راه آشتی

 !دلیل نه گشتنه اسم دنبال وقت نه دیگه

 خوابش غرق صورت لذت با میخواد دلم االن چرا اینکه

 .دارم دوستش اینقدر چرا و کنم تماشا رو

ی تنها ن  تو بیشتی  میخواد دلم که اینه مهمه االن که چت 

 و آروم انقدر که ایه لحظه تنها چون کنم نگاهش خواب

 تقالئه چی  هر از دور به

 

خونه وارد و چسبیدم تر محکم رو ظریفش تن ن  .شدم آشتی

 و  صدیقه ی زده خجالت و رسخ صورت به اهمیت یی 

 راه سینک سمت گفت کردنش هول رس از که ای جمله

 افتادم

 ...که برم من...آقا رسم به خاک وای ای_

 !میارمش کنم یم بیدارش االن صدیقه بکش غذارو_
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 شکیل چه که ندادم اهمیت و نچرخوندم رو رسم دیگه

 روی تا شدم خم و ایستادم سینک جلوی ویل کرد فرار

 .شدم خشک جام رس که بذارم پاهاش،زمینش

 !دیگه نکن عههه

 

 رو دستش دوتا و کشید ای خفه جیغ ویل بود خواب گیج

 .کرد حلقه گردنم دور محکم

 لب کشیده و خمار و گفت نیم واضح هم رو کلمات حتی 

د ن  ...ویل مت 

 و بود چسبونده بهم رو خودش محکم ویل بودم شده خم

 .زد یم غر فقط لب زیر هم تو های اخم با

بان  و جدید حس یه با و رفت باال آروم آروم قلبم ضن

 .شدم قفل جام رس آیند خوش

 گره ای ذره حتی  ویل کردم تماشاش فقط و ایستادم صاف

 .نکرد شل رو دستهاش

 دستهاش دوتا و بود چسبونده تنم هب رو خودش قدرت با

 .بود کرده حلقه گردنم دور رو
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 بیدار و کنه باز چشم نمیخواست دلم اصال دیگه اینبار

 .بشه

 میکنه؟ چیکار داره نبود حواسش و بود خواب عالم تو

 !درک به

 چسبونده بهم رو خودش شکیل این حاال تا چندبار مگه

بان روی رو رسش دردرس بدون و بود  گذاشته بمقل ضن

 بود؟

 

 گرفت یم مدام که چشمهایی  و رسگردون نگاه با صدیقه

خونه وارد دوباره ن  .کرد کم رو گاز زیر و شد آشتی

 زدم حرف بیشتی  احتیاط و تر آروم صدای با اینبار

ت خودم کتن  آماده غذارو نمیخواد فعال_  کنم یم ختی

 اقا چشم_

 

دم لذت داشتم ویل نبود خودم دست ن  از میتی  که باری اولی 

 .کرد یم تکرارش بازم بود حواسش اگر دونم یم بعید
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خونه از ن ون آشتی م اینبار و اومدم بت   مبل سمت رو مست 

 دادم تغیت   تلوزیون جلوی راحتی 

 

#part400 

ن  و نشستم مبل ی گوشه  جاش مبل های بالشت و تنم بی 

 .دادم

 این به آغوش یه محتاج کردم نیم و فکرش هیچوقت

 
ی
 .بشم سادگ

ب  چشم نخواد دلم دیگه و بشه زیاد شکیل این قلبم انضن

 .بکشه عقب دوباره تا کنه باز رو هاش

 فشار محکم همچنان و بود قلبم روی درست رسش

 .بود کرده حفظ گردنم دور رو دستهاش

 یم بد رو آدم حال خوبم های حال و حس اوقات گایه

 .کردم

بانم  شه تموم ها لحظه این نمیخواست دلم و بود باال ضن

 .شد تلخ منطقی  یی  اینهمه از کامم لحظه یه...لحظه یه و

ی یی  و خواب عالم تو کردنش تکیه با نمیخواست دلم  ختی

 .کنم عشق و شم خوشحال اینهمه
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م جون هاش نفس حرارت حس با نمیخواست دلم  و بگت 

 ...ویل کنم تماشاش عمیق

ن  دوست ها منطقی  یی  این ی همه با ویل  ها نداشیی

قابل لذت منکر نمیتونستم  به سلول تو که وصقن  غت 

 .بشم شد یم تزریق تنم سلول

 

ون جیبم توی از رو موبایلم احتیاط با  رس یی  و کشیدم بت 

ن  صدا و  .کردم روشن رو سلفیش دوربی 

 .گرفتم عکس و کردم نزدیک صورتش به رو رسم

 و شدم راضن  باالخره که گرفتم مختلف زوایای از انقدری

 .فرستادم جیبم توی رو گوشیم دوباره

 های مژه تاب و پیچ به خوب و زدم کنار رو موهاش

 .دوختم چشم بلندش

 و تنش هاش،حرارت نفس...منه مال دختی  این ی همه

  وجودش ی همه

                             ****   
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 روشا*

ن  کامل رو شیشم و دوختم روم روبه به رو نگاهم  پایی 

 .کشیدم

  و گیج هنوز
ی

 تنم توی بودم خورده که خوایی  قرص منگ

 باز چشم وقتی  ویل داشتم سبگ احساس رسم توی و بود

 دیدم خودم به نزدیک انقدر رو شهاب صورت و کردم

 .کشیدم عقب و پریدم برق مثل

 کشیده دراز شهاب بغل تلوزیون،تو روی روبه مبل روی

 .بود سینش روی درست رسم و بودم

 مبل اون از چجور که مدنمیو  یادم اصال کردم فکر چی  هر

 حموم اون به گشت یم بر بود یادم هر و بودم درآورده رس

 .بعدش خواب قرص و لعنتی 

 .انداختم شهاب سمت نگایه نیم و کشیدم عمیق نفس

ی هیچ میومد نظر به  .نبود خشم و عصبانیت از ختی

 میتونست گ ویل بود خوب حالشم حسایی  انگاری برعکس

ون من ذهن از رو دوش زیر کبود صورت اون  بکشه؟ بت 

 !میخوری رسما باال بده رو شیشه_
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ن  ی پنجره سمت بیشتی  رو رسم  نفس و چرخوندم ماشی 

 کشیدم تر عمیق رو بعدی

 میاره جا و حالم خوبه هوا_

  نمیخوای
ی

ی؟ کجا و من داری بگ  میتی

 

د لبخند زیاد روزا این ن  های لبخند اون از دیگه یگ.مت 

 رسش آرامش کمال در و شوندن صورتش روی رو آرومش

 داد تکون رو

 !کوچولو میبیتن  خودت برسیم_

 

ی سوال دیگه سیدم بیشتی  .چرخوندم رو رسم خسته و نتی

 .شدم یم نگران بیشتی  رود خوب حالش که وقتایی 

 با گ قراره نبود معلوم که داشتم رو خال یه تو بودن حس

 .شم رو روبه طوفان یه

 باید فعال ویل بود پررنگ نمذه تو اختالل تیتی  اون هنوز

ن  یه تکلیف  .کردم یم معلوم رو دیگه چت 
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ون جیبم توی از رو موبایلم  تایپ تند تند و کشیدم بت 

 کردم

 و رازداری مورد در کاقن  ی اندازه به کردم یم فکر من)

ی مراجعم دلیل از مهسا نمیخواد دلم اصال اینکه ن  چت 

 .کردم توجیه رو شما خوب بدونه

 برام حسایی  شما، و من قبیل آشنایی  این نهمتاسفا ویل

 کنم استفاده هاتون کمک از نمیتونم دیگه و سازه دردرس

 .مشتاق جناب

 (خدانگهدار کردین همراهیم که مدت این بابت ممنون

 

 .گذاشتم جیبم توی رو گوشیم دوباره و فرستادم رو پیام

 این تو ویل رفتم یم آشنا وکیل یه رساغ نباید اولشم از

وع باید کجا از تو در تو ت  مس  کردم؟ یم رسر

 کنم؟ پیدا کاربلد وکیل یه کجا از

 

ون افکارم از موبایلم، لرزیدن حس با  دوباره و  اومدم بت 

ون جیبم توی از رو گوشیم  اسم دیدن با که آوردم بت 

 .شد صفحه قفل نگاهم مشتاق بابک
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 دست که بود نگذشته پیامم ارسال از هم دقیقه یک هنوز

 تماسش تر رسی    ع چه هر تونستم فقط و بود شده کار به

 رو گوشیم شه جلب شهاب توجه اینکه قبل و کنم رد رو

 part401# .کنم سایلنت

 شدن ختی  با هم لحظه یک حتی  نمیخواست دلم اصال

 .کنم تصور رو شهاب

 بدتر اون از و وسطه نایم مشتاق پای بفهمه اگر اینکه

 نشون العمیل عکس چه وسطه طالق برچسب و عنوان

 .میده

 ی بهونه یه دنبال و بود گوشیم ی صفحه به نگاهم

 شده بیتن  پیش تصویر اون تر رسی    ع چه هر که کوچیک

 .شد ارسال برام که خورد پیایم به چشمم که بزنه خط رو

 کردم بازش اضطراب با و انداختم شهاب سمت نگایه نیم

ن  یه که شده چی  نمیدونم منکه)  خودت با فکری همچی 

م هاست ماه االن من ویل کردی  و جداعه مهسا از مست 

 .نشدم همکالم باهاش

 هیجی  سوتفاهم جز ذهنته تو که چی  هر معلومه پس

 .نزن جا شدی نزدیک هدفت به انقدر که االن پس نیست
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 درمورد بهم نمیشه باورت کردم صحبت روانشناس یه با

 وقت که دفتی  بیا تونستی  وقت هر.گفت چیا شوهرت

 (طالقه دادخواست دنفرستا

 

 روشا؟ میکتن  چیکار_

 

 از انگار شهاب صدای با و پرید باال مصطرب هام شونه

ون عمیق چاه یه اعماق  .شدم کشیده بت 

 کنم جمع رو افکارم کردم سیع و کردم نگاهش واج و هاج

 شده؟ چی _

 

ون به رسش با و کرد تماشام خونشد  کرد اشاره بت 

 است؟کج حواست رسیدیم وقته خییل_

 

 کردم نگاه اطراف به و کردم قفل رو گوشیم رسی    ع

 !اصال عه؟نفهمیدم_

 اینجا؟ کجاست خب

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

ه بهم طوالین  و عمیق  .کرد تماشام فقط ساکت و شد خت 

 دادم تکون رو رسم و زدم لبخند کرده هول

 چیه؟_

 

ن  سکوت و مکث لحظه چند از بعد  کرد خاموش رو ماشی 

 کرد باز رو درش و

 !شو پیاده_

 

ون آسوده رو نگرانم و مضطرب سنف  رسی    ع و فرستادم بت 

 .کردم پاک گوشیم توی از رو پیام

 اینکه از قبل و کردم تایپ تند تند بشم پیاده اینکه از قبل

ن  از بشه جلب توجهش واقعا ون ماشی   زدم بت 

 (کنیم یم صحبت بعدا نمیتونم االن)

 

ن  در  کلمه و جمالت به اصال کردم سیع و بستم رو ماشی 

 .نکنم فکر مشتاق ی وسوسه از پر های
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 چجوری اینکه یا خرابه رابطش چقدر مهسا با اینکه

ه پیش رو طالقم روند انقدر تونسته  .بتی

 تو چی  شهاب ببینم باید و کنم تمرکز نمیتونم االن فعال

 .داره فکرش

 حال زمان به رو خودم کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .بدوزم

ی هیچ ویل کردم نگاه اطراف به  کافه یا رستوران یه از ختی

 .نبود

 و تجاری های ساختمون با خلوت و عریض خیابون یه

 .مسکوین 

 منتظر بود کرده جیبش توی که دستی  با خونشد شهاب

 راه سمتش و گرفتم اطراف از رو نگاهم که کرد یم تماشام

 .افتادم

 روی از رو آفتابیش عینک دید که رو توجهم و نگاه

ن  سمت و برداشت چشمش  بهش که ساختموین  اولی 

 .افتاد راه بودیم نزدیک

 قدمش هر رس پشت و کردم یم تماشاش منتظر و ساکت

 .افتادم یم راه
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 نگه باز برام رو در و کرد باز رو ساختمون در کلید با

 .شم وارد من اول تا داشت

 شدم ساختمون وارد رسدرگیم و کنجکاوی از پر نگاه یه با

 .دوختم چشم هاش دیوار و در کل به و

 کرد اشاره آسانسور به رس با و افتاد راه رسم پشت شهاب

 سخته؟ انقدر شهاب بگو کالم یه خب_

 

 داد هلم تقریبا و کرد باز رو آسانسور در حرف بدون

 تماشا خودت نزین  حرف دقیقه دو نمیتوین  واقعا یعتن _

 روشا؟ کتن 

 

 رسش پشت رو در تا موندم منتظر و شدم سوار کالفه

 .بندهب

 لبش، روی کن خورد اعصاب و جون کم لبخند اون با

 سینه به دست و داد فشار رو پنجم ی طبقه ی دکمه

 .کرد تماشام
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 شدم منتظر و گرفتم چشم رنگش سیاه نگاه اون از خسته

 تماشا فقط خودش قول به و برسیم پنجم ی طبقه به تا

 .کنم

ون من از جلوتر شهاب ایستاد که آسانسور  و رفت بت 

 .برداشت قدم جلورومون واحد تک سمت

 قفل تا چند کردن باز از بعد و شد دست به کلید دوباره

 ایستاد عقب و کرد باز کامل رو رو در
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 !روشا تو برو_

 

 آروم و محتاط های قدم با و شدم رد شهاب کنار از

ه چه توش نبود معلوم که واحدی سمت  روز چند که ختی

ن  حرف ازش یه داره  .برداشتم قدم نهمت 

 که بود نکرده عادت واحد تاریگ به گیجم نگاه هنوز

 روشن رو برق کلید و بست رسمون پشت رو در شهاب

 .شدم خشک که کرد
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ت از لبهام و شد گرد اختیار یی  چشمهام  فاصله هم از حت 

 گرفت

 !...شهاب_

 

 کارگاه جزئیات تک به تک و نگرفتم روم روبه از رو نگاهم

 .بلعیدم چشم با رو روم به رو

 و بود کرده پر رو اتاق کل سالن کنار آبنمای صدای

ن    ی صحنه همچی 
ی

 .بود کرده تر زیبا چندبرابر رو قشنگ

 که ای وسیله هر از پر و لعاب و رنگ پر نقاشر  کارگاه یه

 .کرد رو فکرش شد یم

 و نو رنگ اونهمه به و برداشتم جلو سمت قدم یک

ن  روی که درشتی  و ریز قلموهای  نگاه بود شده چیده مت 

 کردم

 چیه؟ اینا شهاب__

 

 تعجب با و کشیدم دست ها رنگ متنوع ی بسته روی

 برگشتم کرد یم تماشام مالیم لبخند یه با که شهایی  سمت
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 .داری دوست خییل و کردن نقاشر  بودی گفته یادمه_

کتم و نیستم من که روزا گفتم  روشا نموین  تنها خونه رسر

 

 که ذوقی  و احساسات به و کنم ضمه نمیتونستم هنوز

 .بدم  پ و بال میجوشید وجودم تو داشت

 بود؟ گرفته من برای و کارگاه این

 بود؟ خودش کار متوع های رنگ اینهمه و بوم اینهمه

 

 آب، صدای و بود کرده مستم فضا توی عود خوش بوی

 .کرد یم ناز رو روحم

 روشا؟ اومد خوشت__

 

ونم نگاه هنوز  که بود کوچیگ و بزرگ یها بوم به حت 

 هیچ تنوع از که هایی  رنگ و بودند شده چیده هم کنار

ی ن ن  کم چت   سمتش شهاب نگران صدای با که نداشیی

 چرخیدم

 خریدی؟ من برای اینارو ی همه...شهاب__
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 ...این رنگا این قلموها این

 

 لیست یه ویل نمیارم در رس نقاشر  از هیجی  که خودم__

 آروم آروم و گرفتم داره گالری که مدوستها از یگ از خرید

 .کردم پرش اینجارو

 اومد؟...خوشت

 

ت و گیجی  آروم آروم ون جونم تو از حت   جاش و رفت بت 

قابل ذوق به رو  .داد وصقن  غت 

ن  یه حشت چقدر عمر یک بدونه که بود گ  همچی 

 و قشنگ انقدر هم رویاهام تو حتی  و کشیدم رو کارگایه

 .مبود نکرده تجسمش تکمیل

 

 .بگم چی  نمیدونم اصال من...شهاب__

 !معرکس اینجا...اینجا
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 چشمهاش آروم آروم و کشید پر ناامیدش و نگران نگاه

 .درخشید

ن  یه آرزوی همیشه من__  شهاب داشتم و کارگایه همچی 

 ....ویل کردم تعریف برات گ که نیست یادم حتی  ویل

 

 ذوق از که هایی  چشم با و کشیدم ای خفه جیغ

 شدم نزدیک بهش خشیدمیدر 

 قفل مغزم بخدا شهاب کنم تشکر ازت چطوری نمیدونم_

 .شده

 

 تازه که بغضن  تحمل از گلوم ویل بود احمقانه خییل شاید

 .میسوخت بود شده پیدا کلش و رس

 نگاه و میبلعیدم رو آرزوهام تصویر داشتم چشمهام با من

ن   .بود لبخندم و لبهام روی فقط شهاب سنگی 

ن  پای بذارش...اسمت به زدم سندشم__  که ای هدیه اولی 

 دادنش برای کردم دیر یکم
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 .کنم انتخاب اسم حالم و حس برای نمیتونستم

 خوشحایل؟ ذوق؟بگم بگم

 .بود کم اوضاعم و حال برای خییل اینا اخه

ن  یه نبود الزم اصال شهاب_  فقط من!کتن  کاری همچی 

 ...یه دلم همیشه

 که و کاری ای اجاره واحد تو زنم بذارم نداری که توقع_

 بده؟ انجام داره دوست

 

ن  از که بخورم قسم راحت میتونم  که بود هایی  لحظه اولی 

 .دیدم یم مدیل این رو شهاب

 .خوشحال انقدر...انقدر و اخیم هیچ بدون

 

 روی نو برچسب کودکانه ذوق یه با دوباره و برگشتم

 .کندم رو وسایل
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 هام نقش و طرح ایبر  عجیب که سفیدی های بوم

 اون تک تک تماشای و کردن باز دلم و زدن یم چشمک

 .میخواست رو رنگ و آب خوش های رنگ

 .نبود خودم دست بعد به لحظه اون از دیگه

ن  از شهاب برای دارم منم که شد پرت حواسم  هام اولی 

 براش هیجان و ذوق از پر شکیل این دارم و میذارم مایه

نم حرف ن  .مت 

ن  یادمه قشنگ_  ده کشیدم کامل تابلوی یه که بار اولی 

 .بود سالم

ن  برای نبود روشنا هنوز موقع اون  شد یم تر راحت همی 

 وقتی  از ویل کرد پال و پخش خونه توی رو نقاشر  وسایل

 ممنوع ما ی خونه تو بود تیتن  و رنگ چی  هر اومد دنیا به

 .شد

 

 و سینه به دست که شهایی  سمت برگشتم ذوق همون با

 دادم ادامه و کرد یم تماشام وتسک تو

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

م اصال هست حواسم بابا گفتم مامانم به چی  هر_  تو مت 

 اینا به دستش اصال که کشم یم نقاشر  بوم پشت باال

 .نکرد که نکرد گوش نرسه

 

فت حرفه این تو که نشد  آماتورم من حتی  ویل کنم پیشر

 .بدم تشخیص رو وسایل تک تک نظت   یی  جنس میتونم

ین ی های مارک بهتی  صف جلوم همشون حاال که معتتی

 بودن کشیده

 بکش نقاشر  میخواد دلت قدر چه هر بعد به این از حاال_

ط دوتا ویل  !داره رسر

 

 تکراری ی جمله این حتی  که بود خوب حالم و حس انقدر

 .کنه عوض رو حالم نتونست هم زننده و

 نشستم بومم جلوی صندیل روی و کردم اخم تصنیع

 

 جاشه رس ازا به ما قانون این هنوز بگو پس_
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 از رو تکیش باالخره و باال انداخت رو ابروهاش شهاب

 افتاد راه سمتم و گرفت دیوار

ن  بذارم درصد یه کن فکر_  شه برچیده قانوین  همچی 

 

 دادم تکون رو رسم و زدم لبخند جون کم

 خب؟_

 

 روم روبه درست و برداشت رو دیوار کنار صندیل شهاب

 گذاشت

سیم االح...خب_ طها رس مت   رسر

 

 چشمهام تو خونشدی با دوباره و کرد فکر تصنیع کیم

ه وع و گرفت سمتم رو اشارش انگشت.شد خت   به کرد رسر

 شمردن

 اینجا بیای میتوین  نیستم من که وقتایی  فقط اینکه اول_
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کت بودم داشتم،جلسه کار وقت هر  بیای میتوین  بودم رسر

 وقتی  خواممی ویل بموین  خواست دلت چقدرم هر و

 هوم؟...روشا ببینمت خونه تو برگشتم

 

 دادم تکون رو رسم و کشیدم عمیق نفس

 نبود سخت هم اونقدرا که اولیش خب
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 بعدی؟ خب_

 

وزی با و درخشید چشمهاش  ی نشونه به رو رسش پت 

 داد تکون تایید

سیم حاال خب_  .آخریش به مت 

ن  اینکه دومم  !باشه من ی پرتره باید میکیسر  که تابلویی  اولی 

 

 کردم تماشاش تعجب با و خوردم جا دیگه واقعا اینبار
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 نکشیدم؟اصال چهره طرح وقته چند من پرتره؟میدوین _

 رفته یادم نیستم بلد

 

 کرد تماشام سینه به دست  و داد تکیه خونشد

 بیاد یادت تا بکش انقدر نداره عیتی _

 

 .نداشتم عادت آروم شهاب این به اصال

 نمیخواست دلم دیگه بود خوب حالم که حاال ویل

 .کنم بد رو حالم بیخودی

  با ازش تبعیت به منم
ی
 با و دادم تکیه صندلیم به آسودگ

 دوختم چشم بهش آرامش

 نه؟ کتن  شب و روزت نمیتوین  قلدری بدون کال_

 

 و بزنه لبخند حرفم جواب در که نداشتم توقع اصال

 .بده جواب چشمهاش توی مالیمت همون با همچنان

 حس با و من تا بود کرده یگ به بود؟دست شده چش

ن  وجدان عذاب  بزنه؟ زمی 
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؟ تو_  چی

؟ قلدری تو کردی فکر نکنه  نمیکتن

 

 کردم گرد رو چشمهام و انداختم باال و ابروهام تعجب با

  داری و من؟من_
ی

 االن؟ میگ

 

 داد تکون تایید ی نشونه به کوتاه رو رسش

 حد از تر بلند صدای هی و بازو زور همش که قلدری_

 ...نیست معمول

ن  یعتن  قلدری ه بهم مظلوم چشم جفت یه با که همی   خت 

 .بکنم و دارم دوست که کاری هر نذاری و شر 

 از پر و لرزون صدای یه یا اشک قطره تا چند یعتن  قلدری

 کوچولو بشوین  کرش به و حرفت بخوای باهاش تا بغض

 

 دادم جواب رسی    ع و شد نزدیک بهم هام اخم اختیار یی 

 خواسته به رسیدن برای هیچوقت من میدوین  خودت_

ن  هام  ...من کنم نیم کاری همچی 
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 کردی دیوونه و من هات گریه با بخواد دلت تا ویل_

 ...روشا

 فهمیدی؟ ببینم خیس و چشمهات نمیخواد دلم دیگه

 

 حال و حس همون با.داد ادامه که کردم تماشاش فقط

 تازش لحن و غریب

یزم و تمامش...زندگیمو تمام_  یه باالخره تا پات به مت 

 .عادی شوهر و زن یه مثل بشه روزمون

 

 کرد یم بد حالمو دوباره داشت

ن  چشمهات میخواد دلم روز هر بعد به این از_  شکیل همی 

ن  لبهات و بزنه برق  از خواستم این برای...بخنده مدیل همی 

ی هیچ ن  روشا نمیذارم کم چت 

 

د حرف شهاب ن  مشتاق پیام خط به خط درعوض نم و مت 

 .رفت یم رژه چشمهام جلوی

 .کشیدم جیغ دلم ته از که روزهایی  تک تک
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 میدونم که االین  ...و ریختم اشک صبح تا که هایی  شب

 بزرگ اختالل یه پای چون نداره دوایم هیچ حرفها این

 .وسطه

 این زودتر چه هر کردم سیع و کشیدم عمیق نفس یه

 کنم قطع رو بحث

 چون بکشم بهم بده عکس یه زودتر چه هر پس...بخ_

 نقاشر  برای زده لک دلم

 دنیای با اتصالم قشنگ کشم یم نقاشر  وقتی  شهاب وای

ون  .کنم نیم فکر عیجی  به دیگه میشه قطع بت 

 !عکس؟باشه_

 

وع و درآورد رو گوشیش ن  به کرد رسر  .زدن ورق و گشیی

ن  بیا شو بلند_  بکشیش؟ میتوین  خوبه این ببی 

 

 از انداخت جونم به که بدی حال و حس اون آروم ومآر 

ن   .نقاشیم وسایل از شد پر چشمم دوباره و رفت بی 

  ایستادم شهاب رس باال و شدم بلند جام از

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 ببینم؟ کو_

 

 چشم عکس یه دنبال و کردم دراز گوشیش سمت رو رسم

 محکم و کمرم دور نشست شهاب دستهای که چرخوندم

 .کشیدتم خودش سمت

 در شهاب که کنم باز لب خواستم و شد گرد چشمهام

 با و کشید خودش سمت محکم رو کمرم خونشدی کمال

 نشوند پاهاش روی رو تنم آرامش

ن _ ؟ یم کار چی  هی   کتن

 

 ور گوشیش با همچنان و آورد نیم خودش روی به اصال

 و برداشت گوشیش رس از دست باالخره که رفت یم

ن   کرد روشن رو سلفیش دوربی 

 کن نگاه تو ور  روبه_

 

ن  سمت کامل هنوز ن  به و بودم نچرخیده دوربی  ه لتن  خت 

 لبهای و نشست فکم روی شهاب دست که بودم نشده

 .نشست گونم روی گرمش
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 افتاد اتفاق لحظه یک عرض در همش

 که عکیس و کرد داغ گرمش لبهای با که رو ای گونه

 گرفتش رسی    ع

 بعد هب اون از میتوین  کشیدیش وقت هر میفرستم برات_

 !بکیسر  خواست دلت چی  هر
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                               ****   

 روشا*

 کردم مخلوط سفید رنگ با رو قرمزم رنگ کاردک، با آروم

 .کردم آغشته بهش رو قلموم و

 بوم سمت احتیاط با و کشیدم رنگ پالت روی رو قلمو

 .بردم

 .بود بهتی  حالم که شد یم ای هفته یک

ی که بود ای هفته یک  تونستم و نبود تنش و خشم از ختی

 هر راحت خیال با و بزنم چرخ خودم اوضاع و حال تو

ی اینجا رو روزم  .کنم ستی
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 نفس یه با و کردم تر بلند رو گوشیم موسیقی  صدای

 .زدم نقش ظرافت با عمیق

 قلمو و رنگ به دستم اینکه محض به ویل بود معجزه مثل

 تنش هر از خایل سفید تابلوی یه مثل ذهنم تمام میخورد

 .شد یم فکری و

ن  برای ی نه دیگه همی   نه بود اختالل اون اضطراب از ختی

ی  .دیگه مزاحم های فکر از ختی

 از بعد و شد قطع موسیقی  صدای گوشیم پیام صدای با

 .شد پخش ادامش دوباره لحظه چند

ن  روی احتیاط با رو قلموم  با و گذتشتم پالتم کنار مت 

 ر  های دست
ی

 .برداشتم رو موبایلم نگ

 که هایی  اخم با بعد و کردم قطع رو موسیقی  صدای اول

 بود اومده برام که رو پیایم میخورد گره هم توی آروم آروم

 خوندم رو

 

 وقتی  جان؟از روشا نمیدی بهم خودت از ختی  یه چرا)

 نکنه نگرانم همش فهمیدم رو همشت مشکل و اختالل
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م زرد یه حتی .بیاره رست بالیی   باشه خطرناک میتونه بیشتی

 ( بزن بهم زنگ یه برات

 

 حالم همش کوتاه پیام چندتا و زنگ تا چند با هفته یه این

 یه رسی هر که کرد یم نگراین  اظهار مدام و بود پرسیده رو

 .بدم رو جوابش نمیتونستم که افتاد یم اتفاق

 لمس رو مشتاق بابک ی شماره و کشیدم عمیق نفس

 .کردم

ن  رو مموبایل  رو پالتم دوباره و دادم تکیه گوشم و شونه بی 

 .کردم بلند

وع شهاب حرف برخالف اوایل اون  کردن جمع به کردم رسر

  و رنگاوارنگ های طرح
ی

 ماه هر نوبت به که قشنگ

ط بهمیدم زود خییل ویل بکشم رو یکیشون  که اویل رسر

 بگذره ازش نیست قرار و مهمه براش زیادی گذاشت برام

 

 رو قلموم دوباره و پیچید گوشم تو کوتاه های وقب صدای

 .کردم نزدیک بوم به

 .نداشتم دوست رو طرح این خییل
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یخت اجبار روش و رس از  شهاب های قلدری مدام و مت 

 شده که هم رویایی  کارگاه این برای ویل کرد یم یادآوری رو

 .کردم یم دین احساس بهش

ن  برای  اون اممد کردم سیع و کشیدم عمیق نفس همی 

 نکنم مرور گرفت رو عکس این که رو ای لحظه

 دختی  نگراین  از مردم منکه عجب روشا؟چه الو_

 

 حریم بدم یاد مرد این به تا مردم و بستم کالفه رو چشمم

 نزنه صدا دوستش مثل منو و داره نگه

 بزنم جرف باهاتون هفته این نشد مشتاق جناب سالم_

ایطش  نبود رسر

 

 هان؟نمیدوین  نکرده اذیتت که هفته خوبه؟این حالت_

 کردم جمع مدارگ چه

 

ن  روی رو قلم و پالت  از رو گوشیم ی تکیه و گذاشتم مت 

 گرفتم شونم
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ه بگم باید قبلش مشتاق جناب ببینید_  دیگه ما که بهتی

 .نباشیم درارتباط باهم

 ...آشنا وکیل یه با که کردم اشتباه من هم اول از

 

  داری چی _
ی

 حرقن  مهسا اگرم نفهمیدی هنوز تو؟یعتن  میگ

 گفته؟ خودش از و زده دستی  یه زده

 پیش که معلومه گرفتی  مهسا از و من ی شماره تو خب

 ببافه؟ وری دری تا هزار خودش
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 .پرید باال ابروهام و شد گرد چشمهام اختیار یی 

 بودن؟ شوهری و زن مدل چه دیگه اینا

 حسایی  رستد اصال و همخونم مهسا با وقته خییل من_

نیم حرف باهم ن ی هم به بخوایم که نمت  ن  .بگیم چت 

ن  کن گوش زنگ خاله حرفهای این جای به  کردم چیکارا ببی 

 .برات
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 چندتا االن تا داره؟میدوین  اختالل شوهرت میدونستی  تو

 دربارش؟ خوندم مقاله

 

ون رو کالفم نفس  مالش رو پیشونیم عصتی  و فرستادم بت 

 .دادم

ن  یه که نمیدونستم اصال.میدمفه تازه من...من_  همچی 

 اوضاع...دیدم کردم رسچ که یکم ویل هست هم اختالیل

 جدیه خییل

 

 شد بلند نگرانش و عصباین  صدای اینبار و کرد مکث کیم

؟یه__ ن  تمام؟ و جدیه خییل اوضاع کالم همی 

 دیگه و کنه لهت لگدش و مست زیر میتوین  میفهیم

؟ و فردات  نبیتن

 روشا؟ چی  یعتن  IED میفهیم

 در احمق و لیاقت یی  مرد یه پای فقط کردم یم فکر من

 .رواین  احمق و لیاقت یی  مرد یه نه میونه
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ون بزین  خونه اون از باید زودتر چه هر  نمیتوین .روشا بت 

 خانوادت؟ پیش بری

 

 جمع زور به که رو آرامیسر  اون.کرد یم مضطربم داشت

 .کرد یم شنابود داشت ساده ی جمله تا چند با بودم کرده

 که وقتایی  حتی  نزده آسیب من به هیچوقت شهاب_

سونید و من انقدر پس بوده بد خییل حالش  .نتی

 نمیان بر شهاب پس از نمیتونم نه....خانوادمم پیش

 

 !حیقن  تو دختی  ای ساده خییل خدا به ای ساده خییل_

ی اصال یا چیه IED نمیدوین  یا تو ن  اختالل درمورد چت 

 .نمیدوین 

 دستش هیجی  دیگه یعتن  داره رواین  اختالل یگ تی وق دختی 

 .نیست

 آدمم میتونه حتی  نباید که برسه خشیم از حجم اون به

 بکشه
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 اینهمه از میگفتم اگر بود دروغ و کشیدم عمیق نفس

ی اینهمه و نگراین   .گرفتم نیم خویی  حس پیگت 

 یه مثل حایم یه حضور نبود پشتی  هیچ که اوضاغ این تو

 .بود شده جزغاله روان یه ور  خنک نسیم

 بکنم؟ باید کار چی _

 

 اضطراب جای به و کشید عمیق نفس که بود اون اینبار

 داد آرامش

ش که نگفتم اینارو_  دونگ شیش یگ بدوین  گفتم بتی

 مراقبته و هست کنارت

 که اوین  از زودتر خییل و طالقت روشا نمیذارم تنهات من

م بکتن  و فکرش  میگت 

 

 ی بوسه اون روم روبه ی نیمه و نصفه حطر  به نگاه یه

 کشیدم عمیق نفس و انداختم ای یکدفعه
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 حاذق روانشناس یه از تلفن و نشوین  یه برات االن_

 بگت   وقت بزن زنگ میفرستم

س  کنه تایید و اختالل این بتونه اون که کافیه ویل روشا نتی

 .تمومه دیگه

  خانوادت به بعدش
ی

 باالفاصله و شر  جدا میخوای که میگ

 .میفرستی  دادخواست شوهرت اون برای

 که میخواد رو روانشناس و پزشک دستور احتماال دادگاهم

 .نیست بر زمان اونم

 غویل اون طالق اصال بگم روشا؟میخوام منظورمو میفهیم

 شر  جدا میتوین  راحت خییل نیست ساختی  ذهنت توی که

سو  ممکن حالت ترین رسی    ع به برات و روندش  باشه؟.نممت 

 نباش نگران فقط تو

 

 اون به نمیخواست احمقم ذهن و میلنگید کار جای یه

 .بده پر و بال قسمت

ین شاید حمایت اینهمه افرایط محبت اینهمه  بود شت 

 زنگ یه و بکشه داد گوشم تو تعهدم شد یم باعث...ویل

 .کنه روشن مغزم تو خطر
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 .کشیدم عمیق نفس و دادم تکون طرف دو به رو رسم

 .مشتاق جناب هاتون کمک از ممنونم_

ن  لطفا برام...برام م حتما بفرستی   مت 

 

                               **** 

 .شدم خونه وارد و چرخوندم در قفل توی رو کلید

 و ریز فکر یک و هزار از بود شده پر ذهنم مست   تمام تو

 .درشت

 تر کننده امید نا و تر وحشتناک یگ از یگ

 کردم،یه یم سوال تصمیمم درمورد خودم از که قبلنا

د فریاد بنفش جیغ با که بود عصباین  روشای ن  !طالق مت 

 که هست تردید از پر و خسته روشای یه...روزها این ویل

 هر میگه احتیاط و ترس با و میندازه برش و دور به نگاه یه

 جفتمون برای شه تموم اجبار و تلجن  اینهمه زودتر چه

ه  .بهتی
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ن  روی رو کیفم و بایلمو   سمت خواستم و گذاشتم مت 

 قفل جام رس شهاب صدای با که بیوفتم راه دستشویی 

 .شدم

طهات روی نمیتوین  انگاری_  اگر حاال...کوچولو بموین  رسر

ن  هر پشت که بگم  شایک بازم هست تنبیه یه قراره شکسیی

؟  مییسر

 

 و انداختم دیوار روی ساعت به نگاه یه و چرخیدم رسی    ع

 روی از رو چشمهام رسی    ع انگشتی  رس حساب یه زا بعد

 .بستم عجز

 خونه؟ میاد گ شهاب رفت یادم چطور

ه یادم میکشم طالق ی نقشه دارم وقتی  معلومه  !مت 

 

 رفت در دستم از زمان اومدی؟ببخشید گ عه_

 

 ی صفحه به و بود کشیده دراز مبل روی آروم و خونشد

 روش جلو کورن اپپ از گایه گه و کرد یم نگاه تلوزیون

 .میخورد

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

سیدم منکه_  هر گفتم پرسیدم؟فقط اومدی دیر چرا نتی

 هوم؟ هست مجازاتیم و تنبیه یه پشتش قراره نقض

 

 شده مات من به و گرفت تلوزیون از رو نگاهش باالخره

 .داد

 بدجنیس شایدم و شیطنت جز حرفهاش و نبود عصباین 

 داد نیم ای دیگه بوی هیچ

 

 داد یم حرص نانهمچ ویل نبود تلخ

 

 !خونه اومدی که نشده ساعتم یک حتی  شهاب_

 کو؟ خانوم صدیقه

 

 جواب آروم و برداشت دیگه کورن پاپ تیکه یه خونشد

 داد

 .باشیم تنها میخوایم گفتم رفت فرستادمش_
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 چشمک یه با و کرد بیشتی  رو بدجنسیش درصد اینبار

 داد ادامه رو حرفش

 

ه باشیم تنها شکستی  و قرار چون گفتم باالخره_  بهتی

 

 حفظ رو خودم آرامش کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .کنم

 باخته واقعا شدم یم عصباین  اگر پس نبود عصباین  اون

 .بودم

 بود اومده باال که بود لجاجت و حرص این خشم جای به

 .بود گرفته دست به فرمون و

 

 و یهتنب از حرقن  هیچ گالری بردیم که روز اون یادمه_

ط نمیدونم  جناب نذاشتی  قرار نقض رسر
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 پوزخند خونشد که بودم ایستاده جلوش سینه به دست

 داد تکون رس آرامش با و زد

 

 .کوچولو بتی  توله بزین  زیرش نمیتوین  بکیسر  خودتم_

ط دوتا برات  نقاشر  میتوین  هستی  اگر گفتم و گذاشتم رسر

 .کتن 

 هر امشب یا تعطیل گالری فردا از یا مختاری خودت االنم

 بدی انجام باید گفتم چی 

 

 بهش میخواستم واقعا بتی  توله میگفت بهم که هایی  موقع

 تجربه ویل کنم خایل رسش و حرصم تمام و کنم حمله

 کنه اثر میتونه بیشتی  آرامش بود داده نشون

 

 رو روزت و شب نمیتوین  قلدری بدون...که گفتم_

 .بگذروین 
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 چقدر مگه..ویل بود اعصابم روی آرومش ی خنده صدای

 بخنده؟ فریاد و اخم جای به شکیل این که میومد پیش

 

 .بذار میخوای چی  هر و اسمش تو_

 

 به نمیتونستم اصال و کشیدم دست خستم صورت رو

ن  گالری ن  برای کنم فکر نرفیی  رو اعصابم اینکه بدون همی 

 گفتم آروم کنم خورد

 

 کنم؟ کار چی __

 

 .خوب دختی  آفرین_

 بدون بعدم بشور رو روت و دست برو وماخان مثل اول

ی انرژی اینکه  گذاشتم برات که لباش دست اون برو بگت 

 .بیا بپوش رو

 میگم بهت بعدشم بیا برو
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 .میکردم نگاه بهش فقط ساکت و مات همینطور 

 قدر این اگر که کردم یم فکر خودم پیش اوقات گایه

 رفتارها مدل این وقتی  ویل میشد عایل چقدر نبود عصباین 

اف خودم پیش بازم شد یم فریاد همه اون جایگزین  اعتی

قابل هم هااین ...نه که میکردم  .تحمله غت 

 دست ملتهبم پیشوین  رو کالفه و کشیدم عمیق نفس

 .کشیدم

 نداشتم تقال جون که بودم رسیده جایی  به دیگه

ن  برای  اتاق سمت ساکت و نگم هیجی  کردم سیع همی 

 .فتمبی راه خواب

 چه هر کردم سیع و رفتم کنار نگاهش جلوی از رسی    ع

وز نگاه اون جلوی از زودتر  .شم رد پت 

 لجبازی شایدم و کراهت با و افتادم راه خواب اتاق سمت

 ست به سینه به دست و ساکت و کردم نگاه تخت روی به

 دوختم چشم جلوروم

 گذاشت؟ شد یم چی  رفتارهارو این اسم

؟بدجنیس؟ عقب  نشیتن
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ان جور یه حتی  شاید میدونمن  وگرنه نابلدی عالم از جتی

این  کدوم  رفت؟ یم پیش قلدری با همراه جتی

 تخت روی از رو روبروم لباس ست و بردم جلو دست

 .برداشتم

 که ای پارچه با ویل زانو تا نیمه و نصفه شلوارک یه

 .زد یم طعنه ابریشم به لطافتش

ان حسایی  رو شلوارکش بلندی که ای حلقه بلوز یه  یم جتی

 .میذاشت نمایش به رو بازوها تمام سخاوت با و کرد

 حال و حس ردی نمیتونم منم دیگه روزا این....نمیدونم

 .بذارم اسم هام

 منتظر و کنم لجبازی همیشه مثل میخواست دلم

 یم ترغیبم حسایی   تر قوی حس یه ویل بشینم عواقبش

 .بدم ادامه رو بازی این تا کرد

 برام که رو کارگایه اون لذت تا بود جنس دب انقدر اگر

ه،پس ازم کرده فراهم  جلوش باید شد یم که جایی  تا بگت 

 .گرفتم یم  رو

 تخت روی ست با رو هام لباس و کردم خاموش رو عقلم

 .کردم عوض
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 که مینداخت روزی یاد و من عجیب برهنم بازوهای

 زجر عنا داشت و بود نشسته خانوادم روی روبه شهاب

 .کرد یم کشم

 بار چند و کردم باز رو موهام کش و کشیدم عمیق نفس

 .کشیدم دست توش

ن  راه تنها انگار فعال   باتالق تو فرونرفیی
ی
 پا و دست زندگ

 بود نزدن

ون اتاق از  نگاه که نکشید هم لحظه یک حتی  و زدم بت 

 .نشست تنم روی شهاب حریص و کنجکاو

 کوه انگار که نکنم رفتار جوری و باشم عادی کردم سیع

 .اومدم کوتاه و کندم

 

 ...قشنگیه لباس_

 رو موقعش به میخوای که داشتی  نگه لباسا این از چندتا

؟  کتن
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ه نگاه وزیش از پر و خت   و میچرخید تنم روی همچنان پت 

 و داد رو به رو به رو نگاهش دوباره لحظه چند از بعد

 داد تکیه بازوش به رو رسش خونرد

 

 درست بارم یه حتی  که کمدین ونهم تو اینا ی همه_

 .نکردی نگاش حسایی 

 !من مثل...خونه این کل مثل

 

 ی جمله دو اون از تر آروم خییل رو آخرش ی جمله تک

 .رسید خوب خییل که من گوش به ویل گفت قبیل

ل لمیده همینطور و داد تکیه بازش به دوباره رو رسش  کنتی

 اول از زد رو فیلم و آورد باال رو تلوزیون
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 .کرد لباس تو تن باید مدیل این فعال_

 برات و تری سبک و رنگتی  خوش لباسای بعدی ی دفعه

 خوبه؟ کوچولو کنم یم انتخاب
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 لحظه یک حتی  و بودم ایستاده روش روبه سینه به دست

 .شد نیم خلوت ذهنم هم

ه آروم فکر یه تا داد نیم مجال شهاب یعتن   یگ بعد بگت 

وع رو دیگه  نهک رسر

 

 ببیتن  فیلم شوهرت با قراره بکش دراز بگت   االنم_

 

 .شد نیم گرد بیشتی  این از هام چشم دیگه

 .بود زیادی دیگه این واقعا نه

 .شد نیم جمع فریاد و داد اونهمه با روزها این

 یه پای وقتی  اونم شد یم تر ترسناک لحظه هر بدتر

 بود وسط پیچیده اختالل

؟کجا یعتن _  ...بکش دراز چی

 

ن  روی رو جلوش کرن پاپ بزرگ ی کاسه  مچ و گذاشت مت 

 کشید خودش سمت و گرفت محکم رو دستم
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 و شدم پرت مبل سمت تقریبا که قدرت پر و رسی    ع انقدر

 حدش از بیش زور و ها دست با هم رو مست   باقی  زحمت

 کشید

 

  درست تو نشد بار یه یعتن _
ی

 .چشم بگ

 ه؟ن نمیدی گوش حرف نباشه رست باال زور تا

 

 بازوی روی رسم و بود شده پیچیده کمرم دور دستهاش

 .بود گرفته درد سنگیش و سفت

 شهاب؟ میکتن  چیکار_

 

 جا که مبیل اون رو و شد جا جابه یکیم آرامش کمال در

 اینکه از بعد و کرد باز جا یکم برام نداشت دونفر برای

 دور و کرد رد رسم زیر از رو دستش شد جاگت   خوب

 کرد حلقه گردنم
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 دارم من نمیشیم جا جفتمون مبل این رو نمیشه باورم_

 .میشم خفه

 شم بلند میخوام شهاب بردل و دستت اه

 

 دستش ی حلقه بدتر و شم یم خفه دارم کردم یم حس

 .شد یم تر تنگ لحظه هر گردنم دور

ین  حرف خییل هیییش_ ن  کوچولو مت 

 

 .کشیدم عمیق نفس کالفه و بستم رو چشمهام عصتی 

 توجهتم و مهربوین  حتی  تو که مسخرس چقدر وین نمید_

 زوره خروار یه پشتش و اجباره رو از

 

 رو پوستم گرمش نفس و گردنم سمت اومد که رسش

 کردم منقبض رو خودم و بستم محکم رو چشمهام سوزوند

 

ه یکم هم تو وقتشه باالخره شاید_  غرق حالت توی یادبگت 

 روشا بیسر 
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 تلجن  چی  هر رو بریز خاک ساعت یک فقط...ساعت یک

 .بگت   آروم و آیندس ترس و گذشته

 کوتاه شناسنامته تو اسمش که مردی خاطر به ساعت یه

؟ بده تن اون ی خواسته به و بیا  هوم؟میتوین

 

 تصویر رو نگاهم و بود کخش چوب مثل همچنان تنم

 .تلوزیون ساکن

 لحظه هر سینش ی قفسه سفتی  و گرمش های نفس

 .کرد یم دآورییا رو حضورش بیشتی 

 ساعت؟ یک گفت

 به من گذاشتی  ساعت یک گ تو میگفتم اگر بود تلجن 

 کنم؟ فراهم برات و اون من االن که باشم خودم حال

 !بود تلجن ...خب آره

 

 !روشا خستم خییل_

  ترین بدییه دلم
ی
 میخواد هارو روزمرگ
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 موهام تار به تار الی البه و فرستاد گوشم پشت رو موهام

 کشید عمیق نفس

 

 !ساده گپ یه و دونفره خلوت یه_

 !چی  هر دل ته از ی خنده یه شام، یه

 تو حتی  و سادس بس از کنه یم تلخ و کامم شمردنش

 .خواستم تنها بشه روز یه دیدم نیم خوابم

ی آروم حاال  روشا؟ میگت 

 نشده؟ محرم هنوز که شوهری با ساده فیلم یه

 

 .کردم زبا عمیق بازدم یه با و بستم رو چشمهام

  یه تاب و تب تو جفتمون انقدر اگر
ی
 ساده زندگ

 .کردیم یم دریغش هم از چرا میسوختیم

 بهش چجوری و آرامش جز میخواستم چی  مگه

 میونه؟ در بزرگ سد یه و بیماری یه پای میفهموندم
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 کرن پاپ بزرگ ی کاسه و کردم دراز من اینبار رو دستم

 گذاشتم روم جلو رو
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 روشا*

ن  رو مستاصلم گاهن  روم جلو تابلوی و گوشیم پیام بی 

ون رو بازدمم کالفه و چرخوندم  .فرستادم بت 

ای شکری غزال  .روانشناش دکتی

 فرستادم کیفم توی رو گوشیم تر، عمیق بازدم و دم یه با

 راه روم روبه ساختمون سمت افکارم دادن کش بدون و

 .افتادم

 باز آروم رو مطب ازب نیمه در و رفتم پیش راهرو آخر تا

 .کردم

ن  شدن باز صدای ی در،اولی  ن  مطلق سکوت که بود چت 

 .کرد بلند رو روم روبه منیسر  رس و شکست رو مطب

 از کیم نتونست هم انرژیش از پر و مالیم لبخند اون حتی 

 .بده آرامش بهم و کنه کم رو درونم التهاب
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نش سمت آروم  که نفری پنج به نگایه نیم و افتادم راه مت 

 .بودن،انداختم نوبتشون منتظر دیوار کنار های مبل رو

 

 بخت   وقتتون سالم_

 

 عزیزم جانم سالم_

 

ن  کیم رو صدام و کردم مرتب رو شالم ی گوشه  آوردم پایی 

 

 داشتم وقت دو ساعت شکری دکتی  خانم با من_

 

 کنار بزرگ ساعت به نگایه نیم و شد تر عمیق لبخندش

 انداخت دستش

 بفرمایید رو فامیلتون و اسم عزیزم بله_

 

ن  به فقط کردم سیع و انداختم دوشم روی رو کیفم  همی 

 .کنم فکر لحظه
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ی روزهای نه و فردا نه ن ...شده ستی  !االن همی 

 

 هستم احمدی روشا_

 

ن  یه از بعد و چرخوند روش جلو دفتی  به رو نگاهش  گشیی

 مبل رو خایل جای به دستش به و زد لبخند دوباره کوتاه

 کرد شارها جلوییش

 

 بنشینید بفرمایید عزیز احمدی خانم اومدین خوش_

ون، اومدن که مراجع  شماس نوبت بت 

 

 اشاره که جایی  همون سمت و دادم تکون کوتاه رو رسم

 .افتادم راه بود کرده

  بود داستاین  عجب
ی
 .من زندگ

 نفهیم و گیجی  از پر و نشیب و فراز از پر
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 رو داستان این طغل و درست تا شد یم پیدا یگ کاش ای

 قرمز خودکار با اشتباهاتم تک تک یر ز و بده نشون بهم

 .بکشه خط

ن  یه ی وظیفه انگار ویل   مسئولیت همچی 
ی
 بود افتاده بزرگ

 نیم توافق هم با جوری هیچ که عقیل و دل گردن به

 .کردن

 .ها ناکایم و گذشته از بود پر دلش حسایی  که دیل

ن  مهه رو کشید یم ماله مدام که عقیل  تکلیفشم گایه و چت 

 .نبود مشخص خودش با

 نمیفرستاد اینجا منو بود اگر که

 

 شمان با خانم__

 

 پر چشمهای با و اومدم خودم به رسی    ع بازوم لمس حس با

 .دوختم چشم دستم کنار زن به سوال از

 افتاد مردی به نگاهم تازه چرخید منیسر  سمت که رسش

ون رو به رو اتاق از که  ی هزینه داشت و بود اومده بت 

 کرد یم پرداخت رو مشاورش
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 بله؟__

 

 داخل برین میتونید عزیزم__

 

 با شهاب لحظه هر کردم یم حس ویل بود عجیب خییل

 و کنه یم دنبالم داره طلبکارش نگاه و کرده گره های اخم

 .شه یم آغشته خون به چشمهاش بیشتی  ثانیه هر

ن  متس کوتاه تشکر یه از بعد و شدم بلند جام از  اولی 

 .افتادم راه کرد یم اشاره بهش که اتاقی 

به چند  کردم باز رو در و زدم در به ضن
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 مطب این رایه مشتاق بابک پیام با که شد چی  نمیدونم

 هل اتاق این سمت و من عجیب بود که چی  هر ویل شدم

 .داد یم
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 تعریف اول از شده که هم نفر یک برای میخواست دلم

سم عواقتی  هیچ از و کنم  .نتی

 میانسال خانم به چشم پا رستا و کردم باز آروم رو اتاق در

 دوختم چشم روم روبه پوست سپید و

 

 میبینمتون که خوشحالم خییل عزیزدلم سالم_

 

 میتونم و موند صورتش عمیق های چال رو پرسشگرم نگاه

 و کشید عمیق نفس دیدنش با روحم که بخورم قسم

 .کرد سبگ احساس کیم کیم،فقط

 و سفید پوست با ساله پنج و چهل،چهل تقریبا خانم یه

 ...ویل مشگ درشت های چشم

 بخش آرامش عجیب و انرژی خوش عجیب ویل

 

 به وقتی  ویل نشستم چطور و کردم سالم چطور نفهمیدم

ش که ایه لحظه چند دیدم که اومدم خودم  و شدم خت 

 میگرم انرژی ازش دارم
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 جان؟ روشا خویی _

 خییل زد حرف باهام شما درمورد خان بابک وقتی  از

 .عزیزم ببینمت که داشتم دوست

 

  با رو منقبضم تن
ی
ی آسودگ  کردم جا جابه مبل روی بیشتی

 کنم اعتماد گرفتم تصمیم و کشیدم عمیق نفس و

 حاال؟ کردن تعریف ازم جدی؟چیا__

 

ن  روی لبخند یه با رو طبیش عینک  رو بحث و گذاشت مت 

 چرخوند اشتد دوست که جوری

 

سم ازت ای دیگه سوال یه میخواستم اولش__  روشا بتی

 جان

 داری؟ نسبتی  بابک اقای با

 

 دادم تکون راست و چپ به کوتاه رو رسم
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 مگه؟ چطور نه__

 

ه نگاه  به تر رسی    ع که شد طوالین  یکیم عمیقش و خت 

 گرفت عهده به رو هدایت دوباره و اومد خودش

 

 نگراین  از پر و دلسوزانه خییل اخه پرسیدم همینطوری__

ن  برای بودن حالت جویای  نسبتی  باهم کردم فکر همی 

 دارین

 

 حال و حس اون ی همه به بود تایید مهر جور یه این خب

 .داشتم که جوین  کم های

 میلنگید کار جای یه که بودم گفته بارها خودم به

 

 اتفاقی  هر که جان روشا بگم اول پرسیدی چون خب__

ن  که ای المهمک بیوفته،هر  به تنها نه باشه تو و من بی 

 .رسه نیم هیچکس گوش به بلکه بابک

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 برام خودت میدم ترجیح و نمیدونم خییل هم تو درمورد

 
ی

 بگ

وع  عزیزم کن رسر

 

 شم جدا شوهرم از میخوام من__

 

 دادم ادامه که نشد دور چشمهام از نگاهش

 

ن  ایشون و گرفتم کمک بابک اقای از همینم برای__  گفیی

 .شما رساغ بیام که

نم حدس من...من ن  و باشه اختالل یه دچار شوهرم که مت 

 کنه کمک جدایی  برای بهم بتونه قضیه این

 

 .شدن رد نه داد یم تایید حس نه آدم به نگاهش

 .کرد یم یادداشت کوتاه گایه و کرد یم تماشا عمیق فقط

 

 .بگو همشت از عزیزم خب بسیار__
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 رن؟دا اختالل کتن  یم فکر چرا

 

 شهاب ددمورد بود سخت چقدر و کشیدم عمیق نفس

 .زدن حرف

ن  گذشته از  کردن قتی  نبش و گفیی
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 .گفتم رو همه ویل

 !مو به مو و جزئیات با

کتش تو که روزی از  که ای لحظه تا شدم استخدام رسر

 .کرد اخراج رو شایان

یط از و گفتم خواهرم قلب از  موند پاش آخرش تا که رسر

 .کرد زنجت   و قفل خودش کنار و من و

 ویل شده خیس اشک از صورتم دیدم اومدم که خودم به

 .بود قرباین  یک حس نداشتم که حیس تنها

 تموم جا یک رو بازی این که اومدم فقط نیستم قرباین  من

 .کنم
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  تاییدی مهر به همش اونم
ی

 پای باید زن این که داره بستگ

 .بزنه خاطراتم

 .زیادی و کم و اغراق چهی بدون....دادم ادامه

ن  به رسیدم تا گفتم و گفتم ن  و لحظه همی   که جایی  همی 

 .هستم

 .شکوند که هایی  ظرف تک تک تا گفتم خودداریش از

ایم از  فریادهایی  تک تک تا گذاشت بهم اول شب که احتی

 کوبید دیوار به که هایی  مشت و کشید رسم که

 

 گایه و نوشت گایه از هر ویل کشید طول چقدر نمیدونم

 .داد تکون رس همدیل با

 

ن  روی از دستمال شد،یه تموم که حرفم  زیر و برداشتم مت 

 .کشیدم چشمهام

 خودم برای بلند کیم و زیاد هیچ بدون و اغراق بدون

اف ن  بار یه ها مدت بعد که کنم یم اعتی  روی از رو سنگی 

 .برداشتم دوشم
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 .کردم یم رو کار این زودتر کاش ای

 تعریف رو اتفاقات این نمیتونستم مادرم برای حتی  که متن 

 .داشتم احتیاج خییل رو شنوا گوش این کنم

 

 و داد تکون آروم رو رسش سکوت لحظه چند از بعد

ه بهم عمیق  شد خت 

 

ی که هایی  لحظه تک تک_  .عزیزدلم میفهمم رو کردی ستی

 جان روشا هستی  حایم و عاشق خواهر یه تو

 این هم باز گشتی  یم رب هم عقب به اگر حتی  که مطمئنم

 کردی یم تکرار رو کار

 

 رو یخ آب سطل یه مثل گفت یم که ای کلمه یک هر

 .کرد یم عمل سوختم روان

 خالص آرامش یه

 !ناب نابه
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وع بخوام اینکه قبل روشا__  برات شوهرت از و کنم رسر

ی یه باید بگم ن سم رو چت   .بتی

؟ چی  برای تو  اینجایی

 اختالل برای تایید مهر یه یا نجات راه یه دنبال اومدی

 دادگاهت برای محکم گوایه یه و همشت

 میخوای؟کدومش؟

 

 دست خطا بدون میتونست که بود روانشناس یه فقط

 .بده فشار میتونه تا و هدف وسط رو بذاره

 قبل از بیشتی  و زدم شخم جلوش یکبار رو خاطرات تمام

سم؟ که میشد مگه....ویل بودم شده مصمم  نتی

 

ن  میخواین یعتن __  نیست؟ من حل راه جدایی  بگی 

ن  یه از دوری و طالق تو من خوب حال  مردی همچی 

 نیست؟

 

 کرد قطع رو صحبتم مالیمش ی خنده
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 کاری چه بگم که نیستم اخالقت معلم من عزیزدلم__

 .غلط چی  درسته

 .بشه مشخص خودت با تکلیفم میخوام فعال

 شوهرت توی اختالل یه دنبال که شده چی  بدونم میخوام

 گردی یم

 

 نشستم جام رس صاف و کشیدم عمیق نفس

 .دادگاه برای تاییدم مهر یه دنبال دقیقا_

 .میشم خالص دیگه گم یم درست که کتن  تایید شما

 .کنم یم فراموش رو روزها این و خانوادم پیش گردم یم بر

ه یادم  معامله باهام خواهرم جون رس که بود مردی یه مت 

 .کرد

 

 تازه نفیس آرامش با هم اون و داد تکون هکوتا رو رسش

 کرد
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 !خب بسیار_

ن   طرفه یک و ندیده نمیتونم من قشنگ دختی  ببی 

هایی  این بگم باید ویل بدم تشخیض
ن  یم تعریف تو که چت 

 پیداش و زدی حدس خودت که اختاللیه همون دقیقا کتن 

 کردی

ن  یه متناوب انفجاری اختالل همون یا IED ببی  ن  هک چت 

 .شده دچار بهش همشت

 باید باشه پسند محکمه من تایید میخوای اگر میگم بازم

 ویل بگم همشت دیدن با و باشم داشته دادگاه از نامه

 .بدوین  االن که داری احتیاج....خب

له قابل غت   و ناگهاین  خشم جور یه اختالل این  که کنتی

ه هم زمانش مدت  پشیموین  بعدش رسی    ع معموال ویل متغت 

 .میاره درش پا از و میاد فرد رساغ به

 همون میتونه حد از بیش عصبانیت اینهمه و خاطرات این

IED باشه. 
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 درست احتمال با لحظه به لحظه و میدونستم خودم من

  حدسیاتم بودن
ی
 ...االن ویل بودم کرده زندگ

 روانم تمام و گرفت گر تنم شنیدم محکم تایید یه که االن

 .لرزید

 

 صحنه و اتفاقات و کودگ به گرده یم بر المعمو  ریشش_

 .اولیه های

 منشا که میشه مشخص کامال مشاوره ی جلسه یک با

لش باید چطوری و چیه اصلیش  .کرد کنتی

 

 رو شدم حبس نفس نمیتونستم و دادم تکون آروم رو رسم

ون  بفرستم بت 

 

 جان روشا ببینمش حضوری جلسه یه باید__

 بیاین باهم دوتایی  بعد رسی

 

  رس از نه ویل شد آزاد نفسم
ی
 آرامش و آسودگ
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 دادم تکون رس و خندیدم تعجب و بهت از پر

 

 نداره امکان اصال__

 

ن  حرفهامون !باشه راحت خیالت که گفتم جان روشا__  بی 

ی هیچ طالقت قصد از من میمونه خودمون ن  ...نمیگ چت 

 

 اینجا بیاد پاشه محاله که اینه منظورم نه__

 میاد میشه بلند شهاب مثل یگ کنید یم فکر واقعا یعتن 

 مشاور؟ پیش

 

ن  روی رو خودکارش  .شد بلند جاش از و گذاشت مت 

 حضورش از چقدر و کرد انتخاب رو کنارم مبل اینبار

 گرفتم یم آرامش و امنیت حس

 .کن راضیش میخواد دلت که ای بهانه هر به__

ه  .قتطال دادخواست تا اینجا بیاد تو ی خواسته به که بهتی

 نه؟ یا جدایی  پذیرش برای کنیم آمادش باید روشا
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 یه با چطوری انفجاریه اختالل درگت   که کیس میدوین 

ن   شه؟ خطرناک میتونه شوگ همچی 

سونمت نمیخوام  بفهیم که کنم آگاهت میخوام فقط بتی

 واجبه اومدنش چقدر

 

 .میجوشید رسکه و ست   مثل و بود افتاده شور دلم

 روشا ینمشبب باید دادگاه قبل_

 گذشتش از بزنم حرف خییل باهاش تو درمورد باید اصال

سم،از  !تو حالش،از بتی

 کتن  راضیش شده که جور هر کن سیع

 

#part415 

 .میلنگید کار جای یک ویل هنوز

 داشتم تردید و نبود میخواستم که آرامیسر  حس اون هنوز

 پرسیدنش دوباره برای

 

ن  شماهم پس...پس_  نه؟ مش جدا ازش که موافقی 
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ن  قطعیت به میخواین فقط  درسته؟ برسی 

 

 زد لبخند آرتمش با و برگشت مهربونش لبخند اون دوباره

 

 اصال ویل روشا میفهمم رو حالت و حس تک تک من__

 بدم مست   تصمیمت به نمیخوام

 

ن  رو دستم  داد فشار آروم و گرفت دستهاش بی 

 

 روشا کنم راحت و خیالت بذار__

ن  برای میخوای چی  نمیدوین  خودتم االن  یه منتظر همی 

  خودت پیش تا کوچیگ تایید
ی

ن  خانمم این دیدی بگ  و همی 

 .گفت

 گرفتم تصمیم درست من دیدی

 

 تشخیص دقیق انقدر کاش ای و بستم کالفه رو چشمهام

 داد نیم
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 ویل بذارم اسم حالت و حس رو نمیخوام منم حتی __

 و حس این برای حالته ترین نزدیک تردید و وجدان عذاب

 .حال

ن  و گرفتی  عشق ازش اوقات گایه  من از میشه باعث همی 

ش  درسته؟ کارم نظرت به که بتی

ن  برای  که میخوام ازت و دم نیم جوایی  هیچ االن منم همی 

 من پیش بیاریش شده روشر  هر به

 

 

 کردم باز رو چشمهام و کرد ول آروم رو دستم

 

 .هست رایه یک همیشه بدون فقط__

 ترمیم حل راه اون داره دوست که کن گوش دلت به تو

  تخریب یا باشه
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 کنم هدایتت چجوری میدونم و بلدم رو جفتش راه من

 نکن فکر ها حل راه این از کدوم هیچ به فعال....فعال ویل

 بیارش فقط و

 

 این شنیدن از بعد رو شهاب صورت میتونستم قشنگ

 .کنم تجسم ختی 

 پیش بریم یمیا باهام جان شهاب بگم بهش و جلوش برم

 روانشناس؟

ن  به رو رسم کالفه و زدم پوزخند  دادم تکون طرفی 

 

 و زدم لبخند روم روبه زن انرژی از پر و مهربون صورت به

 .باشم آروم کردم سیع

ن  حل راه تنها انگار فعال  و ذهنم که بود بهتی  و بود همی 

 ببندم افکار مابقی  برای

 

                            **** 
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 من با کاری گازه رو هم شام دیگه برم من جان مخان__

 ندارین؟

 

 مشتاق بابک پیام و گوشیم از رو اضطرابم از پر نگاه

 دوختم صدیقه صورت به و گرفتم

 نباشید خسته خانم صدیقه نه__

 

م مرش__ م برم من اجازتون با پس دختی  حاله مریض دختی

 

 دوباره تر کوتاه ی بدرقه یه و کوتاه خداحافیطن  یه از بعد

 خوندم دوباره رو پیام و کردم نگاه گوشیم به

 جلسه ی نتیجه از دکتی  خانم به چی  هر جان روشا)

سم ی میتی ن  (کرد؟ تایید.شد چی  بگو تو الاقل نمیگه چت 

 

 اسم به که میومد بدم چقدر و کشیدم عمیق نفس

 .کرد یم صدام کوچیک

 کردم پرت کنارم به رو گوشیم و کردم تایپ حرص با
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 .مشتاق جناب پیشش بریم دوتایی  بعد ی دفعه شد رقرا)

یتون از ممنون  ببینم تا کنم صتی  میخوام فعال ویل پیگت 

 (میگن چی  دکتی  خانم

 

 ی صفحه به و کشیدم دست حرارتم از پر صورت رو

 .کردم نگاه تلوزیون

 اینهمه پای و دست زیر وگرنه کردم یم کاری یه باید

 شدم یم له اضطراب

 

#part416 

 

 از رسید ذهنم به که فکری ترین پررنگ و ترین پرجون اب

 .کردم خاموش رو تلوزیون رسی    ع و شدم بلند جام

 با و داشت نیم بر رسم از دست نگراین  شایدم و اضطراب

 رو کارتها دسته و کشیدم رو تلوزیون کنار کشوی هول

ون  .کشیدم بت 
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 شد کار به دست شد یم باهاش که حیل راه تنها انگار

ن   .بود همی 

 .افتادم راه شهاب کار اتاق سمت و برداشتم رو کارتها

به چند و کشیدم عمیق نفس  .شدم وارد و زدم در به ضن

ن  رسش  روبه ی برگه خوندن مشغول دقت با و بود پایی 

 بود روش

ی و میگرفت دستش خودکار اوقات گایه ن  یم یادداشت چت 

 .شد یم خوندن مشغول دوباره و کرد

 کردم صداش رومآ و دوختم چشم بهش

 

 !شهاب_

 

 روی از عمیقش نگاه باالخره و شد بلند تعجب با رسش

 شد کنده ها برگه

 بلند رو رسش یکم حتی  که صدیقم بود کرده فکر انگاری

 خورد جا شکیل این االن و نکرد
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ه هام چشم به پرسش و سوال با  تماشام منتظر و شد خت 

 کرد

 

 مونده؟ کارت از خییل_

 داشتم کار باهات

 

 .بخونم چشمهاش توی از رو بهت و تعجب میتونستم

ه چشمهام به  رو خودکارش لحظه چند از بعد و شد خت 

ن  روی  کرد رها مت 

 

؟_  مطمئتن

 ؟ داری کار منم با مگه با تو

 

 قطع رو نگاهم لجاجت با و کشیدم عمیق نفس کالفه

 نکردم

 

 .دارم کار باهات رسی این آره_
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 بازی باهات میخوام ونبت   بیا شد تموم کارت وقت هر

 .کنم

 

ت با و باال پرید آین  به ابروهاش  .زد پوزخند حت 

 تعجب با و خورد دستم توی کارتهای دسته به نگاهش تازه

 زد پوزخند

 

 !طور این که...عجب_

 کتن  بازی میخوای که شد جالب

 

 کارش از دست که بود جالب براش انقدر حرفم انگاری

  کنه تماشام مشتاق و حریص اینقدر و بکشه

 آره_

 ....شد تموم که کارت

 

نش پشت از آین  به و کنم تموم رو حرفم نذاشت  بلند مت 

 .شد
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 و شد نزدیک بهم آروم های گام با و برداشت قدم سمتم

 ایستاد روم روبه

 

 !کوچولو میگذره چی  مغزت تو بگو خودت__

 

 اتاق از و کردم پشت بهش رسی    ع و چرخوندم رو چشمهام

ون  .رفتم بت 

 .نمیذارم منتظرش من مشتاقه خییل انگار که االح

 

 از رو کارتها و نشستم و افتادم راه نشیمن سالن سمت

ون جلدش توی  .کشیدم بت 

 

ی_ ن  .روعه رفتارهام ی همه من نیست مغزم تو چت 

 کنم بازی باهات میخوام

 

 از قبل و انداختم حرفش از پر چشمهای به نگایه نیم

ی اینکه ن  کردم لکان و حرفم بگه چت 
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یط_  !رسر

 

#part417 

 

 .نکردم توجیه پوزخندش صدای به و گرفتم رو نگاهم

 دسته و نشست روم روبه باالخره مکث لحظه چند از بعد

ن  از رو کارتها  کشید دستم بی 

 

 ...بگو پس__

ی یه ن  دستش به داری دوست مدیل این که میخوای چت 

 هوم؟ بیاری

ی ازم میتوین  کتن  یم فکر یعتن   روشا؟ بتی

 

 .کردم تماشاش حرض و زدم پوزخند

  نده خشم و حرص بوی و رنگ صدام کردم سیع
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 کارتها و خندید که نبود سو هم باهام انگار چشمهام ویل

 زد بر رو

 

  نباش اونش نگران تو_

 

طت حاال خب__  کوچولو؟ خانم چیه رسر

 

ن  رسش د بر خوب رو کارتها داشت و بود پایی  ن  قبل که مت 

 گفتم تر رسی    ع بشم پشیمون اینکه از

 

 بریم بیای باهام میخوام شدم آشنا روانشناس یه با__

 پیشش

 

 رسش آین  به و بگذره حرفم از نذاشت هم لحظه یک حتی 

 زد زل چشمهام به و کرد بلند رو

ه و بدوزم چشم بهش قاطعیت با کردم سیع  ویل شم خت 

ش نگاه  .میاورد درم پا از داشت خت 
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 شد متوقف دستش و شد نزدیک بهم ابروهاش آروم آروم

 

؟_  چی

 

 گفتم تر محکم و کشیدم عمیق نفس

 

 روانشناس پیش بیای باهام میخوام_

طم  اینه رسر

 

ی  شدن منقبض ویل نبود چشمهاش توی آتیشه از ختی

 .کردم یم حس خویی  به رو تنش

 و کشید پر آین  به شیطنت اون شایدم و خوب حال اون

ن  روی رو کارتها  کرد پرت مت 

 

 ا؟چر  اونوقت__
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 !تر شد؛غلیظ یم تر عمیق اخمش لحظه هر

 

طایی  برای تاحاال من مگه شهاب نداره چرا دیگه_
 که رسر

 آوردم؟ چرا گذاشتی 

 

 .بود ممکن واکنش ترین اعصاب رو پوزخندهاش

 ریشش ته رو و داد تکون حرف بدون و آروم رو رسش

 .کشید دست

 

طته باالخره....باشه_  .میدوین  خودت دیگه رسر

ط تونممی پس منم  نه؟ باشم داشته رسر

 

 داشتم شب رس از که ای قضیه اصل به رسیدیم خب

ن  همه خوب و کردم یم فکر بهش  گذاشته فکرم به و چت 

 .بودم

ط ترین سطج از ط بدترین تا رسر  .ممکن رسر
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 و شد تر عمیق پوزخندش که دادم تکون آروم رو رسم

 برداشت رو کارتها دسته دوباره

 

ط_  .نیست سخت ویل من رسر

ی تنها و خستم خییل روشا میدوین  ن  کنم یم فکر که چت 

 گرمه آب دوش یه میکنه در و خستگیم

 

وع رو کارتها و خندید بدجنیس با  کردن پخش به کرد رسر

ن  برای  حاکم تعیی 

 

 نه؟ گرم آب دوش زیر اساش ماساژ یه شایدم نه_

 کوچولو؟ بتی  توله بدی ماساژ بلدی
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 .کردم باز حرص با و بستم فهکال رو چشمهام لحظه چند

 گرفت؟ یم هدف خوب انقدر چطوری

ی هر ن  بودم؟ فراری و متنفر ازش که رو چت 
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 !رحیم یی  از پر انقدر خونشد انقدر

 

ه بهم همچنان بدجنیس و خباثت با  یم تماشام و بود خت 

 کرد

ی هیچ رسی این دیدم یم کردم یم حساب جور هر  از ختی

 .نبود تصنیع تباخ یه شایدم و نشیتن  عقب

ه میخواست غرور از پر و محکم طش شدن عمیل و بتی  رسر

 کنه تماشا رو

 شدی؟ پشیمون_

 

وز نگاه اون از بودم متنفر  برام رو خاطره تا هزار که پت 

 زد یم شخم

 !قبوله_

 

ون دهنم از حرف هنوز  رو آس کارت که بود نیومده بت 

 رو برقرار همیشه پوزخند اون و کرد پرت خودش جلوی

 نشوند هاش لب روی
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 !حاکم_

 کوچولو بکیسر  عقب داری وقت هنوز

 

 اون تک تک که کلمه این از بودم متنفر چقدر که آخ

د ورق برام رو گذشته لعنتی  های صحنه ن  .مت 

 رفتم یم تهش تا باید ویل

 به رو دادگاه دادخواست ریسک و جا یه بشینم نمیتونستم

 بخرم جون

 شهاب هستم تهش تا_

 روکارتها من بده

 

 بودم شناخته رو مرد این خوب خییل دیگه من

 ویل بود زده رو پادشاهیش و تفاوت یی  نقاب رسی این

 کنه؟ پنهان نقاب پشت هم رو چشمهاش میتونست مگه

د داد که چشمهایی  ن  ی کلمه حرص از داره هنوز مت 

ه نیم آروم نیاد دستش داستان تا و میسوزه روانشناس  گت 
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ن  باال  حس خوب رو قراری یی  همه اون و بدنش دمای رفیی

 خایل ای دیگه جور و حرصش بود قرار انگار ویل کردم یم

 کنه

 

 !روشا بگم رفت یادم_

 بعدش که چی  هر و بعدش ماساژ و گرم آب دوش یه

 .بخوام

 کتن  معتن  ذهنت تو بتوین  خوب و چی  هر امیدوارم

 

 بزنم پوزخند که بود من نوبت اینبار

 نداشت ختی  خودشم و بود فایده یی 

ط داشت سیع  و بکشم عقب تا بکنه تر سخت و رسر

 که بودم من این ویل دربیاره رس داستان این از باالخره

ن  ی نیست قرار چی  هر اون باشم مطمی  ن  غرور که باشه چت 

 .کنه له رو شهاب عزت و

ی یه ن  گفتم که همونجور پس اجباری ی رابطه یه مثل چت 

 ایستادم یم تهش تا
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ن  از کارتهارو ون ستشد بی  وع و کشیدم بت   بر به کردم رسر

 زدن

 !قبوله...باشه__
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 .شد یم تموم طاقتش داشت دیگه انگاری نه

 .کرد نیم پوره پاره رو مسخره نقاب اون شکیل این وگرنه

 شدن نزدیک بهم ابروها اون آروم آروم شد مشت دستهاش

 دراومد؟ کجا از روانشناس حرف این_

 جدیدته؟ بازی

 بخونم؟ گوشت تو بازم و تکراری های حرف میخوای

 

سم نمیخواست دلم  زدن حدس چون حرفها کدوم بتی

 .نبود سختی  کار خییل شهاب مالکیت از پر های حرف

 با و بدم تکیه نفس به اعتماد با که بود من نوبت اینبار

 بزنم بر رو کارتها آرامش
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 شهاب؟ داره تعجب اینهمه__

 درارتباط مشاور یه با یدبا شوهرها و زن ی همه باالخره

 باشن

 رس یه االن الاقل نکردیم وقت ازدواج قبل که تو و من

 هوم؟ بزنیم

 

 کرد یم سوراخ رو تنم داشت سنگینش نگاه

 

 میتوین  کتن  یم فکر یعتن  جوجه دادم یادت و حکم من_

ی؟ ازم  بتی

 

وع و زدم لبخند  کارتها کردن پخش به کردم رسر

 

  خوب دختی  یه مثل اگه اما__
ی

 میگذره مخت تو چی  بگ

 .بخونم و حرفت میتونم هم بازی این بدون
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 گره دست از خوب خییل این و خورد یم حرص داشت

 بود مشخص کردش

 که بود پنجمم بار شاید که بازی رو حسایی  میگفت راست

 بود راه تنها فعال ویل بودم کرده باز حساب کردم یم بازی

 

 تکیه مبل به شدخون و گذاشتم وسط رو کارتها دسته کل

 دادم

 !حاکم حکمتم منتظر_

 

ه  کرد یم تماشام فقط ساکت و خت 

ن  نگاه یه  رو مقاومته چی  هر میتونست که ثقیل و سنگی 

ه و بشوره  ...ویل بتی

 رسچن  به که صوریی  و حرص از پر و برداشت رو کارتهاش

د ن ون رو کارتش تا دو مت   انداخت بت 

ی و من میخوای_  یی  احمق یه پیش خودم جلوی و بتی

 نه؟ کتن  تعریف و زندگیت داستان سواد

 !پیک حکم
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ون رو کارتهام از دوتا  به کردم سیع و انداختم بت 

 نکنم نگاه چشمهاش

وع ن  به کرد رسر  کارتها انتخاب و برداشیی

وع میخوای_ ن  زندگیت بهشت و صفر از کتن  رسر  و گفیی

 آره ساختم برات من که جهنیم به برش رس آخر

 

 بستم کالفه رو چشمهام و دمکشی عمیق نفس

 

  و بدی نشونش و زندگیت رس دو دیو علنا میخوای_
ی

 بگ

ن  بیا  آره؟ کرد بدبخت و من که همونیه این ببی 

 ...شهاب_

 

ن  رو بعدی کارت یک و گذاشت کارتهاش بی   خندید هیستی

 مهر یه و بده نشون نجات راه یه بهت میخوای البد__

ی همه رو بزین  تایید ن   که چت 
ی

 ه؟آر  میگ
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 رایه هیچ که نفهموندم بهت هنوز که نابلدم من چقدر

 نیست

 

 کیل و موندم من و شد تموم لعنتی  کارت اونهمه باالخره

 .بودم شنیده که حکیم با ربط یی  کارت

ن   به همچنان کردم سیع کرد پرت که رو آسش اولی 

 بدم رو برندش کارت جواب فقط و نکنم نگاه چشمهاش

 

 روشا؟ شه تموم کشمکش اینهمه قراره گ_

 

 خستش چشمهای به و گرفتم کارتها از رو چشمهام باالخره

 کردم نگاه

 

ی خودت برای انقدر چرا شهاب_  ؟ میدوزی و میتی

 ...گفتم بهت کالم یه فقط
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 و کارتها سمت رفت دستش حرفم وسط حرف، بدون

 روم جلو و برداشت هم رس پشت رو دیگه کارت تا شش

 کوبید

 هم رس پشت کارت اینهمه که داره احتمال چقدر واقعا

 بیوفته؟ یگ دست
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 پوزخند صدای واضح و کردم نگاه کارتها به حرف بدون

 .شنیدم رو بلندش

 !تهش ته تا رفتم یم تهش تا باید

وع دوباره و کردم جمع کارتهارو  زدن بر به کردم رسر

 بعدی دست و بعدی دست

 گذاشت و بود ماهر انقدر هم باخت بهم که روزی اون

م؟  بتی

 عمرش های فداکاری ترین بزرگ جز که بمونه یادم پس

 مدل این نیست قرار که میمونه یادم بیشتی   و کنم حساب

 .شه تکرار و بکشه دوبار به ها فداکاری
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 و عمیق و مینداخت رو کارتهاش فقط خونشد و ساکت

 کرد یم تماشام فقط حرف از پر

 

؟ پیشش حاال تا خودتم_  رفتی

 

ن  یه کردم نیم و فکرش اصال  انقدر بخواد موضوغ همچی 

 بریزه بهمش

 یه بشه قضیه این که کردم نیم و فکرش اصال اون از بدتر

 که نکنه همراه باهام و شهاب تنها نه و باخت رس دو بازی

 بده هم کد رسی یه بهش و بکنه ترش حساس بخواد

 

طم انقدر چرا_  شهاب؟ ریخت بهمت رسر

  داری؟ مشکیل روانشناس با

 

 گردنش پشت به عصتی  و بست رو چشمهاش کالفه

 کشید دست
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؟ پیشش خودتم حاال تا گفتم_  رفتی

 

 گذاشتم جلوش رو کارتهاش و کشیدم عمیق نفس

 رفتم...آره

 

 زد نیم پوزخند انقدر کاش ای

 خشمش اوج با یهو تا بود رو احساساتش  ی همه کاش ای

م  کرد نیم غافلگت 

 

؟خوب بهش چی _  نه؟ کردی توصیف براش و من گفتی

 

 لحن ترین عادی با رو قضیه این و باشم آروم کردم سیع

 کنم تعریف ممکن

 

 گفتم بهت رو قضیه این اینکه از نکن پشیمونم شهاب_

 که نزنیم حرف روز در هم با انقدری تو و من کنم فکر

ی کنیم حذف ازش هم حرفهارو این اگر ن  .بمونه ازش چت 
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 توعه نوبت

 

ن  منتظر امیدوار همچنان و بود برده دست شش  هفتمی 

 .بودم دست

 نمیاوردم دووم لحظه این تا که نبود امیدی اگه

 

 انتخاب از بعد و گرفت چشمهام از رو نگاهش کوتاه

 کرد نگاه بهم دوباره کارت

 

 آره؟ بگت   طالق گفت بهت_

 !آوردی؟ دووم خونه اون تو چجوری حاال تا گفت....نه یا

 

 جمعش رو قضیه این شد یم چجوری و برداشتم رو کارتم

 کرد؟

 بیا شوهرت با گفت فقط...نه_
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ن  به رو رسش و خندید  زمزمه لب زیر و داد تکون طرفی 

 !"شوهر" کرد

 

وع مکث لحظه چند از بعد ن  به کرد رسر  و کارتهاش انداخیی

 کرد سکوت من جواب منتظر

 قرار و کرد یم نقض احتماالتم قانون حتی ...نبود عادالنه

 بزنه دور شکیل ینا نبود

 

 کارتهایی  خونشدی با و انداخت دونه به دونه رو کارتهاش

 چید هم رس پشت رو بود برده که

 

#part421 

 

 کیل و مکث لحظه چند از بعد که آخر کارت موند فقط

 .کرد پرت روم جلو اضطراب

 !شد تموم

 .باخت دونه یک حتی  بدون کامل دست هفت
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 بود شده پال و پخش روم جلو که کارتهایی  به حرف بدون

یط و کردم یم نگاه  دوره ذهنم توی رو بود گذاشته که رسر

 .کردم یم

وزی با اینبار  پشت با رو کارتها و کشید جلو رو خودش پت 

 کرد پرت اطراف به دستش

 

 روشا کن باز و گوشات خوب_

 

 کردم تماشاش ساکت و رسوندم چشمهاش به رو نگاهم

 

 و کتن  تیم خودت پشت یارمدن کل...روانشناس،پدر،مادر_

  برنمیاد من پس از هیچکس بازم من جلوی واییس

 

 بست یخ دستهام و شد حبس سینه تو نفسم
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 ازت باید بگه هم هیچکاره و کاره بزرگ،همه و کوچیک_

 !کنم نیم ولت بازم بری، بذارم و بگذرم

 

 خسته ی بودم؛خسته خسته

 ها زورگویی  ی همه از ها تهدید ی همه از

 بود؟ قصه این کجای رامشآ پس

 هر به گفتم یم تا داشت آرامش خودش الاقل کاش ای

 خوبه حالش یکیمون حال

 

 ...ویل پیشش بری نداری حق دیگه بگم بهت خواستم اول_

 !برو ویل

ی هر برو خواستی  کیس هر پیش ن  بگو خواستی  که چت 

 

 افتاد راه خواب اتاق سمت و شد بلند جاش از

 احساس و میخورد وول نمجو  تو داشت خشم و حرص

 کرد نیم ولم باخت

 بستم رو اتاق در و افتادم راه رسش پشت
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ی دنبال اگر من_ ن  برسه چه گفتم نیم بهت اصال بودم چت 

 بیای باهام بخوام ازت اینکه به

 

تش  کرد تماشام فقط آرامش با و کند تنش از رو تیشر

 آورده خودم با که رو کاریی  و بردم جیبم توی رو دستم

 گرفتم سمتش ودمب

 

 به بارم یه اگر نمیوفته اتفاقی  واقعا ویل باختم من باشه_

 بری پیش من ی خواسته

 بیا باهام باشه خوب منم حال خواستی  روز یه اگر

 

تش یی   کارت عصتی  و کرد پرت تخت کنار حرص با رو رسر

ن  از رو ون انگشتهام بی   .کشید بت 

 ونشدخ بعدش و انداخت کارت روی اسم به نگایه نیم

ه چشمهام به که همینطور ه خت   مچالش کرد یم نگاه خت 

 کرد پرت تخت کنار آشغال سطل تو و کرد
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 اونوقت برداشتی  من خوب حال برای قدم یه تو وقت هر_

 کنم یم حالت به فکری یه منم

 

 نگاه شد پرت سطل توی و شد مچاله که کاریی  به ناباور

ه بشها چشمهای به دوباره بهت از پر و کردم  شدم خت 

 

ل رو خشمش و حرص داشت  آرامش یه با و کرد یم کنتی

 کرد باز هم از رو دستهاش تصنیع

 

وع_ ؟ نیم رسر  کتن

 بگذرم دوش از و بدم آوانس یه بهت میخوام

 ! روشا یاال

 

 اون شدن پرت شوک تو هنوز و میلرزید حرص از تنم تمام

 بودم ویزیت کارت
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 دید وقتی  و کشید دراز شکمش روی خونشد شهاب

 برد باال رو صداش ایستادم جام رس شده خشک همینطور

 !روشا زودباش_

 

 نگاه برهنش ی باالتنه به حرص از پر و پرید باال هام شونه

 کردم

 

ن _ وع کمرم رو بشی   !کن رسر

ن  از و خستگیم ی همه که جوری آرامش و حوصله با  بی 

ه   بتی

 ! روشا یاال

 

#part422 

ن  به پاهام کردم یم حس  رغبت حتی  و شده میخ زمی 

ن   .ندارم هم رو دیگه قدم یه برداشیی

 رو تلخ ی صحنه تا هزار برهنش کمر و بازوش های عضله

 کرد یم یادآوری برام

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 روشا؟ پاشم یا میای خوش زبون با_

 

 و کرد نزدیک بهم رو هام اخم کوبندش صدای و تلخ لحن

ن  به رو لجوجم پای اختیار یی   کوبید زمی 

 

 نیستم بلد دادن ماساژ اصال من_

 

 کنه باز آرامش با کرد سیع و بست عصتی  رو چشمهاش

 میتونست؟ کنه قایم نمیتونست که رو خشنش لحن ویل

 

 زودباش  خودته مشکل دیگه اون_

ن  وع کمرم رو بشی   کن رسر

 

 ویل میپیچید اتاق کل تو کالفم و عمیق های نفس صدای

 بود افتاده لج ی دنده رو حسایی  انگار شهاب
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ط عواقب از یگ میشه اینم ن  رسر  تو که مردی با بسیی

 نرفته باخت بار زیر بارم یه عمرش

 

 توله نیست نفعت به اصال این و کتن  یم عصبیم داری_

 کوچولو بتی 

 مییسر  پشیمون که میخورم قسم بعدش میشمارم سه تا

 ...یک

 ...دو

 

 نبود خودم دست اصال کالفم و مانند جیغ صدای

 

 نکن تهدید و من انقدر دیگه بسه اه_

 

 و خط نگاه با و کردن درشت چشم فرصت بهش دیگه

 .افتادم راه تخت سمت اکراه با و ندادم کشیدن نشون

 تا ندم رو خیایل و فکر هیچ ی اجازه ذهنم به کردم سیع

 بشه تموم خاطرات مابقی  کنار هم داستان این
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 روی احتیاط با و گذاشتم کمرش طرف دو آروم رو پاهام

 .انداختم روش رو وزنم کم کم و نشستم کمرش

وزی لحن از بودن متنفر  داشت نیم بر ازش دست که پت 

 !خوب دختی  آفرین

وع حاال  کن رسر

 

 گفت یم بهم رو مرد این هدف و شد یم پیدا یگ کاش ای

 آروم چی  ازای در و میخواد چی  جونم از دقیقا بگه که یگ

ه  میگت 

 حد از تر ودز  خییل وگرنه گرفتم یم سخت خودم به نباید

 .درمیومدم پا از انتظارم

 

 نه؟ دیگه بود شوهرم

 ...و همه از تر محرم

 و کرد یم کجی  دهن ها واقعیت این به ذهنمم حتی  چرا

 کرد؟؟ یم تهوع احساس
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 .گذاشتم شونش روی رو هام دست و کشیدم عمیق نفس

ی دیگه که بود شده راضن  حسایی  انگار ن  و گفت نیم چت 

 بود بسته چشم ساکت

 

ن  رو تنش قدرت با کردم سیع  و بدم فشار هام انگشت بی 

 کنم لمس رو شونش جای همه آروم آروم

 

 !تر محکم_

 

 .بمونه ساکت نبود قرار هم خییل انگاری خب

 بود خویی  موقعیت چه و کردم بیشتی  رو هام دست فشار

 !هام حرص کردن خایل برای
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 رو سنگیش و سفت های عضله داشتم که قدریی  تمام با

ن   .دادم فشار دستهام جفت های انگشت بی 
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 !تر محکم و محکم

 ...شد نیم راضن  ویل

 که نبود معلوم هنوز نیتش و قصد ویل بود راضن  شایدم

 میخواست جونم از چی 

 

 !نمیخوره هیچکس درد به دادن ماساژ اینجور_

طمو تا تر محکم  روشا نکردم بدتر رسر

 

  زور کال_
ی

 اب؟شه نه نمیگذره روزت نگ

 

 یی  مدیل این وگرنه نبود دستم هم کلمات افسار حتی  دیگه

 کردم نیم تخلیه رو حرص،کینم از پر و مقدمه

 

 زودباش!هست که همینه_
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 ویل کردم یم حس دستهام سلول به سلول تو رو درد

 یم سیع و دادم یم ماساژ رو شونش قدرت با همچنان

 .ندم دستش هم ای بهونه ترین کوچیک کردم

 هر به لعنت و بودم نکرده عادت برهنش تن لمس هب هنوز

طه چی   !حکمه بازی چی  هر و رسر

 

 نمیشه اینجور...نچ_

 

 که بودم نکرده هضم رو ناراضیش و کالفه صدای هنوز

 کمرش روی از شتاب با داد اجازه و شد بلند یهو ناغافل

 .بیوفتم تخت روی و شم پرت

ه حالش گفت یم که چشمهاش ی و بهتی  خشم از ختی

 نگه قاطعیت و قدرت از پر همچنان رو لحنش ویل نیست

 بود داشته

 

 نه؟ شکلیه چه ماساژ بدم یادت باید اول شاید_

  نمیدم فرصت بهت انقدر همیشه بمونه یادت فقط
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ه بهش نفهیم و گیجی  از پر و باز نیمه دهن با  شده خت 

 گرفت محکم رو شونم بیام خودم به اینکه از قبل که بودم

 .کرد درازم تخت روی مشک به و

 داشت آروم آروم بودم دنبالش که هدقن  اون انگاری خب

 شد یم پیدا کلش و رس

 

ن _ ؟ کار چی  !هی   میکتن

ن ...میگم شهاب...نمیخوام ماساژ من کن ولم  !هی 

 

 روی از رو قدرتمندش دست کردم یم سیع تقالهام با

 و بستم یخ پوستم خنکای حس با که بزنم کنار شونم

ن  ناغافل  .کشیدم عمیقی  هی 

 

 یک با و بود کرده قفل تخت به رو شونم قدرتش تمام با

ون رو تنم لباس رسی    ع دستش  .بود کشیده بت 
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 در و چرخید مغزم های دنده چرخ که نکشید طول خییل

تم از پر جیغ صدای ثانیه از کشی  کرد بلند رو حت 

 

 هست؟ معلوم شهاب میکتن  داری چیکار_

 بده و لباسم کشیدمن جیغ تا بروار و دستت

 

 

 نمیذاشت و کشید یم جیغ ذهنم تو اساش خطر زنگ یه

 یه پای و سادس ماساژ یه فقط که بمونم خیال این رو

 وسطه ساده اذیت

 ی رابطه یه وحشت تو لحظه هر کهنه فوبیای یه مثل

 بفهمه؟ و این نمیتونست چرا و بودم اجباری

 

ون تنم از آرامش با رو لباسم  لرزونم و رسد نت و کشید بت 

 کرد قفل تخت دستهاش،به با محکم رو

 

 تو؟ چته آروم هیییش_
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 که بعد رسی که بدی ماساژ چطوری بدم یادت میخوام

 کمرم جون به نیوفتی  ناخونات با اینجوری باختی 

 

 !نمیخوام_

م یاد نمیخوام بردار و دستت شهاب نکن  کن ولم بگت 
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 بود؟ گ بود ادهد گوش حرفهام به که باری آخرین

 به چرا نمیدونم ویل نبود ذهنم تو ای خاطره هیچ که من

 .میگفتم رو نظرم  بازم ساده موافقت یه امید

 حرارتش از پر دستهای جفت سکوت و آرامش کمال در

 هام گوش سمت به رو رسش و گذاشت شونم روی رو

ن   .آورد پایی 

 

ی یاد میخوای گ_  روشا؟ بگت 

 !منه حرفه حرف
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 خودم و باشم آروم گرفتم یم تصمیم که ای لحظه دقیقا

م بهش رو  حرفهاش بکشم،با عقب سیاست اسم با و بستی

د آتیشم ن  کرد یم فوت خشمم خاکستی  زیر و مت 

 

 و شد نیم برداشته شونم و کتف روی از دستهاش فشار

ش قدرت هزارم بار برای  کرد یم یادآوری رو بیشتی

 

 زدم جیغ تقریبا و دمکوبی بالشت روی رو رسم حرص از پر

 

 حرف باید همیشه میکتن  فکر که شهاب بهت لعنت_

 .باشه خودت حرف

 !لعنت

 

 کردم؟ یم تعبت   چی  به رو آرومش پوزخند صدای

وع کم کم دستهاش آروم حرکات  حرض که شد رسر

 بستم رو چشمهام
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 نیستم راحت اینجوری کنم تنم و لباسم بذار الاقل_

 راحتم شکیل این من چون باش راحت_

 

 تمام با رو دستم کنار پتوی و بستم محکم رو چشمهام

 دادم فشار حرصم

 نداشتم مکش کش اعصاب دیگه

ن  دهن به دهن و کردن تقال جون  کم که آدیم با گذاشیی

 .نمیاورد

 که هم لحظه چند برای کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .باشم آروم شده

 

ن  خوب دختی  آفرین_  کن گوش حرف میتوین  هم تو ببی 

 !باشر 

 !مطیع بتی  توله یه

 

د قصد از هم حرفهارو این شاید نمیدونم ن  مت 
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ش بدجوری سکوتم انگاری چون  ول که بود کرده غافلگت 

 کرد نیم

ن  برای جوایی  دیگه بود که چی  هر دلیلش ویل  نداشتم گفیی

 که کاری هر تا ببندم چشم آرامش با گرفتم تصمیم و

 بکنه میخواد دلش

 .برداره من رس از دست و کنه آرومش که کاری هر

 

  میشه روت ببینم میخوام بعدش_
ی

 بود؟ بد بگ

  اگه
ی

 دوست که هموین  ندارم کاریت هیچوقت دیگه بگ

 داری

 

 به جوایی  هیچ و داشتم نگه بسته رو چشمهام همچنان

 ندادم حرفهاش

 

 بود،از کرده میخ تخت به و من که زیادی فشار اون کم کم

 و آروم های لمس به رو اشج و شد برداشته شونم روی

 .داد عمیق
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د مهر شدم دون دون و رسد پوست رو دستش حرارت ن  مت 

 ...ویل میذاشت جا به رد و

اف بود سخت چقدر  .کردن اعتی

 

 بود انصاف از دور هم گفتم نیم اگر ویل بود سخت خییل

یتن  لذت و شد یم خمار بیشتی  لحظه هر که چشمهایی   شت 

 .شد یم تر قوی آروم آروم که

 

 با و کشید یم شونم و کمر روی مهارت با رو دستهاش

 داد یم ماساژ آرامش

ی دیگه بعد به جایی  یه از  انزجار و بد حال و حس از ختی

 نبود شدن لمس

 هر دادم اجازه و کردم سکوت که ای لحظه از درست

 غرق حس یه و بود عمیق لذت یه بکنه میخواد که کاری

 .شدن
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 بریده آینده و گذشته از و اکنون ی لحظه تو شدن غرق

 شدن

 

یط این از هدفش  چی  بود چسبیده من به بیشتی  که رسر

 بود؟

 گذشت چقدر نمیدونم

 و پوست چقدر و کشید دست کمرم و شونه رو چقدر

ن  رو تنم گوشت  باالخره ویل داد فشار هاش انگشت بی 

 چرخوند تخت روی رو تنم خودش و کشید عقب
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 جون کم پوزخند اون و بود شده خمار خمار چشمهام

 عقب همچنان ویل کرد یم تاییدش حسایی  هم شهاب

 .بود نشده راضن  هنوز انگار و نکشید

 بهم رو خودش و گذاشت رسم طرف دو رو دستهاش

 کرد نزدیک
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 خب؟منتظرم_

 

 که خودم پیش ویل بگم بلند و این نبود قرار منکه

افش میتونستم  نه؟ بکنم اعتی

 بکشم دراز بسته چشم و حرکت یی  ها ساعت بودم حاضن 

 بشم غرق عجیب حال و حس اون تو دوباره تا

 

 ...دیگه تا حرفتی  رو همچنان بگو کالم یه_

 

 !شهاب بود خوب_

طت  .چسبید خییل رسر

 

ن   خوش مذاقش به خییل انگاری کوتاه ی کلمه تا چند همی 

ن  از طلبکاری از پر جدیت اون باالخره که اومد  و رفت بی 

 داد رضایتمندی هب رو جاش
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 حسایی  نیمه و نصفه لبخند اون و شد آروم چشمهاش

 گرفت جون

 

 باشر  منصف گایه بلدی هم تو پس_

 

 خییل که لبخندی ی صحنه اون به و دادم تکون رو رسم

 دوختم چشم میومد پیش کم

 

                                  **** 

 

 روشا*

 

 شد؟ قشنگ روشایی _

 

ت با و بود دستم کی تو قلمو و پالت  ی صفحه به حت 

 .کردم یم نگاه موبایلم
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 برام که پیایم به دوباره و انداختم روشنا به نگایه نیم

 کردم نگاه بود اومده

 .روشا نکنم فکر روزت و حال به و بگذره که نیست روزی)

ن  صورت تصور حتی ...دختی  نگرانتم من  چشمهای و غمگی 

 یی  شوهر اون نمیدونم اونوقت درمیاره پا از و آدم خیست

تت  .آورده دووم چطوری غت 

 (بده بهم خودت از ختی  یه کنم یم خواهش

 

 روشا؟_

 

 به گیجی  با و پرید باال هام شونه روشنا ی کالفه صدای با

 دوختم چشم صورتش

 

 کشیدم؟ خوشگل میگم کجاست حواست_

 

ن  روی رو پالتم و قلمو  جون و گذاشتم دستم کنار مت 

 کنم جمع ور  افکارم تا کندم
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 کشیدی چی  ببینم بیا_

 

 پشت از بدو بدو و شد باز هم از طلبکارش صورت آین  به

ن   رسوند بهم رو خودش مت 

 

ن  کن نگاه_  قشنگه ببی 

 

 رو روشنا نقاشر  کاغذ و گذاشتم وسایل کنار رو گوشیم

 .گرفتم دستهام توی

ن  کوچیک ی خونه یه ن  بی   که دختی  تا دو با هوا و زمی 

 بودن گرفته رو هم دست

 

  عزیزدلم قشنگه خییل_

م دوتا این برای کن رنگ هم رو خونت برو  لباس دوتا دختی

 بده نشونم بیار دوباره بکش خوشگل
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 وسایل سمت رفت بدو بدو دوباره و داد تکون رس ذوق با

  مداد و
ی

 .هاش رنگ

 

 .کنم جمع نمیتونستم رو افکارم اصال

 بدون و بود رفته در دستم از هم بندی اولویت دیگه

 .میاوردن در رس ذهنم توی از مختلفم های فکر ترتیب

 داشت؟ دلییل چه

 مرد یه از صمییم لحن این با اونم نگراین  ابراز اینهمه

 داشت؟ دلییل چه متاهل

 

 آروم کارگاه ی گوشه که انداختم روشنا سمت نگایه نیم

 .کشید یم نقاشر  خودش برای و بود نشسته

 پیش ساعتی  چند واستخ ازم مامان که ای لحظه اون

 ساعت چند کردم نیم و فکرش اصال دارم نگهش خودم

 بشم گیج و زده بهت انقدر بعدش
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 .شد پاره افکارم ی رشته آیفون صدای شدن بلند با

 راه در سمت و شدم بلند جام از و کردم قفل رو گوشیم

 افتادم

 کیه؟ روشایی _

 

 چه دونستمنمی دیگه و میجوشید رسکه و ست   مثل دلم

 .غلط کاری چه درسته کاری

ده و فرمون  نشونم که جا هر و احساساتم دست بودم ستی

 .میذاشت پا داد یم

 چرخیدم روشنا سمت و دادم فشار رو آیفون روی ی دکمه

 

 .خوشگلم دوستمه_

ن  جونم روشنا  با منم بکش رو نقاشیت آروم جوری همی 

 باشه؟ بزنم حرف دوستم

 روشنا نکنیا اذیت
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 نشده راضن  اصال یعتن  شده گرد و کنجکاو چشمهای اون

ن  همه ته تا و ه نیم آروم درنیاره و چت   .گت 

 اتمام  از پر نگاه آخرین در، زنگ شدن بلند صدای با

 باز رو در و انداختم کنجکاوش چشمهای به رو حجتم

 .کردم

 پر و زده ذوق صدای که بودم نکرده باز کانل رو در هنوز

 رو اضطرابم کیم کیم،فقط و پیچید گوشم تو نشاطش از

 کرد کمتی 

 

 چطوری؟ برم قوربونت سالم_

 بود شده تنگ برات دلم چقدر

 

 و بدم رو حالش و حس از پر سالم جواب نداد مهلت

ن  رو تنم رسی    ع  داد فشار آغوشش بی 

 اومدی خوش عزیزم سالم_
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 های چشم با و کشید عقب رسی    ع که نکشید طول خییل

 نگاه رو کارگاه دیوار و در کل ویکنجکا و درخشش از پر

 .تو اومد و کرد

 

 !خوشگله چقدر اینجا روشا خدا وای_

 اصال ویل ها خریده کارگاه یه برات شهاب بود گفته اشکان

 باشه ناز انقدر کردم نیم و فکرش

 کشیدی؟ تو و این خدایا

 

ن  روی روبه و میچرخید کارگاه کل تو کنجکاوی با  بویم اولی 

 یستادا خورد چشمش که

ن  آره_  کشیدم خودم جان نازنی 

 

ه بهم تعجبش از پر و گرد چشمهای با اول  و شد خت 

 رفت باال صداش دوباره

 

؟ نمایشگاه یه چرا روشا قشنگه خییل_ ین ن  نمت 
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 ها بکنه کمک زمینه این تو میتونه خییل شهاب

 

 !سالم_

 

ن  آروم و ریز سالم صدای با  و چرخید رسی    ع روشنا،نازنی 

 .گردوند صدا منشا دنبال به رو نگاهش

 اول بود ایستاده روش روبه خجالت با که روشنا دیدن با

 مانندش جیغ صدای دوباره بعد و کرد و مکث لحظه چند

 شد بلند

 

 .سالم خدا ای__

 تو چقدر آری؟ماشاهلل روشایی  خواهر تو دلم جون ای

 عروسک نازی

 

 کمال در و بود ایستاده دیوار ی گوشه خجالت با روشنا

تح  رسخ هاش نرمش،گونه و چرب زبون اون جای به ت 

ن  رو رسش خجالت با و شد  انداخت پایی 
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 .روشا خوبه حالش که خداروشکر_

 خوشحالم خییل

 

 .زدم لبخند وجودم تمام با و دادم تکون کوتاه رو رسم

فت یادم اوقات گایه  به رو چی  سختی  اینهمه ازای در مت 

 .آوردم دست

ن  یه ط و قید یی  داشیی  .کوچولوم خواهر سالمتی  از پر و رسر

 

 بکش و نقاشیت برو تو عزیزم برو_
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ن  یه منتظر انگاری  بالفاصله که بود کوچیگ حرف همچی 

وع و نشست وسایلش کنار دوباره و کارگاه ته رفت  کرد رسر

 .کشیدن به

ن   و در رو نگاهش همچنان و درآورد رو شالش و مانتو نازنی 

 کرد یم سنگیتن  ها بوم و دیوار
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دی طرح قشنگ انقدر نبود الیک پس_ ن  مت 

یف نقاش پا یه خانم نگو  دارن تشر

ی کجا ی من روشا مت  ن  داریم حرف کیل که بیا نمیخورما چت 

 

خونه سمت داشتم ن  خدا از که داشتم یم بر قدم آشتی

 سمتش تردید با و شدم متوقف حرفش شنیدن با خواسته

 چرخیدم

 

؟چاییم راست_
ی

 برات؟ رمنیا آمادستا میگ

 

ن  انگاری  ای دفعه یک دیدار این خودم،از از بیشتی  نازنی 

 کرد تایید رو خودش حرف رسی    ع که بود شده زده ذوق

 

ن  بیا تو کار چی  میخوام چایی  بابا آره_  از دارم من که بشی 

 .کنم یم دق فضویل

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 دوباره و پیچید تنم تو موج مثل لعنتی  اضطراب اون دوباره

 .کرد یط رو تنم سلول هب سلول کل دومینو مثل

 بارها و بارها االن خود تا زدم زنگ بهش که ای لحظه از

ن  باال ن  به رس آخر و کردم پایی   روش که ای نقطه همی 

 .رسیدم بودم ایستاده

 

ن  رس از آدما اوقات گایه  کارها خییل به دست چاره نداشیی

دن ن  .مت 

ن  پای میذارم هم رو مقدمه یی  کار این  .تنهایی  و چاره نداشیی

 

 رو بوم کنار صندیل دودیل با و برگشتم رو رفته راه

ن  روی روبه درست و برداشتم  .گذاشتم نازنی 

 

 روشا کردم ذوق چقدر نمیدوین  دیدم که رو پیامت_

 ویل بشیم صمییم بیشتی  باهم که میخواست دلم همیشه

 ...خب
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 خودت میداد ترجیح که بود خاص انقدر دوتا شما ازدواج

 .بیسر  قدم شپی داشتی  دوست اگر

ش یا کتن  اعتماد نمیتوین  بهم البد میگفتم خودم پیش  میتی

 ...شهاب به

 

ن  کردم گت   باتالقی  بد تو_  نازنی 

 

د حرف وار مسلسل خودش برای حسایی  داشت ن  با که مت 

ت از پر و شد قطع حرفم،صداش  دوخت چشم بهم حت 

 

؟_  چی

 

   وقت هیچ
ی
 .بودم نکرده حس واضح انقدر رو درموندگ

ن  ی شماره که زیاد رانقد  بهش میتونم که رو نفری اولی 

م رو کنم اعتماد  تمومش و باتالق این جا یه بخوام و بگت 

 .کنم
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ن  دارم احتیاج کمک به_  .نازنی 

 .بذاره پام جلو چاره یه که همراه یه رفیق،به یه به

ن  تنهام خییل...تنهام  نازنی 

 

ی هیچ دیگه  االب انرژی و درخشش از پر نگاه اون از ختی

 .نبود

ه خستم چشمهای به ترس و نگراین  با اینبار  و بود شده خت 

 .کرد یم نگاه بهم منتظر

 

ن  بزنم حرف باهاش که نداشتم رو هیچکیس تو جز_  .نازنی 

 .نکن پشیمونم قسم مقدساتت ی همه به رو تو

؟  میتوین

 باز نفسم راه بلکه بزنم حرف باهات تا رفیقم بیسر  میتوین 

 شه؟

 برنه؟ خنجر پشت از نمیخواد که رازدار رفیق یه

 

سید قبل از بیشتی  لحظه هر نگاهش  .میتی
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 حرفیه؟ چه این دیوونه معلومه..م_

 شه؟ باورت بخورم قسم گ جون به

 کنم یم سکته دارم بزن حرف من جون

 

 هیچ این جز االن ویل شم پشیمون کارم این از بعدها شاید

سه ذهنم به ای دیگه حل راه  نمت 

 .شه باز زخمش قرار که چرگ دمل یه

د بهم رو خودم حال تعفنش بوی ن  مداوا جا یه باید ویل مت 

 شه
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 روشا؟ شده چی _

 شده؟ دعوات شهاب با

ی هیچکس به قرآن به ن  تو اشکان نه شهاب نه نمیگم چت 

 .شده کبود صورتت چیه دردت بگو فقط

 

ی  داشت؟ هم نفسیم یی  از کبود؟ختی
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 ندنمو  زنده برای نداشتم نفس

 

 فقط شر  اذیت نبودم راضن  هیچوقت روشا دوستتم من_

 ...میخواستم

 

 درارتباطم وکیل یه با روزا این_

 

 داد تکون رس نفهیم با و شد نزدیک هم به ابروهاش

؟ برای وکیل؟وکیل_  چی

 !طالق_

 

م  رو صورتش آین  شدن کبود...دیدم که بخورم قسم حاضن

 .وجودش نفیس یی  و

 

 خب؟..خ_
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 .بستم رو چشمهام و یدمکش عمیق نفس

وع کجا بگم؟از رو کجاش تا  کنم؟ رسر

 پیشش رفتم بارم یه درتماسم اونم با...روانشناس یه با_

 

 .شد نیم مات شکیل این وگرنه نداشت حرفهارو این توقع

 بود گذاشته فکرش به رو دیگه دعوای یه فوقش

 به که حرقن  دوتا این بار زیر شدم یم خفه داشتم...ویل

 گفت شد نیم کس هیچ

 

؟شهاب برای روانشناس..ر_  میدونه؟ چی

 

 شهاب اگر میدونست.میدونست خودشم رو جوابش

 بودیم ننشسته اینجا عادی انقدر ما االن بود باختی 

 

ن  نیست خوب حالش شهاب_  .نازنی 

 مطمئنم که اساش اختالل یه...اختالل یه به مشکوکه

ین ازش هم شماها  باختی
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 شدم پشیمون نه

ی یه نشوین  اصال مبهوت و مات نگاه این  رو آگایه و باختی

 داد نیم

؟چی  شهاب..ش_   داری چی
ی

 روشا؟ میگ

 

وع باید کجا از  معلوم که رسدرگم کالف کردم؟یه یم رسر

 .کجاست رسش نبود

 

ی رو قضیه این خییل من_ ن  کردم پیگت   روانشناسم با نازنی 

 زدم حرف

 پیش بره دترزو  چه هر باید نیست عادی حالتاش شهاب

 ...وگرنه روانشناس

 

 انصاف خدا به ویل متنفری شهاب از میدونم روشا_

ن  یه دامن به دست جدایی  برای نیست ایی  همچی 
ن  .بیسر  چت 
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ام بهش که نیست احدی که شهاب اونم  و نذاره احتی

ه حساب  ...تو اونوقت نتی

 

 .میفهمیدم رو دلخورش و خواهرانه لحن

 کجا از گله از پر صدای این میفهمیدم و کردم یم درک

 داشتم شدن درک از سهیم منم کاش ای...ویل میاد

 دست کردم باز اینکه از بعد و بستم کالفه رو چشمهام

 گرفتم رو نازی

 

ن _  هیچ که بزنم حرقن  یه که نیستم احمق انقدر من نازنی 

 این من حرف اصال فعال..ویل.کرد ثابتش نشه جوره

 !نیست

 

 دلخور نگاه اون که بود زیاد مکالم اضطراب و عجز انقدر

 .شد همراه باهام دوباره آین  به و کشید پر

 کرد باز لب نگران و کشید جلو رو خودش 
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 روشا؟ طالقت ختی  از بدتر دیگه__

؟ که اختالیل اون و روانشناس از یا  گفتی

 

 و بکنه وصف رو حالم بتونه که کردم نیم نم پیدا ای کلمه

ین تو  .کنه منتقل رو مطلب ممکن حالت رسیعتی

 دادم تکیه صندیل به و دادم تکون رو رسم کوتاه

 

ن  دارم نگه دست میخوام فعال..فعال_  .نازنی 

 نیستم سابق مثل طالق برای تندم تب اون

 نیست طبییع شهاب وضعیت فهمیدم وقتی  از مخصوصا

 .افتادم باتالقی  بد گت   منتیه

 

 و نصفه های نفس خویی  به و بود شده گرد چشمهاش

 کردم یم حس رو یمشن

 

 داری؟ دوست گ هر جون بزن حرف روشا کردم دق_
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ن  وقتی  و انداختم روشنا سمت نگایه نیم  که شدم مطمی 

ن  رو صدام نقاشیشه گرم رسش  رو تهش تا و آوردم پایی 

 .گفتم

 قصد کنم کنم،فکر فکر درارتباطم باهاش که وکیله این__

 .داره بیجاش کمک اینهمه از غرضن  و

 !کن نگاه

 

  کردم باز رو بابک های پیام و برداشتم دوباره رو موبایلم

 کن نگاه بیا_

ن   یه میلنگه؟اخه کارش جای یه که میکتن  حس هم تو ببی 

 صمییم من با انقدر باید چرا کم مدت این تو غریبه وکیل

 شه؟

 

ن   وجودش تمام و زد چنگ رسی    ع رو موبایلم هراس با نازنی 

ه موبایلم به و چشم شد  .شد خت 

ش های پیام لب زیر تند تند  چند از بعد و خوند رو اخت 

یکش ی خنده صدای لحظه  شد بلند هیستی
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  این به تو روشا...خدا وای_
ی

 میلنگه؟ کار جای یه میگ

 داد؟ نخ میشه ترم واضح این از مگه دیگه

 میشه؟ چی  بفهمه شهاب اگه میدوین  دیوونه

 وقتاون کنه تهدیدت شهاب با و کنه لج باهات کافیه

 کنیم؟ چیکار

 

ن  نفسم و بست یخ تنم آین  به  .شد حبس هام ریه بی 

 میگفت؟ داشت چی 

ن  یه که بود شده چطور ن  احتمایل همچی   هام اضطراب بی 

 بود؟ رفته در دستم از و بود مونده جا

 

سونمت نمیخوام خدا به_  هنوز من کن باور ویل روشا بتی

 .نرفته یادم و کیش پاساژ

 فکر حاال بودم ندیده شکیل اون و شهاب هیچوقت من

م ابله وکیل یه ی کله و رس کن ن  کنه ادعا و وسط بیاد هت 

 بردی پناه بهش طالق برای تو که
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سونه و من نمیخواد که گفت اولش  نداشت ختی  ویل بتی

 .میاره روزم و حال به داره چی 

بان  صدای و شد یم بیشتی  ثانیه هر قلبم کوبش و ضن

 کرد یم کر رو گوشم داشت واضحش

 کشیدم دست صورتم رو کالفه و خندیدم عصتی 

 

  اونوقت_
ی

 .نیست هیچیش شهاب میگ

 حالش شهاب نفهمیدین رفاقت سال اینهمه بعد اونوقت

 داره روانکاو به احتیاج و نیست خوب

 

ن  صورت  یم تر زده وحشت و تر نگران لحظه هر هم نازنی 

 شد
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 این پای باید ناال عزیزدلم نیست حرفها این وقت االن_

یم رو وکیله  .بتی

 ...شهاب نکردیم حس هیچوقت اشکان و پن خدا به

 منم به و نکردین حس چطور اخه نکردین؟د حس_

؟ ن  نگفتی 

 اینهمه که اجباری ازدواج یه حد، از بیش خشم اینهمه

ن  اونوقت پشتشه فریب و نقشه  نفهمیدیم؟ میگی 

ن  میدونستم باید من...من  نداشتم ختی  هیجی  از من نازنی 

 

 کام کالمم تلجن  که بود نگذشته هم چندلحظه هنوز

 کرد مار زهر خودمم

ن  به رو رسم و زدم پوزخند عصتی   دادم تکون طرفی 

 .داشتم ای دیگه ی چاره بازم میدونستمم اگه انگار حاال_

 پیش خودت اختیار به زندگیت کجای تو بگه نیست یگ

 باشه دومیش این که رفته

 

 بستم چشم عصتی  و پوشوندم امدسته با رو صورتم
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ن  مسئله االن ویل توعه با حق...جان روشا باشه_  دیگه چت 

 ایه

ش وکیله این  بزرگ دردرس یه میشه وگرنه بشه کم باید رسر

 

 غریدم کالفه و کردم بلند رو رسم

 

_ 
ی

 کنم؟ چیکار میگ

 

 شک از پر بود استیصال از پر صورتش

 کرد باز دهن باالخره ویل

 

  شهاب به رو راستش باید کنم  فکر ویل نمیدونم_
ی

 .بگ

 نمیشه عصباین  دیگه شدی پشیمون که بفهمه اگر..اگر

 

 بود وحشتناک تصورشم حتی 
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ن  و بود ای دیگه جای گزرم من فعال  نمیفهمید نازنی 

ن  روانشناس یه پیش بیاد باهام باید_   نازنی 

 نمیتونم دیگه من

 نمیتونم دیگه که قرآن به

 

؟_  روشایی

 

ه روشنا به تعجب با و چرخید جفتمون رس  که شدیم خت 

 بود ایستاده رومون روبه

 

 روشا؟ چی  یعتن  روانشناس_

 

 مثل ویل نه یا گذاشت انصاقن  یی  اسم روش بشه نمیدونم

 رو هام اضطراب تک تک و شدم منفجر باروت انبار یه

 .کردم خایل بچه اون رس

 لندب هام نگراین  ی همه ی اندازه به رو صدام و کردم اخم

 کردم
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 تو و واینمیسته گوش آدم نگفتم بهت صددفعه مگه_

 کنه؟ نیم دخالت نیست مربوط بهش که کاری

 نه؟ یا گفتم

 

 .بود بد حالم

 کنم اخم بچه این به ندارم حق حتی  رفت یادم که انقدری

 کنم انتخاب تربیت اسم براش و

 رسی    ع و شد پر اشک از چشمهاش که نکشید ثانیه به

 .شد دبلن گریش صدای

 رو جیگرم رسی    ع و نداد مهلت بهم هم لحظه یک حتی 

 کرد تیکه تیکه

 

ن  چشمهاش از گلوله گلوله اشک  با و ریخت یم پایی 

د هق آروم مظلومیت ن  مت 
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 .کنم گریه شکیل این میتونستم منم کاش ای

 تت   انقدر قلبم و میومد باال تر راحت نفسم شاید اونوقت

 کشید نیم

ن   خواهر کوچولوی تن و اومد خودش به من از زودتر نازنی 

 کرد ناز رو موهاش و کشید بغلش تو رو

 

  این به دختی  اخه جونم ای_
ی

؟ گریه مگه قشنگ  میکتن

 خوب حالش یکم روشا خانوم خوشگل دیگه نکن گریه

 وایمیسادی اینجا نباید هم شما نیست

 

 زدم چنگ رو موهام عصتی  و بستم کالفه رو چشمهام

م؟ پناه میتونستم کجا به من  بتی

 خستم چقدر میدونست خدا

 

 خواهرم ی شده رسخ صورت به و کردم باز رو چشمهام

 کردم نگاه
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 نکن گریه عزیزم دیگه بسه...روشنا_

 

ن  صدای ن  فی   .کرد یم مچاله رو قلبم کردنش فی 

 مدادش دفتی  سمت دوباره و داد تکون رس که مظلومیت با

 .اومد بدم خودم از افتاد راه

 نداشتم؟ ختی  خودم که شدم یم تبدیل داشتم چی  یی 

 افشده؟ اعصاب یی  یه

 

ی روشا؟یه_ ن  بخوری؟ بیارم چت 

 

 کردم تماشاش فق، خسته

 

ن  بگم شهاب به و راستش نمیتونم_  ...نازنی 

سم  !میتی

 

 ...جان روشا_
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ن  معلقم هوا رو_  میخواد چی  دلم نمیدونم اصال دیگه نازنی 

 یم امیدوار داشتم کنه مکمک میتونه وکیله این کردم فکر

 شدم

 

 کرد تماشام فقط و دوخت چشم بهم ترحم با

 

ن  همه باالخره گفتم میشم خالص دارم کردم فکر_  چت 

 .نشد ویل...ویل میشه تموم

ن  همه ن  میشه بدتر و بدتر داره چت   کنم؟ کار چی  نازنی 

 و تهدید یه عنوان به دارم پیشش که مدارگ از ممکنه یعتن 

 ه؟کن استفاده مدرک

 ...دارم پیشش که قراردادی اونجاس،اون مدارکم کتی 

 کنه نابودم میتونه اونا با بشه نزدیک بهم میخواد واقعا اگه

ن   ...نازنی 
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 جاش از وقتی  ویل بود شده شکیل چه روزم و حال نمیدونم

ن  محکم رو لرزونم تن و شد بلند  تازه داد جا آغوشش بی 

 .بکشم نفس تونستم

 

 بیوفته اتفاقی  هیچ نمیذارم نم عزیزدلم باش آروم_

 اون و بیاره و مدارک تا رسوقتش بفرستم و اشکان شده

 .میکنم و کار این کنه کنسل و قرارداد

 باش آروم فقط تو

 چجوری نیست بلد فقط نیست دشمنت شهاب بخدا

 .کنه حمایت

 نشناختی  و شهاب هنوز تو کن باور روشا

 

 میخواست عمیق خواب یه دلم

 بیداری یه بودم محتاجش شدت به که اوین ..نه شایدم

 .بود اساش
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 و کابوسه ها لحظه این ی همه کنه ثابت که بیداری یه

 تحمل دغدغم تنها و بابامم ی خونه دختی  همچنان من

 .بداخالقمه و جدی رئیس

 

 هیچکس نازی شه ختی  با اتفاقات این از کیس نمیخوام_

؟ دار رازنگه میتوین   باشر

 هر به پس کردم یم دق نمیگفتم هم تو به اگر بخدا نازی

ستی  چی   نکن پشیمونم میتی
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 مردده که کردم یم حس قشنگ

ن  بهش..ویل میخوندم نگاهش از رو دودیل و شک  مطمی 

 .بودم

ن  اطمینان این بهای امیدوارم فقط ن  چت   برام رو تری سنگی 

 .نزنه رقم
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ین میکنم فکر اینکه با..باشه_  و شهاب که اینه کار بهتی

 .میدوین  خودت بازم ویل کنیم باختی 

 خوشحالم چقدر بگم بهت نمیتونم هنوز بخوای و راستش

 .زدی بهم رو حرفها این و کردی اعتماد بهم که

 عزیزدلم کنم نیم پشیمونت

ن  کتن  یم فکر...فقط  شدی پشیمون طالق از فعال که همی 

 باشه؟ خوب ی نتیجه یه

 

ن  به رو رسم و زدم پوزخند  مداد تکون طرفی 

 خوب؟ ی نتیجه_

 .ندیدم رو خویی  هیچ بوی و رنگ که وقته خییل فعال

 اون جای به کنم یم حس روزا این ویل نمیدونم

 داره احتیاج روانشناس یه به بیشتی  خییل وکیل،زندگیم

 

ی چه نمیدونم عریضش لبخند  که چی  هر ویل داشت تعبت 

ن  از رو نگران صورت اون بود  برد بی 
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 اسم به و چرخید وشیم،نگاهمگ صدای شدن بلند با

 .خورد گره شهاب

 کنم آزاد رو ذهنم کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 

 بله؟_

 روشا؟ کجایی _

 

 .کشیدم تر عمیق رو بعدی نفس

 نداشت؟ کردن سالم به عادت چرا

 

 .کارگاهم_

 شده؟ تموم کارت

 

 دارم کار باهات امروز بیا زودتر_
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 چشمهای هب نگایه نیم و کردم تر رو خشکم لبهای

ن  کنجکاو  انداختم نازنی 

 

 با رم روشنا شم مجبور احتماال شهاب فقط...باشه_

 تو خواست ازم داشت کار صبح مامان چون بیارم خودم

 .باشه پیشم کارگاه

 ...که دنبالش بیان میگم فردا

 

 !نه امشب نه_

 بیا بعدش خونه برسونتش برو اول بگت   تاکیس یه

 

 برای رو حرفش دیگه ارب یک متعجب و شد گرد چشمهام

 کردم مرور خودم

 

 که کنه اضار کیل ممکنه میشکنه دلش شهاب؟بچه چرا_

 ...که بگم بهش چجوری بمونه پیشم امشب
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 .چشم بگو و کن گوش حرف عمرت تو بار یه روشا_

 باشه روشنا نمیخواد دلم دارم واجب کار باهات امشب

  ؟ کوچولو حله

 

 .بود واکنشم تنها سکوت

ن   که کرد یم اشاره مدام شدم مات صورت دیدن با نازنی 

 .کرد یم عصبیم بدتر و میگه چی 

 

 !خب خیله_

م بکشه طول یکم ممکنه پس سونمش میتی  میام مت 

ی....فقط ن  شده؟ چت 

 

ن  یه که بود افتاده یادم تازه چرا نمیدونم  ای خواسته همچی 

 رو فکرش اونیکه از زودتر ممکنه و بعیده شهاب از

 .شه عمیل هام بدبیتن  میکردم

 کارش که کرد یم قانعم شهاب آروم نسبتا لحن این منتیه

ن  یه حد در نمیتونه  باشه ای فاجعه همچی 
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 !میبینمت شب_
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                                 *** 

 .نمیگرفت آروم

 بدتر و شد نیم ساکت ذهنم نشدین  تموم غوغای این

 .شدند یم تر بلند لحظه هر صداها

 حتی  نمیذاشت و میشمرد رو ها نگراین  مدام که شایی رو 

 دست ای ثانیه که روشایی  یا کنم فراموششون لحظه یک

ن  دلهره و زدن چنگ دامن از  .داشت نیم بر داشیی

 .بستم رو چشمهام و دادم تکیه صندیل پشتی  به رو رسم

 این ی همه و گرفت دست شیپور یه شد یم کاش ای

 .کرد ساکت رو مزاحم اصوات

 .کردم باز رو چشمهام و کشیدم عمیق فسن

 شد؟ نیم چرا

 .ارزید یم که امتحانش به الاقل
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 صاف رو زده بارون ی شیشه یک که کن پاک برف یه مثل

ن  رو ذهنم میکنه صاف  چند برای کردم سیع و کردم تمت 

ی به شده که هم لحظه ن  .نکنم فکر چت 

 چقدر و کرد بغض خواهرم چجوری که نکنم فکر این به

 .بمونه پیشم میخواست شدل

 بهم شکیل این که داره چیکارم شهاب که نکنم فکر اصال یا

 .داده پیام

 سفید و سفید دنیای یه و مطلق سکوت فقط

 

 درسته؟ رسیدیم خانم_

 

 کردم نگاه اطراف به گیج و شدم هوشیار راننده صدای با

 شناختم رو برم و دور آشنای ی منطقه زود خییل و

 

 ممنون بله_

 

 نیست تاثت   یی  خییل هم ذهن کن پاک برف این گاریان
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 برای و انرژیم تا دیگه تکنیک یه دنبال بگردم باید فقط

 انتظارمه در چی  نیست معلوم که دیگه ی لحظه چند

ه  کنه ذخت 

ن  از کرایه کردن حساب از بعد  سمت و شدم پیاده ماشی 

 .افتادم راه برج

 منکر تمنتونس بودم که حایل هر تو هیچوقت که برچی 

 .بشم شکوهش

 لبخند یه با همراه کوتاه رو رسم و کردم باز رو الیی  در

 افتادم راه آسانسور سمت و دادم تکون من الیی  برای

 شلوغم کیف زیپ و دادم فشار رو پنت ی طبقه ی دکمه

 .گشتم کلیدم دنبال وسایلم الی البه و کردم باز رو

 .نداشتم حدش هیچ

 حتی  بود خواسته ازم که بود شده باعث چی  نمیدونم

ی یی  این بدیه حس چقدر و نباشه همراهم هم روشنا  ختی

 

 در کلیدم با باالخره و کشیدم دیگه آروم و عمیق نفس یه

 .کردم باز رو
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 از بیش تاریگ از ابروهام که بود نشده باز کامل در هنوز

 رسم پشت رو در کنجکاوی با و شد نزدیک بهم خونه حد

 .بستم

؟ یعتن   چی

 

د ذوق توی خییل حدش از بیش سکوت و سالن کم ورن ن  مت 

 .میچرخوند اطراف به رو پرسشگرم نگاه اختیار یی  و

 

 که همینطور و کردم آویزون در کنار رو کلیدم و کیف

 کردم بلند رو صدام داشتم یم بر رسم روی از رو شالم

 

 شهاب؟؟_

 تاریکه؟ انقدر چرا جون؟اینجا صدیقه

ن ...شها  !هییی 

 

 پذیرایی  وارد کامل و بودم نچرخونده رو رسم ملکا هنوز

ن  به پاهام که بودم نشده  .بست یخ تنم کل و شد میخ زمی 
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ون  گرفتم بازم نیمه دهن جلوی رو دستم بهت از پر و حت 

ت و تعجب با و ه روم به رو به حت   .شدم خت 

 

ن  سنخیتی  هیچ...نداشت امکان نه  نبود صحنه این اجزای بی 

 چیده پذیرایی  وسط تا ورودی از که کوچیگ های شمع

گ و بود شده  کرده پر رو خونه کل کف که رزی های گلتی

 بودم

 

ی هیچ و بود شده قفل کامل مغزم ن  .کرد نیم تجزیه رو چت 
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ه؟ چه اینجا_  ختی

 

 لبخند اون ویل نه یا رسید گوشش به اصال نمیدونم

 .دیدم رو شهاب جون پر ویل کوچیک

 لبخند یه با و بود ایستاده روم به رو درست که شهایی 

 .کرد یم تماشام آروم
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 ! روشا مبارک تولدت_

 

ت با دوباره و پرید باال ابروهام  .کرد نگاه اطرافم به حت 

 هیکل بود داده اجازه و بود پوشیده سیاه تماما که شهایی 

 و شکوه از پر که سالتن  و بده جولون سخاوت با درشتش

 
ی

 .بود قشنگ

 

 تماشا فقط بود، بسته یخ که ذهنم با مراهه ماتم صورت

 .کرد یم

 چیده شهاب رس پشت که رسچن  و سیاه های بادکنک

 کف کل ها برگ گل الی البه که هایی  شمع و بودند شده

 .بود کرده پر رو سالن

 تولدم؟ گفت

ن  یعتن   تولدم که نبود روشایی  ذهن،هیچ شام بازار اون بی 

 بندازه؟ یادم رو

 بودم؟ ردهاو  خودم روز به چی 
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 هم خانوادم حتی  که بودم گرفته فاصله انقدر یعتن 

ی این ی قرعه و نبود یادشون  شهاب اسم به غافلگت 

 بود؟ افتاده

 منه؟ تولد گ میدونست مگه اصال

ن  همه چرا  بود؟ گنگ انقدر چت 

 

 بیشتی  چشمهام کرد یم نگاه رو اطرافم بیشتی  قدر چه هر

د یخ ن  یم پیدا رو ای زهتا ی صحنه لحظه هر نگاهم و مت 

 .کرد

 بود گرفته قرار بلندی ی پایه رو که سفیدی و بزرگ کیک

ن  زیادی و سفید های شمع با و  .بود شده تزیی 

ن  برای  نباشه؟ روشنا گفت همی 

ی؟ از پر و دونفره جمع یه  غافلگت 

ن  یه میتونست گ  بیتن  پیش شهاب برای رو رفتاری همچی 

 کنه؟

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن  دهنم جلوی از رو دستم  کش اختیار یی  و وردمآ پایی 

 .کردم حس رو لبخندم شدن عریض و اومدن

 

بان  هر که ذوقی  و شد یم بیشتی  لحظه هر که قلتی  ضن

 .گرفت یم جون بیشتی  ثانیه

ی رویاهای مثل ن  .بود ها بچه دختی  فانتی

ی و رویایی  دنیای یه ن  فانتی

 

 کردی؟ شهاب؟چیکار..ش_

 

م نمیتونستم رو لبخندم جلوی دیگه  .بگت 

 همه خودجوش و نبود کن پاک برف به نیازی دیگه اینبار

 .بودند شده محو افکارم ی

 .اکنون ی لحظه و بودم مونده من فقط اینبار

گ  !نور پر های شمع و رسخ های گلتی
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 تازه و شد کنده اطراف از نگاهم افتاد راه سمتم که شهاب

 .شنید رو موسیقی  نواز گوش و مالیم صدای گوشهام

 بود؟ مرد این مال ذوق همه این

د؟ لبخند زور به حتی  که همیتن  ن  مت 

 

 که میشنید رو ذهنم صدای انگار و شد نزدیک بهم آروم

 .کرد نیم پاک رو لبخند اون

 .تر جون پر لحظه هر ویل کوچیک همچنان

 کرد تکرار دوباره و ایستاد روم روبه درست

 

 روشا مبارک تولدت_

 !من روشای

 

 میتونستم مگه ویل گفت قبیل از تر آروم رو اخر ی جمله

 نشنیدم؟ بگم

 و حس از پر درخشش رو؟اون نگاه برق اون ندیدم بگم یا

 حال؟
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 کردی؟ چیکار شهاب_

؟ کجا از توعه؟اصال کار...اینا ی همه  میدونستی

 

ت از پر  کردم نگاه رسش تایید به تعجب با و گفتم حت 

یش ناب ی مزه داشت حسایی  و بود شده حرف کم  غافلگت 

 میچشوند بهم رو

 

 کیه؟ زنم تولد نباشه حواسم داشتی  توقع_

 

 و میچیدم برنامه تولدم روز برای قبل هفته یک از همیشه

 .کردم یم زده ذوق رو خودم بزرگ و کوچیک های کار با

 ...اینبار ویل

 متفاویی  تولد عجب

 

 نشدین  بود؛وصف عجیب حالم و حس
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ن  آروم رو رسش  کرد مزمهز  گوشم تو و آورد پایی 

 دوست رو کدومش هر تخت روی گذاشتم لباس چندتا_

 بپوش داشتی 

 .بمونه یادمون همیشه دارم دوست و امشب

 !من شب...تو شب

 

ه چشمهام به عمیق و کشید عقب رو رسش  .شد خت 

اف دیگه االن الاقل   .نبود سختی  کار کردن اعتی

 اطرافم داشتم دوست فقط و اتاق تو برم نمیخواست دلم

 .کنم ماشات رو

 اتاق سمت کوتاه تایید یه با و کندم اطرافم از رو نگاهم

 افتادم راه خواب

 

 .دوختم تخت به رو چشمم و کردم روشن رو اتاق چراغ
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بان هنوز  بیشتی  لحظه هر بدتر و بود نگرفته آروم قلبم ضن

 .کنم هضم رو اتفاقات میتونستم

 .شد تخت روی سیاه لباس چهار میخ نگاهم

 هر که کاری پر و برق و زرق پر بش های لباس

 .بود نواز چشم اندازه از بیش کدومشون

 .بلند خییل یگ و کوتاه خییل یگ

 .تر پوشیده یگ اون و باز یگ

 

 افتاد؟ یم داشت اتفاقی  چه

 ها؟ دادن اختیار مدل این و شهاب

 نکردن؟ حکم و شهاب

 عشق؟.....اینهمه و شهاب

 

 از بیشتی  یکیشون رو و کردم تماشا هارو لباس تک تک

 .کردم مکث بقیه

 .بود کوتاه خییل نه و باز خییل نه که لباش
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  مشگ لباس
ی

ه بهش رو ها چشم پارچش برق که رنگ  خت 

 .کرد یم

 خیال و فکر با عجیب حال و حس این بذارم بود محال

 .شه خراب مزخرف های

 و کردم تنم بدم بها مزاحیم فکر به اینکه از قبل رسی    ع

 .افتادم راه سالن متس دوباره

 

 .شد نیم تکراری

  اینهمه
ی

 .شد نیم عادت درخشش اینهمه و قشنگ

 ای دیگه کس نداشتم ختی  و شد اطرافم میخ نگاهم دوباره

 .شده لودنم و حضور و تنم لباس میخ

ن  نگاه حس با  و دوختم بهش رو چشمهام شهاب سنگی 

 زدم لبخند آروم

 

 بگم چی  نمیدونم اصال شهاب_

 یا خانوادم حتی .نداشتم رو توقعش اصال گیجم هنوز

 ....تو اوندقت نبود یادم خودمم حتی  اصال
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 کردم نگاه بهش ناشناخته حس از پر و گزیدم رو لبم

 

 کل گایه از هر و بود چشمهام میخ سنگینش نگاه همچنان

 کرد یم رصد رو وجودم

 

 میاد بهت چقدر_

 ها فرشته قداست به زالل زالله !پاک ی فرشته یه

 

 بود زیادی دیگه واقعا...نه

 خونه هم باهاش که بود شهایی  همون بود؟این شده چش

 بودم؟

 اجباری؟ چند هر بستی  هم و آغوش هم

 

 ...اینجا بیا_
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 هجیب اینبار ویل ها وقت از خییل مثل بود آروم لحنش

 .داشت آرامش

 .نداد بهم مدت این که هایی  آرامش تمام ی اندازه

 سیاه و رسخ فضای به و مبرداشت قدم سمتش آروم

 .کردم نگاه اطرافمون

ن  یه تا داشت وقت چقدر مگه  آماده رو ای صحنه همچی 

 کنه؟

 

 روشا نیستم صبوری آدم من_

 ویل بره پیش باید چجوری تولد یه که نیستم بلد خیلیم

 بدم رو کادوت بهت میخوام

 کوچولو فرشته اینجا بیا
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 بهش که صندیل به نگاه هی و دستش به نگاه یه گیجی  با

 .انداختم کرد یم اشاره
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 و بود گذاشته پذیرایی  بزرگ ی آینه روی روبه که صندیل

 .کرد یم اشاره بهش دست با

 .زدم لبخند عمیق و برداشتم قدم صندیل اون سمت

 .دادم گوش سنگینش ی جمله بلند زنگ به و زدم لبخند

 " بره پیش باید چجوری تولد یه که نیستم بلد خیلیم"

 

 .کردم جمع رو لباسم دامن و نشستم صندیل روی

ه  پشت که شهایی  به و شدم آینه توی خودم تصویر ی خت 

 .دوختم چشم بود رسم

  سیاه مخمل ی جعبه شهاب
ی

 و گرفت دست به رو رنگ

 .کرد باز رو درش آروم

 

 .بودم هدیت فکر تو همش روزا این_

  بادگاری یه
ی

 همیشگ

 باشه الیقت بتونه و باشه اهتهمر  همیشه که ای هدیه یه

 

بان این  بود؟ چی  برای لعنتی  باالی ضن
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 عجیب؟ ذوق این و باال حرارت این

 من؟ بود؟برای گرفته هدیه

 

ی هر به کردم فکر خییل_ ن  ویل بکتن  رو فکرش که چت 

ی ن  .نکرد راضیم چت 

 ....اینکه تا

 

 .شد خم کیم و چسبوند بهم رس پشت از رو خودش

 

ه هاتچشم به اینکه تا_  فهمیدم باالخره و شدم خت 

 

 .بود مرگیش یه امشب

 یم هل خودش گرداب تو داشت منم که عجیتی  حال یه

 داد

 

 چشمهات از رو نگاهم نتونستم دیدمت که اویل روز_

م  .روشا بگت 
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 مقایسه قابل آیی  هیچ با که اسم بدون رنگ آیی  دنیای یه

 .نبود

 کرد کرد،خودخواهم پایبندم که لعنتی  چشم جفت یه

 .کرد ظالمم

 آشنا دنیای یه با غریب عجیب چشم جفت یه

 .مینداخت مادرم حیای و زالیل یاد و من که دنیایی 

 .نکردم پیداش جایی  هیچ مادرت از بعد که نگایه

 

بان فقط بعد به جایی  یه از  .نبود قلب ضن

 و سفت که بود گلو دور محکم طناب یه و زیاد کوبش یه

 .شد یم تر سفت

 

 .روشا بدم دستت از نتونستم دمتدی وقتی _

 و گفته چی  هر دارم که اومده روزم به چی  االن نمیدونم

 ...ویل کنم یم رو دارم نگفته

 !بشم عاشق کردم نیم فکر هیچوقت
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 .شد بیشتی  لعنتی  بغض اون و کشیدم عمیق نفس

 .کرد یم تمومش کاش ای

 بعد و ببنده محکم رو چشمهاش که بود اون نوبت اینبار

 .کنه باز طوالین  مکث یه از

 از پر چشمهای جلوی و کرد باز رو مخمل ی جعبه در

تم ون ازش رو گردنبندی حت   .آورد بت 

 

 .بست گردنم دور و کرد باز رو گردنبند قفل

 به میومد باال سختی  به که نفیس و شده گرد چشمهای با

ه گردنبند تصویر  .شدم خت 

 

 .کوچولو هفرشت رنگیه چه چشمهات فهمیدم باالخره__

 .آورد درم پا کرد؛از دیوونم که رنگ کبود یاقوت دوتا

 .سنگ این مثل درست
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 رو گردنبند شکل قلب سنگ و آوردم باال رو لرزونم دست

 .کردم امس

 باالی قیمت و ارزش سنگینش وزن و زیاد درخشش

 .زد یم فریاد رو گردنبند

 

 .باشه گرون باید خییل این...این !....شهاب_

 !کبود یاقوته!تهیاقو  این

 

 چشمهات همرنگ درست_

 !کبود یاقوت رنگ به

 

 .کرد یم خفم لعنتی  بغض اون داشت دیگه

ید رو نفسم و شد یم محکمتی  لحظه هر که طنایی   .میتی
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 بار یه بتونم دیگه نمیدونم چون کن گوش خوب روشا_

 نه یا بزنم رو حرفها این دیگه

 

 شد آزاد بغضم کور گره آروم و شد خیس چشمهام

 

 .آگاهیه پا رستا حرفهام و نیستم مست_

 با پس کنم یم باز دهن فکری یی  رس از نه و مجنونم نه

 ....کن باورم وجود تمام

 !عاشقتم

 

 .میشنیدم رو غرورش بندون یخ شدن آب صدای

ن  از که غروری فت بی  د جوونه جاش به عشق و مت  ن  .مت 

 تر آزاد لحظه ره گلوم و افتادن راه آروم آروم هام اشک

 شد

 

 !میدونم زدم بهم و زندگیت_
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ت  رست تو پتک مثل مدام رو قدرتم و زور و کردم تحقت 

 بهم همیشه از روزا این که خدایی  به ویل...ویل میکوبم

 .بود دادنت دست از ترس از همش تره نزدیک

 رفتارهاش از تا بودم ندیده رو عاشقی  هیچ چون شاید

م رسمشق  بگت 

 

وع آرومم هق هق و دش خیس صورتم  شد رسر

 

 محاله میدونستم فقط ویل نمیدونم نبودم بلد شاید_

 .کنم تصور رو نداشتنت بتونم

 !میدونم کردم سواستفاده خواهرت جون از

 منه ندادم اهمیت تنت لرزش به و کردم لمست بارها

 یکم بتوین  که میدوین  من از چیا تو...ویل میدونم لعمتی 

؟ درکم فقط  کتن

 

 

 .گرفتم رو دهنم جلوی و کشیدم یقعم نفس
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 باهام؟ کرد یم داشت چیکار

 تلخم؟ خاطرات با

 

 ...ویل کرد باز لحظه چند از بعد و بستم رو چشمهاش

 .بود نگاهش تو جدید و تازه برق یه

 .دوخت بهش رو ناباورم نگاه که اشک جنس از برق یه

 بود؟ شهاب این

 اشک از که بود شهاب خودخوایه و غرور از پر چشمهای

د؟ برق ن  مت 

 

 ....شهاب..ش_

 

قض باهام__  روشا؟ مت 

 نه؟ نرقصیدیم باهم حاال تا

 

 .دادم تکون اطراف به رو رسم حرف بدون و خندیدم
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 به لحظه این جز ذهنم نمیذارم دیگه و شدم بلند جام از

 کنه سفر ای دیگه جای

 

ل سمت رفت دستش و زد لبخند کوتاه هم شهاب  کنتی

 .داد فشار رو هاش مهدک از یگ و ضبط

ل  .شد نزدیک بهم و فرستاد جیبش توی رو کنتی

 

 .بود عجیتی  ی واژه عشق

 .شایان با حتی  نکردم تجربش هیچوقت که حایل و حس

ش رو فکرم نمیخواست دلم هم االن  .کنم درگت 

 حقیقت وقت االن و بود رویا عالم تو جسمم و ذهن جون

  نبود ها

 

 نزدیک بهم رو رشونشچها تن و گرفت رو دستم شهاب

 .کرد

 خیس رو چشمهام و پیچید سالن کل تو موسیقی  صدای

 کرد
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 ....لعنتی  ذهن

 مدام رو تر لعنتی  اختالل یه لب زیر و کرد نیم ولم

 .کرد یم یادآوری

 و مسموم فکر اون خورد گره تنم دور که شهاب دست

 پر رو گوشم کل موسیقی  صدای و کشید پر هم مزاحم

 کرد

 

 احوالت؟ و حال چطوره دور، از مدیاو  فرشته،"

 "!بالت و پر رو غباره رایه، ی خسته تن یکم

 

ن  رو دستم  بدون بهم هامون تن و گرفت محکم دستش بی 

 چسبید فاصله

 

ن  دور، از ،اومدی فرشته"  ! تابیدم شوق از ببی 

 "دیدم یم خواب من رو تو حاال، آی یم دونستم یم
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ه چشمهام به ه خت  بان خویی  به و کرد یم نگاه خت   باالی ضن

 .کردم یم حس رو قلبش

 

 ی حلقه و داد یم تکون آروم باخودش همراه رو تنم

 کرد یم تر تنگ لحظه هر رو دستهاش

 

#part438 

 

 .کردم یم حس خوب رو نگاهش خییس و برق

یخت اشک ویل داشت بغض که مردی  .نمت 

 فقط غرور با ویل بود شده تر و رسخ اشک از چشمهاش

 .کرد یم تماشام

 

 ! تسکینه یه این هستی  تو پیشم، اومدی خوبه چه"

ینه حرفات چقدر ، خوبه آرامشت چقدر  "! شت 
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ن   .کرد یم ترم تاب یی  لحظه هر اهنگ میی

 .تر آشفته لحظه هر

 

 یم حس خویی  به رو قلبش زیاد کوبش و تنش حرارت

 .کردم

 در تر محکم شد یم پخش فضا تو که ای جمله هر با

 رفتگ یم آغوشم

 

 !بالت تا دو تو س خالصه انگار، آسمون ، فرشته"

  یم تو
ی
 "! دنبالت ماه از میان ، شب یک آخرش گ

 

ل خشم با و ایستاد جاش رس یهو اینبار ویل  از رو کنتی

ون جیبش  .کرد قطع رو اهنگ و کشید بت 

 محکم و کرد باز تنم دور از ای لحظه رو دستهاش

 داد فشار رو چشمهاش

 

 شد؟ شهاب؟چی _
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ن  و باال تند تند سینش ی قفسه  .شد یم پایی 

 

 .نیست ما برای بقیش...بود ما مال همینجاش تا_

 !شد تموم

 

 همچنان و گفت یم رو کلمات اضطراب و حرص با

 .بود چسبیده محکم رو چشمهاش

 

 !بخونه بذار شهاب بود قشنگ خییل_

 باشه؟ دیگه بذار

 

ن  رو دستش  شدم رسخش چشمهای مات و آورد پایی 

 

 .نیست من رسنوشت دیگه بقیش_

 نداره رو فرشتش ی عرضه که بزدلیه مال بقیش
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 میگه چی  میفهمیدم باید...ویل شد یم خراب داشت حالش

 

ل ون جیبش از خودم رو کنتی ت با و کشیدم بت   مابقی  حت 

 دادم گوش رو شعر

 

 ! آسمونایی  مال تو ، موین  نیم ، ری یم میان،"

ن   ! زیبایی  که تو ایبر  ، نیست قشنگ   جای زمی 

 !پیشم بمون که گم نیم ! دونم یم آره...ری یم تو

، لحظه تا ویل ن  "! شم یم عاشقت عالم یه رفیی

 

 !پیشم بمون که گم نیم ! دونم یم آره...ری یم تو

، لحظه تا ویل ن  "! شم یم عاشقت عالم یه رفیی

 

 !پیشم بمون که گم نیم ! دونم یم آره...ری یم تو

ن  لحظه تا ویل  "! شم یم عاشقت عالم یه ،رفیی
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ه و گرفت نیم رو نگاهش ه خت   کرد یم تماشام خت 

 صدای که اونقدری نه ویل بود بلند خییل موسیقی  صدای

 نشنوم رو آرومش ی زمزمه

 

 آره؟ بری پیشم از میخوای همش_

 ...بره میخواد که فرشته یه

 

 شدم رسخش چشمهای مات و شد حبس سینه تو نفسم

 

 ...شهاب_

 

 !پیشم بمون که گم نیم ! دونم یم آره...ری یم تو"

، لحظه تا ویل ن  "! شم یم عاشقت عالم یه رفیی
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 مطلق سکوت از شد پر سالن و شد قطع موسیقی  صدای

 ...من شهاب_

 

 روشا بری بذارم نمیتونم من_

 !نمیذارم

 ...ویل میدونم بری میخوای هنوز کتن  فراری میخوای هنوز

 !بری بذارم نمیتونم

 

 .کشیدم نفس حتی  نه و گرفتم چشم زشا نه

  کشید یم درد داشت

 میکشید درد خودش هم و داد یم درد هم

 

 بوسید رو پیشونیم طوالین  و مکث با و آورد جلو رو رسش
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 کوچولو فرشته شدی خوشگل خییل_
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 !خییل

 ...شهاب؟من_

 

 بخواب بگت   بعدش بخور کرده آماده صدیقه رو غذا_

 !ای خسته

 

 رسی    ع و کشید عقب که کردم تماشاش فقط حرف بدون

 .کرد گرد عقب خونه در سمت

 برداشتم سمتش قدم چند بد حال با

 

 شهاب؟_

ی؟ کجا  مت 

 

 عصتی  و ایستاد رسجاش بچرخه سمتم اینکه بدون کالفه

 کشید دست موهاش رو

 شده قفل های دندون با لب زیر و بود شده بم صداش

 غرید
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 !نیا سمتم_

ل و خودم که نمیدم لقو  دیگه بیای  تهش تا کنم کنتی

 !روشا وایمییس

 میشه تموم گرون برات بمونم

 

 

ن  به پاهام و شدم میخکوب جام رس  .شد قفل زمی 

 یه با ویل چرخوند بیشتی  قدم یک امید به رو رسش کوتاه

 با خونه در سمت و برگردوند دوباره رو رسش کوتاه لبخند

 .افتاد راه بلند های قدم

 رو شدم حبس نفس شد بلند که خونه شدن بسته صدای

ون  .فرستادم بت 

 

 بود خوب حالم

 !اخرش نگاه این برخالف
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 رنگ آیی  جواهر روی و برداشتم قدم آینه سمت دوباره

 کشیدم دست گردنم

 

 .کبود یاقوت جواهر با رنگ آیی  شکل قلب جواهر یه

 

 مرور بار هزار و هزار و میخورد چرخ رسم توی هاش حرف

 شد یم

 دوباره و چرخید کیفم سمت رسم موبایلم پیام صدای با

 شد جلب توجهم

 

 و افتادم راه کیفم سمت و کردم جمع رو لباسم بلند دامن

 کردم باز رو موبایلم

 

 توی هام اخم و پرید بود خوب حال و حس چی  هر آین  به

 خورد گره هم

 

 داشتتن  دوست دختی  مبارک تولدت"
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 مراقبتم خودم وشار  بشه اشگ چشمهات نمیذارم دیگه

 دادخواست بکنیم اخرشم کارهای دیگه پیشم بیا فردا

 .بفرستیم و طالق

 "میبینمت

 

ده قلبم جمله یه هر با  گره هم تو هام اخم و شد یم فشر

 میخورد

  چی  هر.بود بس دیگه
ی
  و کردم خرج سادگ

ی
 ازش هرزگ

 گرفتم

 کردم فوت کالفه و نفسم عصتی  و کردم تایپ تند تند

 

 .ماجرا این کردن تموم برای ویل پیشتون میام افرد سالم"

  نظرم به
ی
 احتیاج روانشناس به وکیل از بیشتی  من زندگ

 باشه داشته

 کردین االن تا که کمگ هر از ممنون

 که رو مبلیعن  هم کنیم کنسل رو قراردادمون هم میام فردا

ن  م پس بودین کرده تعیی   بگت 
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 "بخت   شبتون
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 روشا*

 تک تک مهمون نگراین  و اضطراب که دبو  وقت خییل

ی امروز،یه ویل بود هام لحظه ن  .نبود جاش رس چت 

ن  هری گایه قلبم و میجوشید رسکه و ست   مثل دلم  پایی 

یخت  .مت 

 بود طبییع شایدم نمیدونم

 و وکیل پیش بیام بخوام که بود اومده پیش چندبار مگه

 کنم؟ لغو باهاش رو قراردادم

 .بود وسط ترس و یتن بدب کیل پای وقتی  اونم

ون آسانسور از و کشیدم عمیق نفس  .اومدم بت 

ی یک پایه وکیل و مشتاق بابک اسم رو مکثم  دادگستی

 .دادم فشار رو واحد زنگ رسی    ع و نشد طوالین  خییل

 تو بازدمم در، شدن باز با ویل کشیدم دیگه عمیق نفس یه

 .شد گرد چشمهام و شد دفن ریم
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ی هیچ و کرد باز رو در مشتاق خود  که منیسر  یه از ختی

نش پشت  نبود باشه نشسته مت 

 

 !خانوم روشا به به__

ه نه نه  .سهیل ی ستاره بگم بهتی

 فراری خانم کردی گم راه

 

ن  نگاه یه با و رفت کنار در جلوی از  .کرد همراهیم سنگی 

 بدون و نگاهم و کالم جدیت پای گذاشتم رو تالشم تمام

 .شدم تشوکال دفتی  وارد انعطاف ای دره

 

 مشتاق جناب سالم_

 

ش دور تا دور رو نگاهم  و سوت همیشه برخالف که دفتی

 کردم تماشاش سوال با و چرخوندم بود کور

 

 کردین؟ خلوت؟تعطیل انقدر چرا_
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 کو؟ منشیتون

 

 من از جلوتر و بست رو واحد در کوتاه پوزخند یه با

 .افتاد راه اتاقش سمت

 ستادای در چهارچوب تو و کرد باز و در

 

 .کنه کنسل هم قرارهارو بره زودتر گفتم_

 چطور نیست معلوم که داشتم قرار لجباز خانوم یه با اخه

 چشه و شده جتن  شده

 

بان این  گرفت؟ نیم آروم چرا لعنتی  قلب ضن

ن  رگهام تو اسید کیلو کیلو انگاری یخیی  اضطراب و مت 

د چرخ رو تنم سلول به سلول ن  .مت 

 باشم آروم باید

ن  همه تر رسی    ع که ومآر  انقدر  قرارداد اون و شه تموم چت 

 بشه پاره لعنتی 
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ن  های قدم با ن  سمت رو راهم سنگی   و کردم کج مبل اولی 

 .نشستم روش معذب

ش امروز کاش ای  انقدر نه بود همیشه از تر شلوغ دفتی

 .سکوت از پر اینشکیل و خلوت

 

نش پشت روم روبه درست اینبار و بست رو اتاق در  مت 

 .نشست

 

 بیارم؟ برات میخوری چی _

 

 کردم بلند کامل رو رسم و انداختم پا رو پا

 

ی_ ن  برم باید دارم عجله یکمم مشتاق اقای نمیخورم چت 

 اون دیگه هم کنم تشکر زحماتتون تمام بابت اومدم هم

 .کنم کنسل رو داشتیم باهم که قراردادی

 ...ویل میدونم کشیدین زحمت خییل
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 !البد شدی ونتدیو  شوهر اون عاشق ویل__

 

ه بهش شوکه من و پرید حرفم وسط  .شدم خت 

 نفسم و شد نزدیک بهم ابروهام آروم آروم اختیار یی 

ن   سنگی 
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 انقدر و شکیل این باشم داده اجازه بهتون نمیاد یادم من_

ن  صحبت باهام راحت  .کنی 

 کنم تمومش میخوام فقط نیست مهم واقعا دیگه دلیلش

م زتونا هم رو مدارکم و  بگت 

 

 تماشا مجال بهم تازه سنگینش نگاه اون و طوالین  سکوت

 .داد کردن

 و نبود کشیده اتو و مرتب همیشه مثل شکلش و رس

 بود؟ رسخ انقدر چرا چشمهاش...چشمهاش
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 .احمدی خانوم بزن حرف درست_

 کرد؟ منرصفت چی  بگو بهم درست اخرش تا اول از

 میکنه؟ آره؟تهدیدت فهمید شوهرت

 

 رو کرد ادا که تمسخری از پر احمدی خانم به توجه یی 

 قضیه این کردم سیع و کشیدم دست التهابم از پر صورت

م پیش تر راحت رو  بتی

 

ی نه_ ن  نمیدونه چت 

 این میخوام فعال دیدم...دیدم کردم فکر بیشتی  خودم

 بندازم عقب رو قضیه

 ذهنم االن مثل و نباشه وسط تردید پای که عقب انقدر

 نزنه پر صدجا

 !اومد یادم شد خوب راستی 

 

 

 .کنم نرمش نگاهم با کردم سیع و زدم لبخند
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 نبود معلوم دلیلش که رسچن  نگاه و گارد اون

 

 معرقن  بهم که روانشناش اون بابت ممنونم ازتون واقعا_

 .کردین

م پیش دکتی  خانم با فعال  چیه قسمتم ببینم تا مت 

 ...و مدارکم میشه حاال

 

 و گل شده زندگیت شدی آره؟متحول اونه کار پس اها__

 !بلبل

 

 .کرد یم خستم داشت دیگه و بستم کالفه و چشمهام

ت بعدیش ی جمله با ویل  با و کردم باز چشم زده حت 

 کردم نگاهش گرد چشمهای

 

 تکرارش دیگه چون میگم بهت چی  کن گوش خب روشا_

 .کنم نیم

 !شدم مند عالقه بهت من
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 سینم تو رو نفسم که تحمل قابل غت   و اساش شوک یه

 .کرد خاک

 به تا اساش مهلت یه و چوب تیکه یه مثل شد تنم تمام

 بده ادامه اراجیفش

 

 متاهیل آدم خودمم نیستم بازی هوس آدم من روشا_

 !نه کنم یم خیانت دارم کنم حس که نمیدونم

 .شدم جذبت  دیدمت که اویل روز از

 .آرامشت جذب چهرت مهربوین  جذب

 و روشا آورد در و من پدر لعنتیت چشم ادوت این

 .نبود بهم حواست هیچوقت

 هستم تهش تا االنم

 کنه اذیتت رواین  مردک اون نمیذارم

 چجوری رواین  اختالل یه نمیدوین  ای تجربه یی  جووین  تو

  یه
ی
 !کشهیم آتیش به و زندگ

م و طالقت رسی    ع خودم  روشا کنم یم خوشبختت و میگت 
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 !چی  یعتن  واقیع خوشبختی  میدم نشون بهت

 آدم اون کنار هم لحظه یک حتی  میخورم قسم که و حیس

 میخورم قسم نکردی حس

 

 

باین  اون  کرد؟ یم دیوونم داشت شدتش با که بود ضن

 تهوع حالت یه و میشکافت رو سینم داشت دیگه االن

 .بود شده اضافه همشون به هم اساش

 ؟بود  کرده قایم شیشه خرده نجسش حرفهای الی الله

 داشت؟ درد شنیدنشون انقدر چرا پس
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 مشتاق آقای بسه_

 

 .نشده تموم حرفم هنوز کن گوش_

، ترسیدی فقط االن تو  .داری گاه تکیه یه به احتیاج نگراین
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 روشا پشتت کوه میشم من

 چشم گوشه یه فقط تو میدم غسلت ثروت و پول تو

 .بنداز بهت

 نکن تماشام اینجوری لعنتی  نیست هوس من حس

 

 .بودم شده قفل

ت از م بدجوری که شوگ از عذاب حس از حت   گت 

 .کرد مهارم و انداخت

 شدم بلند جام از فتن  مثل آین  به و دادم قورت رو گلوم آب

 

 !نزن حرف دیگه ی کلمه یک فقط...دیگه کلمه یک_

 

 .باسم آروم کردم سیع و بستم کالفه رو چشمهام

 حماقتی  چه کردم حماقتی  چه

 

 ....من روشا کن گوش__
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 .ترکیدم

 و میکنه باد داره لحظه هر که شده خفه ی نطفه یه مثل

 کردنه باز رس ی آماده

 کردم؟ چیکار من مگه

ن  وقیحانه تنقدر که کردم رفتار چجور  بهم و حرقن  همچی 

 زد؟

 من؟ ی درباره کرد تصور چی 

 

 .دهنتو ببند شو خفه__

 خاک شمطالق،تعهد برای رساغت میاد گ هر کردی فکر

 جدیده؟ فرصت یه منتظر و کرده

 قراره زندگیم برای تصمییم چه من نداره ربیط هیچ تو به

م ن  یه که کردی فکر خودت با چی  بگت   بهم حرقن  همچی 

 زدی؟

 

 شد یم الل وگرنه نداشت تمویم وقاحتش
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 هم همخونه یه حتی  مهسا ندارم تعهد هیچکس به من_

 ...به برسه چه نیست

 

ت با و شد گرد چشمهاش که جوری کشیدم جیغ  حت 

 کرد تماشام

 

 !دارم تعهد که لعنتی  منه_

 خودت با که کردی برداشت مدیل این و حرفهام کجای

 رساغش؟ برم گفتی 

 ...اونوقت نمیخوام وکیل دیگه میگم بهت

 

 .باش آروم خوب دختی  نگفتم که و االن منم!باشه باشه_

 روز و حال این به و من که بودی کثیقن  دختی  اگر تو

 !نمینداختی 

 .کنارتم خودتم بعدشم کنم یم خالصت خودم اول گفتم

 روشا کن باز و چشمهات خوب
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؟من و عشق طعم نمیخوای  رو تو نیست قرار بچیسر

 کنم مجبور

 دوست که کاری هر نیست قرار حیوون اون مثل من

 ...من بکنم روانت و روح با داشتم

 

 بسه دیگه...بسه_

 

 یه حکم کم کم پیشوین  روی عرق اون و رسخش چشمهای

 داشت خطر زنگ

ون انقدر گ از من  بودم؟ شده گیج و حت 
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ی دیگه_ ن  !بشنوم نمیخوام چت 

 نگو هیجی  دیگه بیار و اون فقط...قرارداد

 

 کرد یم سوراخ رو تنم داشت سنگینش نگاه

 بودن؟ موجودایی  چه دیگه اینا
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ن  تعهد ی عرضه اگر که انگل مشت یه  نیم هم اجد نداشیی

 .شدن

ن فقط که هرزه مشت یه ر  .میسوزوندن اکست 

 

نش پشت از  .سمتم اومد آروم های قدم با و شد بلند مت 

ی یه ن  .نبود درست وسط این چت 

 از پر نگاه این... و کرده عرق پیشوین  اون رسخ نگاه اون

 کینه

 

 حق لیاقتت یی  شوهر اون به دارم کم چیه؟کم میدوین _

 میدم

 حق و مهلت بهت که اوین  از تر تقرس  و تر لجباز تو

 داد انتخاب

 

 بود گذشته خطر زنگ از کار دیگه

 .کرد یم کرم بلندش صدای با داشت که ناقوس یه

دم اینجا از باید زودتر چه هر ن ون مت   .بت 
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 اون یا بشه استفاده علیهم بعدا بخواد که مدارگ گوربابای

 لعنتی  قرارداد

 

 افتاد راه که ها قفسه سمت و گذشت که کنارم از

 ویل کنم فوت آروم رو اضطرابم از پر نفس خواستم

 .بستم یخ شد اتاق در قفل که دستش

 هم رس پشت چندبار و در روی  قفل سمت رفت دستش

 .چرخوند

 کرد تماشام آرامش با و چرخید سمتم 

 بهم کینه با که مردی با بودم مونده موت به رو من حاال

 میخندید

 

 .کردم مسخره و شوهرت کیل اوایل_

ن  رو تو نتونسته که عرضس یی  چقدر گفتم خودم پیش  عی 

 کنه جذب آدم

 

 کردی؟ قفل چرا و در_
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 زحمت خودش به اصال که قلدره لیاقته یی  مرد یه گفتم__

ن  انرژی  نداده گذاشیی

 

 !توام با_

 کردی؟ قفل و در چرا میگم

 

 باهوشه خییل اتفاقا!نه میبینم االن ویل_

 .بخوری رس دستش از نذاشته و شناخته رو تو خوب

؟به من حاال  اون؟ یا ترم باهوش من نظرت چی

 

یک و کشیدم جیغ  زدم داد بلند هیستت 

 

 کردی؟ قفل چرا و در میگم بهت_

ن   این تو نریختم رو آدمه چی  هر تا کتن  یم بازش االن همی 

 اتاق
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یک که بود اون نوبت اینبار  شه نزدیک بهم و بخنده هیستت 

 

 .میدم رو جوابش خودم_

 .عروسک ترم باهوش ازش من که معلومه

  باهات که مردی
ی
 .احمقه نشه نزدیک بهت و کنه زندگ

ن  و من برای...کنار گذاشته رو کنده پوست هلوی یه  همی 

 لحظه

 

 

 .نبود تکراری حال و حس این

  و مرگ حس یه
ی

 تجربه این از قبل وجه هیچ به که خفگ

 .عقدم ی سفره رس حتی  بودم نکرده

ن  هم شهاب با وقتی  حتی   ....حتی  و شدم بالی 

 !میمردم داشتم
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 شوهرت مثل منم الزمه ویل روشا نیستم باز هوس من__

 .کنم مجبورت یکیم

 تر راحت اونوقت بکرت تن پای بخوره من وجود مهر وقتی 

  اون از میتوین 
ی
  زندگ

ی
ون بیای سگ  .بت 

ن   کنم یم کمکت دارم!ببی 

 

اهنش ی دکمه سمت رفت دستش  .مردم من و پت 

ن   من و کرد تناشام کریه لبخند یه با و کرد باز رو دکمه اولی 

 .رفت نفسم

 نه؟ مستی ..م تو__

 !نیست طبییع حالت

 

 کثیفش ذات مثل کریه و بلند.خندید

 !حماقتی  چه....کردم حماقتی  چه

 

 .برم پیش تر راحت که خوردم عروسک، نه_

 .دیوونه کنم نیم پشیمونت که میخورم قسم
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 دیوونه؟ روییه و رنگ چه این تروخدا کن اشنگ عه عه
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 ادن گوش به و بزین  جیغ لذت از که بکنم کاری یه میخوام

 برسوین  عرضت یی  احمق شوهر

 چته؟ عروسک باش آروم

 

 بود؟ شکیل چه مردن مگه

 .کردم نیم حس وجودم تو و روچ دیگه منکه

ن  به پاهاش که شده لمس گوشت تیکه یه  شده میخ زمی 

 .نداشت حس دیگه تنش و دست و ودب

ن  زدم وحشت نگاه  در شده قفل در اون و درشت هیکل بی 

 غلیط چه که کرد نیم تحلیل لعنتیم مغز و بود گردش

 بکنم باید

ون چاه ته از دیگه صدام  مثل لعنتیش نگاه اون و میومد بت 

 .بود دریدن ی آماده ی گرسنه
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 درو کن باز...نه...نه_

 

 رو لعنتیش های دکمه اون که نفهمیدم اصال و سمتم اومد

 .کرد باز گ

 .مردم چندم بار برای من و نزدیک اومد

د دست بهم اگر ن  یم تموم گرون انقدر حماقتم اگر...مت 

 ....شد

 

 روشا نلرز انقدر میگم بهت__

 یی  مردک اون مثل من.دیوونه بیسر  عاشقم کنم یم کاری یه

 نیستم عرضه

 روشا دارم هواتو من

 

 قدم یک فقط

 به که بخوره بهم نحسش تن تا بود مونده دیگه قدم یک

 .اومدم خودم
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 االن و بعد برای گذاشتم رو نکشیدن نفس و مردن چی  هر

 .نبود بودن عرضه یی  وقت

به یه و محکم ی تنه یه  زدم درشتش هیکل به شدید ی ضن

 .دادم هل کناری به رو کثیفش تن و

 روی چیککو  قفل اون و در سمت شد دور ازم که تنش

 قفل که کردم پرت سمتش رو خودم و بردم هجوم در

 .شدم

 

 یی  و لرزون تن و شد حلقه کمرم دور قوی دست تا دو

 .کرد مهار در قفل به نرسیده رو جونم

 نرسید قفل اون به که دستم...خورد تنم به که دستش

 .رفت سیایه چشمهام

 بیوفته بود ممکن که اتفاقی  اون و آتیش شد جونم تمام

 .کرد ذوب رو تنم کل و اسید دش

 

ی کجا_  .دارم کار باهات تازه عزیزم مت 

 .بود تو مثل هم هرزه مهسای اون کوچولو یه میشد چی  آخ
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 روشا بدم دست از محاله رو تو نداره ایرادی

 

 کشیدم جیغ

 .هام ترس ی همه ی اندازه

 و چنگ با که پایک ی همه ی اندازه و وحشتم کل قدر

 .کردم حفظش دندون

 کثیفش دست اون با که صدایی  برای و کشیدم جیغ بلند

 .ریختم اشک کرد خفه

 همراه رو تنم و نشست دهنم روی محکمش دست

 .کشید مبل روی تا خودش

 .بود تاوان وقت انگاری و بود مست حسایی 

 .حد از بیش اعتماد و حماقت تاوان

 .ندادنم مهلت شایدم و کاریم پنهان تاوان

 .کرد یم خفم داشت عفنشت بوی بود که چی  هر

 

ن  رو لرزونم تن  باالخره و بود کرده قفل تنش و بازوها بی 

 .کرد درازم مبل روی

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 .کرد باز که هایی  دکمه و کرد مهار که دستهایی 

 تا خییل دیگه انگاری...نفسم و میچرخید رسم دور اتاق کل

 .بود نمونده ای فاصله آخر نفس

 چرخید اتاق کل لباسم، های دکمه رو نشست که دستش

 .شد حبس نجسش های دست پشت تهوع موج و

 

 .بکیسر  درد نمیذارم روشا آروم...آروم_

 .آروم خانویم آروم....من روشای...من عروسک

ی طالق تر راحت و خودم مال مییسر  بعدش  میگت 

 روشا ببندم دستاتو نمیخوام نشدم سگ تا بگت   آروم

 

 .شد تموم باالخره

 رو تتن  و شد باز هام دکمه و شد کنده رسم روی از شالم

 .کرد تماشا رو بود ندیده کیس انصاف یی  محرم اون جز که

 .افتاد راه لجنش دهن از آب و زد برق کثیفش چشمهای

 گردنم سمت رو رسش و کرد قفل رسم باالی رو دستهام

 !شد متوقف دنیا و کشوند
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 شهاب*

 اخالق گند توی که اومد روز یه باالخره عجب چه_

 بخندی

یه؟ شده چی   ختی

 

 و بستم رو امسال های قرارداد فایل اشکان به توجه یی 

 .کردم خاموش رو سیستمم

 

  جوری یه تروخدا کن نگاه_
ی

 میشه باورش خودشم که میگ

 .بخنده نداره حق

 .شهاب کن ولش

 خوب حالت و باشر  راه به رو همینقدر همیشه عزیزدلم

 باشه
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 و زدم لبخند روشا ذوق از پر صورت یادآوری با اختیار یی 

 .کردم نگاه جفتشون کنجکاو چشمهای به

 دوختم چشم بهشون آرامش با و دادم تکیه صندلیم به

 

 .هست امیدواری جای کنم فکر_

ن  میاد راه باهام داره کم کم  نازنی 

 حس اینجوری...یعتن ...کنم خوشحالش تونستم دیشب

 کردم

 

 درخشش از پر چشمهای با و اومد کش جفتشون لبهای

 کردن نگاه بهم

 

  راست_
ی

 اومد؟ شهاب؟خوشش میگ

؟ نرم رو دیل هر محبت و عشق گفتم دیدی  میکتن

 گفت؟ کن؟چیا تعریف خب
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 عشق دیشب ی خاطره و یاد با ها ساعت میخواست دلم

 .کنم بازی

ن  برای شاید که کوچولویی  عروسک  ی خونه تو بار اولی 

 .قصیدر  باهام گریه جای به و خندید دلش ته از من

 

 نیاد؟ خوشش پس نه_

 دختی  یه دل و کنم پیشنهاد کادوییو یه من میشه مگه

 میشه؟ مگه نره؟نه

 

 انداختم اشکان سمت نگایه نیم و کردم جمع رو وسایلم

 نزن مفت حرف اشکان ببند_

 

 گفت شهاب خود وقت؟خوبه یه نکیسر  خجالت پررو_

 .کبود یاقوت اونم بدم جواهر بهش میخوام

  چی 
ی

 تو؟ میگ
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 پاهاش بیخیایل با و کرد پرت مبل روی رو خودش اشکان

ن  روی رو  گذاشت مت 

 

 وگرنه گردنبند روی بده سفارش گفتم من که اینه مهم_

 بیاره هم رو تهش و رس میخواست چجوری نبود معلوم

 

 افتادم راه کتم سمت و شدم بلند جام از

 باشه؟ ببند گفتم اشکان_

ن  رو از پاهاتم  !رسی    ع بردار مت 

 

 وقت یه میشدم خوشگلت روی اون نگران داشتم بابا ای_

 .کتن  فراموشش

 همراهته همیشه که خداروشکر خب

 

 دوباره و کرد قطع رو اشکان اراجیف موبایلم زنگ صدای

م م سمت رو مست  ن  .کرد کج مت 
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 شماره دیدن با و انداختم موبایل ی صفحه به نگایه نیم

 کردم مکث کالفه اشنا ی

 

 کیه؟_

 

 کردم رد رو تماسش و کردم زمزمه حرص اب لب زیر

ش هرزه؟چرا این میخواد چی _  نمیشه؟ کم رسر

 

 مهساس؟_

 

 که بود جالتی  صفت.کردم تاییدش رس با و گرفت خندم

ن  همه که بود خورده موم و مهر زن اون اسم به  میشناخیی

 

 ورایی  و رسر  چه نیست معلوم باز ندیا جوابشو خدا ای_

 .بگه میخواد

 میوفتم اینجا اومد که ای دفعه اخرین یاد که بار هر وای

 بزنم جیغ میخوام
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 این؟ اخه مرگشه چه

 

 .کردم تنم حرف بدون و برداشتم رو کتم

 محال و گرفت یم حیات بوی و رنگ داشت کم کم زندگیم

 کنم خرابش برم و دور مزاحم های مگس خاطر به بود

 

ی زود چقدر روزا این کردی دقت_  رئیس؟ جناب مت 

 رو همه و بودی اینجا شب تا که میاد یادم و زایی رو  اون

 .میداشتی  نگه زور به هم

 رفیق؟ اخه آوردن روزت به چی 

 

 زد گره بهم رو ابروهام تلفنم زنگ ی دوباره شدن بلند
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 مهساس؟ بازم_

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 همون دوباره و شماره همون دوباره و کردم نگاه رو موبایلم

 نحس زن

 

 کشیدم قعمی نفس و دادم تماس رد

 

 مسافرت؟ دوتایی  برین میخوای شهاب میگم__

ش اصال رسی این  دوست خییل خودشم که جایی  یه بتی

 هان؟ داره

 بیشتی  شکیل این کن دعوت و خانوادش دوباره اصال یا

 چطوره؟ میاد خوشش

 

 .هست رسم تو فکرایی  یه خودمم نمیدونم__

 میخوام پیشمون بیارم هم رو ای دیگه کس نمیخوام فعال

 باشم تنها فقط باهاش

 

 تعجب جای شد نیم بلند اگر اشکان ی لوده از پر صدای

 داشت
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 .تنده آتیشت چقدر مرد بیا کوتاه...بابا اوهوع_

 اخه؟ داره نگه راضن  رو تو چجودی زنت بیچاره

 

 موبایلم زنگ صدای با که اشکان بلند ی خنده صدای

 .شدم کالفه دیگه شد ادغام

 زد چرخ تنم تو آروم آروم خشم هدوبار  و شد جمع صورتم

 

 اعصاب بخوای که داره ارزش اخه شهاب کن ولش_

؟ خرد و خودت  کتن

 بره کن بالکش

 

 غریدم عصتی  و کردم چفت هم روی رو هام دندون

 

 بدهکارم کالغ جوجه این به اساش کردن ادب یه من نه_

 میکنم درستش خودم

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 ...اعصابتو تروخدا شهاب_

 

 قفل های دندون پشت از آروم و کردم وصل رو تماس

 غریدم شده

 

 و دمت تا میدم بهت دیگه فرصت فرصت،یه یه فقط__

 .شر  گم و کولت رو بذاری

 و دور و سایت... و نحست حضور... و خودت...وگرنه

 .هرزه ی زنیکه میکنم پودرت ببینم برم

 ....ی زنیکه کنم یم نابودت که نپلک من بر و دور

 

 تو؟ زن یا هرزم من_

  از و زنت پای راچ
ی
ون نمیکیسر  من زندگ ت؟ خوش بت   غت 

 میخواد؟ چی  من شوهر از تو زن
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ت و شد خفه نطفه تو حرفم آین  به  قطع کالمم زده حت 

 .شد

 و کنه بدترش تا دادم اجازه بهش ناخواسته و کردم مکث

 بکنه رو خودش گور

 

 بده؟ و من جواب هان_

ن  پاکیش و حیا و زنت نجابت از دم که تو  شوهر از ین مت 

 میخواد؟ چی  من

ت توهم که تو  که کتن  جمع و زنت نمیتوین  چرا داری غت 

 هان؟ نیاد دار زن مرد رساغ

 

 .کردم یم حس جونم تو رو آتیش شدن ور شعله

ن  بود که چی  هر ویل شد شکیل چه صورتم نمیدونم  نازنی 

 کرد پچ پچ آروم و شد نزدیک ترسیده

 

 !شهاب کن میگه؟قطع چی _
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 باشم محیط خودم به کردم سیع و بستم و چشمهام

 

 خودم وگرنه میدم بهت فرصت یه فقط...فرصت یه_

 لمس خاطر به میدم غسل و تنم بعدشم کنم یم خاکت

 .نجست تن

  اول که فرصت یه
ی

 کتن  قطع بعدشم کردم غلط بگ

 

  وسط انداخته و خودش تو کردم؟زن غلط بگم من_
ی
 زندگ

 !من

ت؟ یی  انقدر مردم بابا عجب  غت 

ی یی   الیک حرف بازم و هست چی  همه به حواست یا ختی

؟ ین ن  مت 

 دنبال در به در من شوهر پیش ماهه چند زنت داری ختی 

 طالقه؟ کارای

کتت از و من که اونموقع ون انداختی  رسر  نگفتم بهت بت 

 با زنت نبود قرار دیگه ویل حقته گفتم  خودم پیش چون

 .هم رو بریزه من شوهر
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ون بکش زندگیم از و زنت پای  شهاب بت 

 

د دیگه قلبم ن  .نمت 

ن  همه و میسوزوند رو پوستم داشت تنم حرارت  تو چت 

 بود شده شناور خال

 

 مهسا مردی تو_

م و نفست تا  !کنم نیم ول نگت 
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سم کردی فکر رئیس جناب باشه_  میگم؟ دروغ یا میتی

 نداره؟ و لیاقتت زنیکه اون گفتم بهت کم

 !بکش حاال

ی از من ن سم چت  ؟ جوش انقدر چرا تو نمیتی ین ن  مت 
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 خودت چشم با اگه برو میگم؟باشه دروغ میکتن  فکر

 !بیار رسم خواستی  بالیی  هر بیا ندیدی

 قرار باهاش روشا به زد زنگ شوهرم که شنیدم خودم

 .گذاشت

 گ؟ اونم

 موکیل نه شدس خراب اون تو منیسر  نه وقتی 

؟ یعتن   چی

 ی فتنه و سببم که لعاب و رنگ خوش خیانت یه یعتن 

 جنابعالیه زن هم اساسیش

 

 

 ؟ جادوگر این میگه چیه؟چی  شهاب_

 شهاب شده کبود رنگت

 

وع مغزم اشکان ی ترسیده صدای با  کردن تحلیل به کرد رسر

ن  جون با که هایی  کلمه تحلیل  درد مغزم حرفشون هر گرفیی

 میلرزید تنم تمام و گرفت یم
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ل رو خودم نتونستم دیگه  کردم فوران و کنم کنتی

 کنه تحمل نمیتونست دیگه که فعایل آتشفشان مثل

 

 نیم ولت نکنم تیکت تیکه تا.زنیکه کندی و خودت گور_

 .کنم

 من؟ پاک زن من؟به زن به میچسبوین  و اراجیف این

 آب بار هفت و دهنت باید بیاری میخوای و اسمش

 وجود یی  بکیسر 

 

 .کرد یم بد و حالم آرامشش

 .میلرزوند رو تنم و کرد یم زدم وحشت آرامشش

 من؟ روشای به راجع گفت یم داشت چی 

 

سم تهدیدات از من_  .دارم مدرک چون شهاب نمیتی

 خودت چشمهای با میتوین  نه هم جعیل فیلم و عکس

 .ببیتن 
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 خودت میتوین  دارن قرار هم با من شوهر دفتی  تو االن

 کتن  تماشا بری

ن  اگر ویل ن  اونوقت شدی مطمی   روی به خودم نفر اولی 

تت  فهمیدی کنم یم توف غت 

 بکن داشتی  دوست کار هر زنت و میدوین  خودت هم حاال

ه قفس از مرغ که نرو دیر فقط میفرستم برات و آدرس  نتی

 رادش جناب

 !خوش روز

 

ن  ن  به همی   راحتی  همی 

 و روح با موندم من و پیچید گوشر  تو ممتد بوق صدای

 .شده متالشر  روان

 جوره هیچ که فریادی و انداخت راه جونم تو که خشیم با

 .کنم مهارش نتونستم

ن  همه دیگه  .بود اختیار یی  چت 

م کنار صندیل سمت رفت که دستی  ن  اون که دستی  و مت 

 .کرد پرت اتاقم ی گوشه ای شیشه دیوار سمت رو صندیل
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 هوار بلند و کردم پرت شیشه سمت قدرت با رو صندیل

 کشیدم

 

 !کنم یم چالش و کثافت این من__

 

ن  بلند غجی صدای  بند پشت اشکان بلند فریاد و نازنی 

 .شد بلند ها شیشه شدن خرد بلند صدای

 

 گفت؟ چی  شهاب میکتن  کار چی _

 شهاب؟_

 

د زنگ گوشم تو نحسش صدای و میسوخت تنم ن  .مت 

 گفت؟ من پاک زن درمورد

ی درمورد  بود؟ لیال زالیل به که دختی

 

 مکن یم متالشیش خودم دستای با...کند و خودش گور_

 کنید تماشا بشینید
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 اتاقم در سمت رسی    ع و برداشت رو ماشینم سوییچ و کت

 افتادم راه

 از پر صدای و زده وحشت های صورت به اهمیت یی 

ن  و اشکان عجز  به چشمم که کردم با رو اتاق در نازنی 

 صف اتاق در پشت که خورد درشتی  و ریز های کارمند

 بودند کشیده

 

ن  یم غلیط چه اینجا_  اها؟شم کنی 

ن  گم  !یاال چشمم جلو از شی 
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 زده وحشت و شدن دور چشمم جلوی از ملخ و مور مثل

 .کردن باز برام رو راه

 مگه؟ گفت چی  وایسا تروقرآن شهاب_

 

 .کشید یم تت   قلبم و داغ ی کوره یه مثل بود شده تنم
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د نبض درد از رسم ن  و پاک چشم دوتا اون تصویر و مت 

 .رفت نیم کنار دمدی جلوی از رنگ خوش

 به رو روانم و روح که بود پررنگ انقدر طالق ی کلمه ویل

ه بازی  .کنه داغونم و بگت 

 ....باشه راست درصد یک فقط اگر...درصد یک فقط اگر

 !جهنم میکنم براش و شهر این کل

 

 رسی    ع شه بسته در اینکه از قبل ویل شدم آسانسور سوار

 .مچپوند آسانسور اتاقک تو رو خودشون

ی هیچ مغزم ن  مظلوم صورت تو که کرد نیم تحلیل رو چت 

ن   کشیدم هوار نازنی 

 

 افتادین؟ راه من دنبال میخواین چی __

 هم شماها رو و چشمام وگرنه نمیاین رسم پشت قدم یه

 میبیندم
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 مرگ ی لحظه ی تجربه تو ویل کردم یم حس رو بغضش

 .بودم

 بودم هکرد تجربه زندگیم تو بار یک فقط که حایل و حس

 .شد یم تکرار داشت و

 ....شد یم تکرار اگر که

 

 شهاب؟ میفهیم بری شکیل این نمیذارم_

 نمیذارم روز و حال این با بکن داری دوست کار هر حاال

 کتن  غلیط هیچ

 

 میسوخت سینم ی قفسه

 چه دیگه این و شد یم مچاله بیشتی  لحظه هر قلبم

  بهشت وسط که بود کابوش
ی
 شد؟ پرتاب من زندگ

 

ن  گفت چی  مهسا بگو کلمه یه فقط_  شهاب همی 
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ن  خیس چشمهای به نمیتونستم  دوباره و کنم نگاه نازنی 

 .کنم پشت

 وقتی  ویل شد یم متالشر  ترس...و خشم از داشت تنم تمام

 کردم باز لب شد باز آسانسور در

 غریدم میومدن دنبالم که همینجور و افتادم راه

 

ن  برم باید_  .شم مطمی 

ن  برم  شک بهش اینکه خاطر به روشا از بعد و شم مطمی 

 کنم خوایه عذر کردم

 کاری هر بعد ببینم رو دروغش خودم چشمهای با برم

 بکنم هرزه اون با خواستم

 

 نشستم فرمون پشت رسی    ع و کردم باز رو ماشینم قفل

 

کز انقدری ن  از که نداشتم تتی ون کنم پرتشون ماشی   ویل بت 

ن  تو و کردن باز و در وقتی   هیجی  دیگه شدن جاگت   ماشی 

 .نگفتم
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 افتادم راه و دادم فشار گاز پدال روی رو پام قدرتم تمام با

 

  داری چی _
ی

 ...گف چی  شک؟مگه کدوم شهاب میگ

 

ن  اول.میدونم بزنه زخم بهم شکیل این محاله روشا_  مطمی 

 از و طالق  یی  رفته روشا میگه که و کیس زبون بعد میشم

ون حلقومش  .میکشم بت 

 کنه متهم خیانت به و زنم که و کیس کنم یم خاک

 

 شنیدم که بود صدایی  تنها اشکان ناباور صدای

ن  ی آینه قفل نگاهم جاش به  سفید صورت که شد ماشی 

ن  ی شده  .بود گرفته قاب رو نازنی 

 

 گفت؟ و این طالق؟مهسا_

 شهاب؟ کردی باور هم تو
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 صورت قفل نگاهم من و داد تکیه راحت خیال با اشکان

ن  مبهوت و مات  .شد نازنی 

ی یه...نه ن  .نبود درست چت 

 که بود ناگهاین  و یهویی  ترمز یه داد مغزم که فرماین  تنها

 .دادم فشار ترمز پدال قدرتم تمام با رو پاهام

ن  جیغ صدای  تمام با ویل شد یگ ممتد های بوق با نازنی 

ت صورت به و برگشت قدرت ه زدش حت   شدم خت 

 

ی یه تو_ ن  ؟آره میدوین  چت 

ن  نیوردم رست بالیی  یه تا کن باز و دهنت  نازنی 

 

 کشتنمون به االن خیابونیم شهاب؟وسط شدی دیوونه_

 بیوفت راه میدی

 

 هوار تر بلند و ندادم اهمیت اشکان صدای به ای ذره

 کشیدم
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ن  ندادم دستت کار تا بزن حرف د__  نازنی 
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 امضای یه شد بلند گریش صدای و ترکید که بغضش

 هام ترس ی همه پای زد اشاس

ی هر پای ن  حقیقت انگار و داشتم وحشت ازش که چت 

 بود محض

 

 نازی؟_

 

ت از پر صدای  الی البه و آوردتش خودش به اشکان حت 

 کرد باز دهن هاش هق هق

 

 .بود شده منرصف خدا به...خدا به__

 نمیخواد طالق دیگه شده پشیمون گفت بهم...گفت بهم

 

 هوا رفت شد دود داشتم امید و یتن خوشب چی  هر.شد تموم
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 فشار گاز پدال روی رو پام قدرتم تموم با دوباره و برگشتم

 دادم

 

 و قراردادش رفته فقط نیست درکار خیانتی  شهاب خدا به_

 .کنه لغو

 

؟بهت میدونستی  تو_ ن ؟ ما به هیجی  و گفت نازنی   نگفتی

ن  یه اونم  ای؟ فاجعه همچی 

 

ن  همه.بشنوم هیجی  نمیخواست دلم دیگه  و بود روشن چت 

ن  یه میموند فقط  میدیدم خودم چشمهای با باید که چت 

 

 دیگه اشکان قرآن به...نگم هیچکس به گفت...گفت__

سید...شه جدا شهاب از نمیخواست دلش  از وکیله میتی

ن  برای کنه استفاده سو...مدارکش  و قراردادش رفته...همی 

 ...کن باور شهاب...کنه کنسل
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  کشیدم واره قدرتم تمام با

ن  بتی  و صدات_  بشنوم نمیخوام نازنی 

 

 .بود مخم رو هقش هق صدای

ن  زدی گند_  کنیم؟ جمعش چحور االن کردی خراب...نازنی 

 

 میجوشه رگم تو داره خونم کردم یم حس

قابل حس یه  قراره که دیگه ی گذشته یه و توصیف غت 

 .بره در قش بذارم بود محال اینبار ویل شه تکرار بازم

 کوبیدم مشت فرمون رو ممحک

 دیگه مشت و دیگه مشت

 

 کنه التماس دیگه عادی روز یه برای کنم یم کاری__

 جهنم کنم یم و روزگارش

 

 زدم فریاد وجود تمام با و کبودم فرمون روی تر محکم
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ن  روشا میندازمت کردن غلط به__  کنه تماشا و بشی 

 

ن  تو و چرخوندم و فرمون  .پیچیدم کوچه اولی 

 دادش به خدا فقط و میچرخید ذهنم تو نحس سآدر  اون

 نباشه وسط خیانت یه پای که برسه

 برای طالق حرف همون که کنه رحم بهش خدا فقط

 .بسه آبادش و جد هفت

 

ن  و کرد یم تماشام اضطراب با اشکان  وجود تمام با نازنی 

 ریخت یم اشک

 

 اون کنار ماشینم و شد پیدا نحس پالک اون باالخره

 .شد پارک نتی لع ساختمون

 رو در اینکه از قبل ویل شدم پیاده چطوری نفهمیدم دیگه

 کشیدم هوار بلند ببندم
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ن  هیچکدومتون_  .نمیاد پایی 

 نمیشناسم رفیق دیگه ببینم یکیتونو

 

 .دوییدم ساختمون سمت و کوبیدم رو در محکم و گفتم

 رو روبه باهاش باید ویل میشکافت رو سینم داشت قلبم

 میشدم

 یم پیدا حقیقت هام بدبیتن  ی همه که ای لحظه از وای

 کرد

ن  تو رو واقیع جهنم  میساختم براش دنیا همی 
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 نداشت اسم هام حال و حس از کدوم هیچ دیگه

ن  یا شده سبک حد از بیش رسم نمیدونم  .سنگی 

 داشت و میخورد زنگ گوشهام تو بلند آژیر یه فقط

 .کرد یم کر رو گوشهام

 پارادوکس مزخرفات این و روشا کردم یم حساب جور هر

 ...ویل شد یم عجیتی 
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 .کرد یم متالشیم داشت که جون پر ویل این به لعنت

 رسوندم نحس ی طبقه اون به رو خودم بلند های قدم با

 .کردم نگاه هارو واحد کل چشم پا تا رس و

 بود فرستاده برام مهسا که آشنا فامیل و اسم یه دیدن با

 .کشیدم عمیق نفس و دمایستا واحد جلوی

بان  توی رو خون جوشش و بود شده آور رسسام قلبم ضن

 .کردم یم حس رگهام

 فرمون ی قفل،همه قفل و داد نیم فرماین  هیچ دیگه مغزم

ده رو اتفاقات  .نفرتم و خشم دست بود ستی

 با ویل بود شده قفل وکیل ی کلمه رو کینم از پر نگاه

 .دادم هل رو احدو  در قدرت پر و گرفتم نگاه کراهت

به بهش دوباره و دوباره رو واحد در  و بود قفل ویل زدم ضن

 .رسید نیم گوش به هم صدایی  و رس هیچ

 

؟ رادش جناب شما... آقا ببخشید_ ن  هستی 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

مرد رو شده خراب واحد اون در از نشستم خون به نگاه  پت 

 یک  و بریده های نفس با که نشست قدکوتایه و چاق

 .کرد یم نگاهم بود قلبش رو که دستی 

 

 رو کلیدی تک مردد و ایستاد صاف روزم و حال دیدن با

 کرد دراز سمتم

 

ن  زدن زنگ بهم مهندس خانم__  واحد یدک کلید که گفیی

 شما برای بیارم رو آقا

 

 میگذشت مخش تو چی  عوضن  جادوگر اون...نمیفهمیدم

 .داد یم بازیم شکیل این داشت که

ن  و باال رصح و خشم زور از سینم ی قفسه  . شد یم پایی 

 غریدم حرص با و کشیدم دستش از رو کلید تک رسی    ع

 !زودباش....واینسا اینجا برو_
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 و  داد تکون رو شدش خشک تن و مات نگاه آخرم فریاد

 .شد دور چشمهام جلوی از رسی    ع مستاصل نگاه یه از بعد

 قفل توی میلرزید، که دستهایی  با رو لعنتی  کلید اون

 .دادم هل داخل به قدرت تمام با رو در و چرخوندم

 پشت دیوار به شدنش کوبیده صدای که قدرت با انقدر

 .پیچید کور و سوت واحد کل تو رسش

 

د نبض درد از که رسی با و بستم رسم پشت رو در ن  کل مت 

 .کردم رصد رو دورش تا دور و گشتم چشم با رو واحد

 بدبیتن  همه به واحد سکوت لحظه لحظه،یک یک فقط

 .زد ریشه وجودم تو عجیب آرامش یه و زد طعنه هام

 کردم؟ قبول رو ماده کفتار اون حرف چطوری

 ...و بردم سوال زیر رو زنم پایک

 پودر جسیم افتادن صدای با خوشبینانم احتماالت  تمام

 .شد قفل دفتی  اتاق تنها در رو خونینم نگاه و شد

بان اون دوباره  .شد تند هام نفس ریتم دوباره و برگشت ضن
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 جرئت پاهام و شد نیم کنده لعنتی  در اون از چشمهام

 .نداشت روی پیش

 مغزم صداهای کردم سیع و شدم نزدیک در اون به آروم

 .بشنوم خوب تا کنم خفه رو

 .ایستاد تپش از و بست یخ قلبم آین  به اما

 هام نفس بلند صدای ویل چسبوندم در به رو گوشم

 یه نوید که جوین  کم یصدا تا رسید یم گوش به بیشتی 

 .داد یم در پشت از رو دیگه داستان

ل رو خودم نتونستم دیگه  .کنم کنتی

 رسید یم گوشم به ناواصح که ظریقن  های ناله صدای

قابل رفتارهای به زد جنون مهر و کرد دیوونم لم غت   .کنتی

 کوبیدم در به قدرت تمام با و رفت باال کردم گره مشت
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 !بودن کارساز نه

وم تمام با و رفتم عقب قدم چند اینبار  و زدم تنه در به نت 

 .کوبیدم در به شونم با
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 که نمیشنیدم رو صدایی  هیچ خودم بلند غرش جز دیگه

ن  صدای باالخره  خرد صدای و شد بلند در لوالی شکسیی

 .پیچید اتاق کل تو چوب شدن

 رو نگاهم چشم تماما و شدم پرت اتاق وسط به شتاب با

 !شدم خشک که چرخوندم اتاق دور ادورت

 .لحظه این تا اال بودم نکرده تجربه رو خال حال به تا

 .مطلق سکون و اطرافم دنیای شدن منجمد

 میسوزوند رو پوستم داشت که حراریی  و تنم باالی دمای

 .بست یخ رسما از تنم و کرد فروکش آین  به

 .شد یم تکرار داشت تاری    خ

 تیکه یه قسمت اینبار نتیهم دیگه آور عذاب ی صحنه یه

 .بود شده جونم از

 بود؟ من روشای

 من؟ زن

ی این  دکمه و بود شده قفل تنش باالی دستهاش که دختی

 من کس تنها بود شده پرت اتاق جای یک کدوم هر هاش

 بود؟
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 زده خیمه عروسکم تن رو که مردی شکست، که اتاق در

 زنم گردن روی از رو رسش و شد بلند وحشت با بود

ون  کشید بت 

 

 وحشت چشمهای ویل بود روشا دهن رو همچنان دستش

 .بود مونده ثابت من رو شدش مات و زده

 .کردم تجربه رو خشم بارها و بارها عمرم تمام تو من

قابل های خشم یل غت   داد باد به هارو آدم دودمان که کنتی

شون حتی  و  ویل نذاشت جا به هم رو خاکستی

ن  درست...االن  این جنس تغیت   متوجه خویی  هب لحظه همی 

 .شدم خشم

 خورد،اشک زنم رسخ تن به که افتاد،نگاهم کار از که مغزم

 .گرفتم جنون شد پررنگ نگاهم جلوی حسایی  که هاش

 !توصیف قابل غت   جنون یه

 کردم حمله گرسنه گرگ یک مثل آین  به و کشیدم نعره

 
ی
ن  و بودند شده نزدیک جفتش به که گرگ  وارد میخواسیی

 .بشن روشقلم
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 .کردم حمله بهش وار جنون و کشیدم نعره

 

 گچ مثل شد کثیف، کفتار اون رنگ که نکشید طول خییل

 عقب زنم های دست و صورت از رو دستش آین  به و

 .کشید

 نیم تا که نری حیوون و موندم من ویل کشید عقب

 گرفتم نیم آروم دریدمش

 

                              **** 

 

ن  مهه نمیدونم  .کند یا رفت یم پیش رسی    ع داشت چت 

 .بود کالبدم توی روح همچنان یا بودم مرده

 ....نه یا بود مونده نفیس

 .بود خالص جهنم بود که چی  هر

 گردنم رو که کثافت و گناه جنس از عمیقی  ی بوسه

 .نرسید زورم و شد کاشته

به  .نکشید عقب ویل زدم ضن
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 ویل کردم تقال هوا یا ذره برای و کردم ناله بنیم تمام با

 .نشنید هاش گوش

 دیدم که اومدم خودم به وقتی  فقط ویل شد چی  نمیدونم

 .برگشت نفس دوباره و رفت کنار کثافتش تن وزن

د زنگ گوشهام ن  انگشتهاش فشار از دستهام و مت 

 .کرد نیم پر رو هام گوش صدایی  هیچ ویل میسوخت

 یم بر بهم رو نفسم که بود غلییطن  های رسفه بود چی  هر

 .کرد یم واضح رو دیدم  آروم آروم و گردوند

 دنده چرخ تازه که بشینم جام رس تونستم و برگشت نفسم

 .کردن حالچی  و چرخیدن ذهنم های

 و بود نشسته عوضن  اون تن رو که شد شهایی  میخ نگاهم

د مشت فقط ن  .مت 

 .کردم یم حس خویی  به رو روانم و روح شدن خنک

 آروم داشت جون کم فوت یه با که ای شده جزغاله روان

 .گرفت یم

 شهاب بلند های فریاد صدای و برگشت صداها رفته رفته

 شد گوشهام توی ممتد سوت اون جایگزین
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 سهم من؟به زن به خورد دستت...کثافت میکشمت__

 شهاب؟

 ناموس یی  کنم یم چالت
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 آروم آروم بعدی خطر های زنگ و میکوبید مشت شهاب

 .اومددر  صدا به

د لگد بابک ی سینه ی قفسه به قدرتش ی همه با ن  و مت 

 .کشید یم نعره

 هوشیاری بود دردی بد چه

 اتفاق داشت که جهنیم و واقعیت عالم بود دردی بد چه

 .افتاد یم

 

 اون روی از رو شدم له تن و کردم رسم دوباره رو پارم شال

 .کردم بلند نحس مبل

 کردم سیع توانم ی همه با و رسوندم شهاب به رو خودم

 .کنم مهار رو هاش مشت
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 اومدن؟ نیم بند چرا ها اشک این

 بود؟ شده شکیل این چرا شهاب

 

 هق الی البه و کردم نزدیک بهم رو پارم لباس طرف دو

 کردم ناله هام هق

 

 کشیش یم االن نزن شهاب قرآن رو تو_

 ...تروخدا کن ولش شهاب

 

د مشت شهاب ن  فکر من و یدکش یم نعره بلند بلند و مت 

 .بودم ها بعد

 و بود مرده لگد و مشت زیر مشتاق بابک که بعدی

 .بده پس تقاص بود قرار که  شهایی 

 

 نزن شهاب...کن ولش شهاب__
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 صدجا از و دستهات.ث*دی ی مرتیکه نمیذارم زندت__

 عوضن  کثافت خورده زنم تن به که میشکنم

 

دم فواره بابک صورت و رس از که بود خون همینطور ن  .ت 

 کنه دفاع نمیتونست خودش از و بود شده شوکه

 

 خراب این تو احدی هیچ و شدم بلند جام از زده وحشت

 نبود؟ شده

 میکشتش االن تروخدا....کنه کمک یگ....کمک_

 

 اتاق از نداشت جوین  هیچ که پاهایی  با و شدم بلند جام از

ون  زدم بت 

 

ن  معجزه  االن؟ بود؟مثل شکیل همی 

 پیداشون در چهارچوب تو زده وحشت که تن نازنی و اشکان

 شدن؟ من ی شده له ظاهر و صداها مبهوِت  و مات و شد
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 جیغ شد پیداش یهو معجزه مثل که اشکاین  دیدن با

 دادم نشون بهش رو اتاق لرزون دست با و کشیدم

 میشیم بدبخت االن اشکان بدو__

 !بدو میکشتش داره

 

 به و شکوند رو زدشون وحشت و مات نگاه بلندم جیغ

 داد قوت اشکان پاهای

 نوبت حاال و شد نیم قطع شهاب های نعره صدای

 بشه بلند که بود ها استخون شدن خرد صدای

 

 شهاب قدرت با و رسوند اتاق به رو خودش رسی    ع اشکان

 کرد بلند بابک تن روی از رو

 

 بکشم باید و انگل این اشکان بکش و دستت_

 زن به خورد تتکردی؟دس جرئت چجوری لجن کثافت

 ناموس؟ یی  من روشای تن من؟به
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 پیدا کشیدن نفس مجال تازه بابک کشید عقب که شهاب

 .کرد

یک ی خنده یه با و شد بلند زور به  توی خون هیستت 

ون به رو دهنش  کرد تف بت 

 

ن  زن_ ی تو؟همی    و دختی
ی

 از تا آورد پناه من به که میگ

 شه؟ خالص دستت

 

 حرف با که بود کشیده عقب رو شهاب زور به اشکان

 زد پس رو اشکان های دست و گرفت آتیش دوباره بابک

ن  و من بلند جیغ  بابک فک شدن خرد بلند صدای با نازنی 

 .شد سست پاهام و شد ادغام

 تماشا میتونستیم فقط و بودیم شده خشک زده وحشت

 کنیم

 رسید نیم خودمم گوش به حتی  جونم کم و ترسیده صدای

 

 !نه...میکشتش االن_

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 بدتر و کشید نیم عقب التماس با شد؟چرا نیم الل چرا

د؟ آتیش و زندگیم ی هنه داشت ن  مت 

 

 !رواین  ی مرتیکه باال بذار و کالت_

 و مریضن  کرده ثابت همه به و طالقه دنبال در به در زنت

 آخ....حاال

 

  !ببند و دهنت_

 

 !کن ولش شهاب کشتیش ابالفضل یا_

 

وع بید مثل تنم و شد خایل پاهام زیر.فروریختم  به کرد رسر

 لرزیدن

 

 فقط و شد نیم بلند مشتاق بابک از صدایی  هیچ دیگه

به بار زیر صورتش  شد یم جمع درد از شهاب های ضن
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 یم هوار بلند صدای با و میکوبید لگد و مشت با شهاب

 داد یم فحش و کشید

ین جنون  از نمیتونست هیچجوره اشکان و بود کلمه بهتی

 بربیاد پسش

 

ن  های انگشت فشار حس با  از رو شدم خشک نگاه نازنی 

ه ترسیدش چشمهای به و گرفتم بابک بیهوش نیمه تن  خت 

 شدم

 

 !روشا بریم پاشو_

 میاره رست بالیی  یه میکنه داره چیکار نمیفهمه االن

 میگم بهت شو بلند د

 

ن  کن ولش بکش و دستت_  نازنی 
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ن  از مردم نگاه  .نشست درنده شهاب رو و شد کنده نازنی 

 .بود من نوبت حاال و بود شده تموم بابک با کارش انگاری

ن  روی از شهاب  هم رو محکم لگد آخرین و شد بلند زمی 

 کوبید بابک ی سینه ی قفسه به

 مرده...و شد نیم بلند هم گفتنش اخ صدای حتی  دیگه

 بود؟

 

 !وایسا شو بلند_

 ...شهاب_

 وایسا پاشو میگم بهت_

 

 بود؟ من با

ه ه خت   تو روچ دیگه که بود متن  با ویل کرد یم تماشام خت 

 بود؟ نمونده تنم

 

 با و کرد پرت شهاب جلوی رو خودش رسی    ع اشکان

 کرد اشاره بابک جون یی  تن به وحشت
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 کردی؟ چیکار شهاب_

ن  یمش باید میکشه؟شهاب نفس ببی   قاتل بیمارستان بتی

 !دیوونه مییسر 

 

 روشا وایسا پاشو_

 ...نه_

 !شو بلند میگم بهت_

 

اهن به رو خونیش دست  نگاهم من و مالید سفیدش پت 

 .شد چال خون اون رد روی

 بهم آروم های قدم با و زد پس قدرت با رو اشکان شهاب

 شد نزدیک

 

 خونه بریم میخوایم...روشا یاال_

 ...نمیام من_
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 خیال با قراره و میشه نزدیک بهم داره جالد کردم یم حس

 کنه شکنجم راحت

 

ن  روی رو خودم  زده وحشت و کشوندم عقب به زمی 

ن  شلوار  زدم چنگ رو نازنی 

 

 نیست خوب حالش جلو بیاد نذارین_

 

 تن این باید اول باش مسلط خودت به خدا رو تو شهاب_

یم و لش ه داره بیمارستان بتی  میمت 

 

 فریاد دوباره و کشید پر آین  به نمایشیش خونشدی

 دلرزون رو ها شیشه بلندش

 

ه قراره که درک به_  بمت 

 کنم نیم ولش بمونه زنده اگر

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 لحنش دوباره و من سمت چرخوند دوباره رو رسش

 شد خونشد

 

 پاشو کوچولو خونه بریم باید_

 

 وحشتم ی همه قدر و کرد باز رس دوباره شدم چال بغض

 .زدم زار

 .میکشت و من

ید رو رسم راحت میدیدم که شهایی  این  .میتی

 

 تو که نیست اونطوری شهاب بدم توضیح برات بذار_

 .کتن  یم فکر

م طالق نمیخواستم دیگه بودم شده منرصف من  به بگت 

 میگم راست قرآن

 

 .کرد باز وحشتناکش آرامش با و بست کالفه رو چشمهاش
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ن  قامت حتی  و شد بیشتی  هاش قدم رسعت اینبار  هم نازنی 

 بازوم دور به دستهاش قدرت با و بشه مانعش نتونست

ن  روی از آین  به و شد حلقه  .کرد بلندم زمی 

 

 و خشمت نمیتوین  عصباین  االن کن ولش تروخدا شهاب_

ل  .کتن  کنتی

ه رو روشا نذار اشکان  بکن کاری یه بتی

 

 کرد یم خرد هاش انگشت فشار زیر داشت و بازوم

 ...من بدم توضیح بذلر شهاب_

 

 خودش با رو دستم ویل بود شده خیس اشک از صورتم

ون اتاق از هام التماس به اهمیت یی  و کشید  برد بت 

 

 بفهمم فقط اشکان بکن لش تن اون با خواستی  کار هر_

 .کنم یم تالقن  خودت با اومده باال نفسش باز
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ه چشمهام تو و گرفت اشکان از رو نگاهش  و شد خت 

 زد لبخند

 

 عزیزم بریم_

 

#part454 

 

 کردن؟ نیم کاری هیچ دوتا این چرا

 صف اعدام تماشای برای که هایی  دمآ مثل درست

 .کردن یم نگاه راحت خبال با و میکشیدن

 نبود مظلومیت وقت االن

 کرد حساب رفتارش روی بشه که نیست عادی آدم شهاب

وع ها زده جنون مثل  که کردن تقال و زدن جیغ به کردم رسر

ن  و اشکان مات نگاه  وحشت های قدم و شکوند رو نازنی 

 .اختاند کار به رو زدشون

 رو لرزونم تن و کرد بیشتی  رو هاش قدم رسعت شهاب

 .کشید خودش با تر رسی    ع
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ن   دور از رو دستهاش گره کردن یم سیع اشکان و نازنی 

تم که نذارن و کنند باز بازوم  و من فقط سنگ مثل ویل بتی

 میکشوند خودش با

 

 خودت به یکم میدی باد به و زحمتات داری شهاب__

 رفیق باش مسلط

 

یه همون این کن ولش بشها_  یادت عاشقیسر  که دختی

 ؟ چیه دختی  این هست؟تقصت  

 

  نگاه اال کرد یم آب سنگم دل هام هق هق صدای
ی

 سنگ

 جالد این

 

 اون از باالخره و کشوند ها پله از خودش با رو لرزونم تن

ون نحس ساختمون  برد بت 
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ن _  ندارم کاریش کنار گمشی 

ن   شکانا اونور برو نشدم سگ تا عقب بکشی 

 

 .نداشت همخوین  رسخش نگاه با آرومش لحن

ن  یه محاله نه  تموم لگد و مشت چهارتا با ای فاجعه همچی 

 .شه

 

 حمله بهم کثافت اون نکردم کاری من خدا به شهاب__

 یهو حیوون اون کنم کنسل و قراردادم بودم رفته من...کرد

 ..و کرد قفل و در

 

ی دیگه نمیخوام هیییش__ ن  بشنوم چت 

 

 داخل و من حرص با ویل آروم و کرد باز رو راننده ارکن در

ن   .فرستاد ماشی 

ه دوباره خواستم  و نداد مهلت ویل کنم باز رو دستگت 

 .کرد قفل رو ها در آین  به و شد جاگت   کنارم خودش رسی    ع
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ن  و اشکان های کوبیدن مشت صدای  برام شیشه به نازنی 

 .داشت رو مرگم ناقوس حکم

 دوستاش بلند های فریاد به توجه یی  و زد استارت شهاب

 !تمام و داد فشار گاز پدال روی رو پاش قدرت تمام با

 

ن  به ن  که کسایی  تنها از راحتی  همی   دور بدن نجاتم میتونسیی

 شهاب و موندم من و شدیم

 

 .میلرزید جونم تمام و میخورد بهم ترس از هام دندون

 شد یم بلند چاه ته از انگار جونم یی  صدای

 

 بذار تروخدا کنم یم سکته دارم من شهاب....شهاب__

 بزنم حرف

 

 کردی؟ کاری چرا؟مگه_

 نه؟ طالق درخواست برای وکیل پیش رفتی  فقط
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ن  هام نفس  جونم کل و میلرزید دستهام...بود شده سنگی 

 بود بسته یخ

 

 .بودم شده منرصف من_

م ازش و مدارکم تا بودم رفته  ...من بگت 

 

 هوم؟ نبود کفتار اون جز حدیا هیچ که سققن  زیر رفتی _

 ساکت و آروم همیشه برخالف توهم و بست و در

 !بزنه دست شهاب زن به...کنه حمله بهت تا نشستی 

 نشده نزدیک بهش ابلهشم شوهر خود هنوز که زین 

ی ن  روشا؟ انداختم جا و ها؟چت 

ی ن  موند؟ چت 
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 ...بذار باش آروم شهاب_
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 خونشدی نقاب اون و شیدک پر تصنیع آرامش اون اینبار

 .شد پاره

 چسبیدم در به و شدم مچاله خودم تو که کشید داد

 

ن  برای پس_  آره؟ روانشناس پیش بریم میخواستی  همی 

ی تایید امضای یه میخواستی   من بودن دیوونه برای بگت 

 نه؟

 روشا میدم نشون بهت و بودن دیوونه...باشه

 

 .نداشت فایده زدن حرف

 جا یه باید نبود نجایی  راه هیچ قعاوا رسی این انگار

 کردم یم تماشا فقط و میشستم

 

 ...شهاب_

 

 روشا و صدات بتی _
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دم له له که موقع اون ن  گرفتی  خون خفه کتن  صدام تا مت 

 .خونه برسیم تا شو ساکت االنم پس

 .کنم جمع جور یه و گند این و کنم روشن تکلیف تا برسیم

 نیاد در صدات خونه برسیم تا پس

 

 

 خفه رو هقم هق صدای و گرفتم دهنم جلوی رو ستمد

 .کردم

 کنم ختی  رو خانوادم شد یم کاش ای

سیدم من  همیشه از بیشتی ....میتی

ن  به یعتن  ن  و اشکان راحتی  همی  ن  یه از نازنی   اتفاقی  همچی 

 میگذرن؟

 

 باشم آروم کردم سیع و بستم رو چشمهام

 بزنه آسیب بهم بود محال شهاب

ر همب نداشت امکان شهاب  ...ویل برسونه ضن

سم خییل من اینها ی همه با ویل  میتی
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 بودم ندیده حال به تا که مرده نگاه این از

 هنوز میدونم که فریادهایی  و شده مشت دست این از

 نکشیده

 

ن   و کردم باز چشم وحشت با شد متوقف رسی    ع که ماشی 

 دوختم چشم برج پارکینگ به

 بدتر لحظه هر رو حالم و میجوشید رگهام توی اضطراب

 کرد یم

 

 عزیزم رسیدیم شو پیاده_

 

 باشم آروم کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 نمیاره؟ رسم بالیی  هیچ شهاب که گفتم

 .میشم پشیمون دارم کم کم

 

ن  از  سوار بلندش های گام با قدم هم و شدم پیاده ماشی 

 شدم آسانسور
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ن   میکنه فوران بشنوه دیگه ی کلمه یک اگر بودم مطمی 

 هم کلمه یک حتی  تا گزیدم هام دندون زیر رو بونمز  پس

 .نزنم حرف

ی هم لعنتی  زمان اون  شهاب و رسیدیم باالخره و شد ستی

 شدن باز محض به و کرد باز رو در قفل آرامش با

 چسبید رو در،مچم
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سونه؟ و من داشت دوست  بتی

یک بهش باید پس  .بود شده موفق چون میگفتم تتی

 .بود افتاده کار از زبونم و میلرزید بید مثل تنم

 با رویی  روبه برای آماده مطلق،کامال وزین  یی  و حیس یی  یه

 .دیگه طوفان یک

 .بره پیش ها قبیل از بدتر بود قرار انگار که طوفاین 
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 قدرت با رو خونه در و کشید خودش با رو جونم یی  تن

 .بست رسمون پشت

 زبونم همچنان و پرید باال بلندش صدای ترس از هام شونه

 .بود شده قفل

 یم بیشتی  لحظه هر دستم مچ دور به هاش انگشت فشار

 .کشید یم هوار کاش ای و شد

د فریاد یا و میشکست کاش ای ن  خشمش شکیل یه ویل مت 

 .نبود آروم انقدر و کرد یم خایل رو

 و بود شده جهنم داالن شبیه اینبار اعیوین  راهروی اون

 .شتدا رو وحشت تونل حکم برام

 بالیی  هر انگار و شد یم ختم ها خواب اتاق به که راهرویی 

 .بود نشسته منتظر اونجا بود که

 

 راه ها اتاق از یگ سمت باالخره و شد یم خرد داشت مچم

 .داد هلم داخلش تقریبا و کرد کج

 بشه؟ تموم بود قرار گ لعنتی  سکوت این

سوندمش خشم اوج همون به خودم باید شاید  هر تا مت 

ه آروم زودتر چه  بگت 
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ه آروم  تا ای فاصله میدیدم من که مردی این وگرنه بگت 

 .نداشت سکته

 .کرد ول رو دستم مچ باالخره و بست رسمون پشت رو در

 دور حد از بیش قرمزی و هاش انگشت رد رسی    ع اختیار یی 

ه حرکاتش به چشم پا رستا و دادم مالش رو مچم  .شدم خت 

 و افتاد راه ها لباس کمد سمت خونشدی با که شهایی  به

 کرد باز رو درش

 

 شهاب؟ میکتن  داری کار چی _

ش؟یکم ازم نمیخوای یعتن   از..اولش از بذار باش آروم بتی

 میگم برات اولش اول

 

 رو بلندش های فریاد و کرد یم خودخوری داشت شاید

 آرامش با داشت میذاشت؛شاید کنار مناسبش وقت برای

 ...ویل میخرید وقت ذهنش برای تصنعیش

ن  همه رسخ چشم اون و دستهاش ویل  .داد یم لو رو چت 

 کرد باز رو کمد اون در قدرت با و میلرزید که دستهایی 
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ی درمورد من_ ن  پرسم نیم سوال دیدم چشمم با که چت 

 روشا شر  خفه فعال نفعته به پس

 

 خییل برام ها کلمه این و لحن مدل این...نداشتم عادت

 .بود تازه

 به قلبش در ویل داشت زورگویی  به عادت یشههم شهاب

 ...االن ویل من درمورد الاقل.بود بسته ها واژه این

 

فم از من ویل نشنو تو درک به_  .کنم یم دفاع رسر

 برنامه طالق برای داشتم که بود وقت خییل من آره

 میچیدم

 

 

ن  و شد مشت دستش  قدرت با و زد چنگ رو لباس اولی 

 .کرد پرت اتاق وسط

 تهش ته گفتم،تا یم باید
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 دوباره که ای لحظه از درست یعتن  میگم که وقت خییل_

 .روانشناس پیش رفتم که روزی تا کردم پیدا رو مهسا

 ...ویل شهاب شم جدا ازت میخواستم

 

 لباس ی دونه به دونه شدن پرت صدای از اتاق کل حاال

 .نداشت هم تمویم و بود پرشده ها

ن  ورق رو ها لباس تک به تک  اتاق وسط رو همشون و دمت 

 کرد یم پرت

 

 .شهاب پیشش برم نبود قرار دیگه_

 و مدارگ رفتم .کنم کنسل رو کوفتی  قرارداد اون رفتم

م  ...که کنه سواستفاده ازش نتونه بعدها که بگت 

 

 تو که کرد پیدا بود دنبالش که رو لباش باالخره انگار

 زد فریاد و سمتم برگشت و داد فشار مشتش
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 جدید ی فاجعه تسلیم قد تمام و شدم الل که بلند رانقد

 شدم

 

 آره؟ تنت جون به افتاد و اتاق تو کرد حبست که_

 البه برد و رسش و کرد باز و هات دکمه ی دونه به دونه

 نه؟ موهات الی

 

 

 روبه درست و کرد عبور ها لباس  ی توده و خرمن روی از

 زد هوار صورتم روی

 

 روشا؟ آره_

 باهات؟ کنه چیکار میخواست بودم نرسیده

 زد؟ دست بهت برسم وقتی  تا خوب

ت به تونست تا باالرستون بیام تا  فحش و خندید من غت 

 آره؟ داد
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 .بستم رو چشمهام و چسبوندم اتاق در به رو خودم

 .میخورد بهم صورتم خییس از حالم

 .بود استیصالم ی همه نماد که هایی  اشک از

 باز رو هام چشم سمتم، به لباش تیکه شدن پرت حس با

ه رنگ رسخ ساتن ی پارچه به منگ و گیج و کردم  خت 

 .شدم

ه و گرفتم پارچه از رو نگاهم ه خت   .کردم نگاه شهاب به خت 

 .شدم مات و کردم نگاه

 !کرد یم سکته داشت

ون های رگ اون و پیشوین  روی درشت های عرق اون  بت 

 .ردک یم رسوا رو درونیش حال خوب خییل که زده

ن  و باال تند تند که ای سینه ی قفسه  تیله و رفت یم پایی 

  قت   های
ی

 بود شده شناور رسخ دریای وسط که رنگ
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 آرومت بذار!کن گوش بهم میکتن  سکته داری شهاب_

 ...من کنم

 

دم پا و دست تاریگ وسط بود وقت خییل من ن  این ویل مت 

ه دنیای  زیادی کرد پر رو اطرافم ی همه ناغافل که تت 

 .بود غریبه

 ممتدی سوت و کرد پر رو دیدم جلوی که مطلقی  سیایه

 .پیچید هام گوش توی که

ن  از پاهام شدن کنده  .نکردم حس رو زمی 

 میگرفت آتیش داشت که ای گونه و تنم شدن پرت فقط

 .ممتد سوت این و تاریگ این توجیه برای بود نشونه یه

ن  روی زد گونم به که محکیم سییل با  و شدم پرت زمی 

ون  .بستم رو چشمهام حت 

 ممتد کن خرد اعصاب سوت یه و بود شده قطع صداها

 .بود شده جایگزین

 کردم تماشا رو شهاب برزچن  صورت و کردم باز رو چشمم

 صورتم رو که بود ماییع رسدی یی  حواسم ی همه ویل

 .کشیدم دست روش شده مات منه و بود شده روون
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 .گلوم مثل میسوخت،درست گونم

 صبح تا شب که چشمهایی  مثل درست و تنم مثل درست

 .میبارید فقط

 بلند های فریاد برای جا و شد قطع سوت اون کم کم

 کرد باز شهاب

 

 بگم بهت خودم وقتی  تا روشا میبندی و دهنت_

 آروم نکنم خفت تا بشنوم ازت کلمه کلمه،یک یک فقط

 .شم نیم

 بره پیش چطور رهقرا بعد به این از بگم بهت تا شو خفه

 

 تک عصتی  اینبار و چرخید دوباره شد تموم که فریادش

ن  کشوهای تک ون رو مت   .کشید بت 

ون رو ها کشو از یک هر درشت و ریز وسایل  یم پرت بت 

فت و کرد  بعدی کشوی رساغ مت 
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ن  روی چرخید که تنش اف اگر بود بعید و نشستم زمی   اعتی

 بودم؟ گیج هنوز کردم یم

 ؟زد  و من شهاب

به اون خاطر به عمیق سوزش این  بود؟ شهاب محکم ی ضن

 رد اون ،عمیق پوزخند یه با و کشیدم بینیم زیر رو دستم

 کردم تماشا رو رسخ

 شد؟ نیم تموم دردش چرا

 و کنه کجی  دهن خیالیم خوش به حسایی  میخواست شاید

 .بخنده بلند بلند

نه؟ آسیب بهم شهاب کردم فکر چرا ن  نمت 

 رو روانیش اختالل میتونه عاشق ثالم مرد یه گفت گ

 کنه؟ فکر منطقی  و بذاره کنار

 داشتیم پیش در درازی داستان بود معلوم که اینطور پس

 

 و شدم مچاله خودم تو اختیار یی  چرخید که شهاب

 .کردم تماشاش زده وحشت
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ن  وسایل کینه با ویل میلرزید دستهاش  رو هاش مشت بی 

ن  روی هخ بهم دوباره و کرد پرت مت   .شد ت 

 حواله رو گیجم نگاه من ویل بود فروریخته منه به نگاهش

 و بود کرده پیدا ها کشو توی از که کردم آراییسر  لوازم ی

 بود کرده پرت روم جلوی حاال

 

 یه منتظر فقط چون کن باز و گوشات خوب حاال_

 اشتباهم

ی اول ی دوش مت   !میگت 

 حوصله با میشیتن  بعدش کتن  نیم خشک و موهات

 .کتن  یم یشآرا

 .بیشتی  نه کمتی  نه گذاشتم که همینایی  با

 .میشیتن  منتظرم و میکتن  تنت و لباس اون بعدشم

 تو شدم مجبور که جوین  یی  جسد اون رساغ برم باید فعال

 .کنم ولش دفتی  اون

 ببینم برگردم حالت به وای...روشا حالت به وای فقط

ی  نیست گفتم که کارهایی  از ختی
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ن  اونموقع  .نه یا میکتن  مرگ آرزوی روز هر ببی 

 کنم؟ حالیت دیگه جور یا فهمیدی

 

 .کردم یم تماشا فقط مبهوت و مات

یک تنم تمام  .اومد نیم بند دماغم خون و میلرزید هیستت 

ونم نگاه  تیکه اون به و گرفتم برزخیش چشمهای از رو حت 

 .کردم نگاه کرد یم صداش لباس که پارچه

یکهیس آروم آروم و زدم پوزخند  .خندیدم تت 

 .بود وسط واقیع زجرکیسر  یه پای انگاری نه

وع سییل یه با که ای شکنجه  نبود معلوم و بود شده رسر

 .شه تموم شکیل چه قراره

 چیه برای خشم اینهمه میگفت فقط کاش ای

 تماشا خودش چشم با که تجاوزی یا طالق جریان برای

 کرد

 

 

 شد تموم تحملش یا نیاورد طاقت نمیدونم
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ون اتاق از و شد رد تنم روی از رسی    ع فقط  .رفت بت 

 شدن بسته و قفل چرخش صدای با ویل بود عجیب خییل

 رفتارها تک تک آروم آروم و شد هوشیار مغزم تازه در

 .کرد پیدا معتن 

 یم آتیش داشت که ای گونه و کرد پرت سمتم که لباش

 .گرفت

 و کرد آگاهم پتک یه مثل در شدن قفل صدای انگاری

 .کرد باز رو مطلق گیجی  و بغض اون گره خرهباال 

 جون به ها زده جنون مثل و کردم پرت کناری به رو لباس

 افتادم در

 

 کتن  یم اشتباه داری شهاب کن باز و در__

 کرد حمله بهم حیوون اون نکردم هیچکاری من شهاب

 .شهاب

 

 هام ترس تمام ی اندازه و ریختم یم اشک صورتم پهنای به

 زدم مشت در به و کشیدم جیغ
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سم من درو این کن باز شهاب_  .میتی

 میکتن  خراب و چی  همه داری بزنیم حرف بذار شهاب

 میشنوی؟ شهاب

 !شهاب کن باز و در

 

 به عمیق و کشیدم بینیم و لب کنار رو آستینم ی گوشه

 .کردم نگاه خون رد

 ...کاش ای.نبود وسط اختالل یه پای کاش ای
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 روشا*

 .بود روم به رو گرد ساعت شمار ثانیه به نگاهم

 ساعت تیک تیک صدای نمیکردم و فکرش هیچوقت

قابل و کن خرد اعصاب برام انقدر  .بشه تحمل غت 

 جونش حقیقتش نه و شم بلند جام از میخواست دلم نه

 .داشتم رو
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 .کردم کتاب حساب دوباره و کردم نگاه عقربه به دیگه بار

 ...ساعت هفت

 و بودم شده مچاله اتاق ی گوشه هک بود ساعت هفت

  از دلم
ی

 یم گز گز گونم همچنان و رفت یم ضعف گرسنگ

 .کرد

ن  یه عضله اونهمه از شد یم  داشت توقع رو زوری همچی 

ن  یه به اصال هام گونه منتیه به همچی   عادت ای ضن

 .نداشت

 میتونستم تا و ریختم اشک حسایی  اول ساعت یک اون

 .کردم رها و بغضم

 دادم اجازه و گذشت شهاب با که مدیی  این ی همه قدر

 .کنه باز رس حسایی  کهنه بغض اون

 و کردم تعطیل رو اه و اشک گذشت که دوم ساعت

ن  روی تر رسخ رژ اون و رسخ ساتن این به حسایی   نگاه مت 

 .کردم

 چه درسته کاری چه بفهمونه بهم که رسانگشتی  حساب یه

 .غلط کاری

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 ازم که کارهایی  مو به مو و شم بلند جام از خواستم اول

 "سیاست" اتیکت با رس اخر و بدم انجام رو بود خواسته

 .نتونستم ویل کنم قانع رو خودم

 و گرفتم باال رو کوچیک ی پارچه تیکه این بارها و بارها

 .کردم تصور توش رو خودم

 ،یم نبود لباس برام دیگه میپوشیدم اگر که...نبود شدین 

 .رنگ خوش کفن یه شد

 باشن؟ سفید باید ها کفن ی مهه مگه

ن  با دادم ترجیح و نتونستم  منتظر کشنده اضطراب همی 

 .بشینم

 .چهارم ساعت و سوم ساعت

  و پنجم ساعت
ی

  و ششم ساعت...خستگ
ی

 !گرسنگ

 مطلق اضطراب و ساعت هفت االنم

 

 فوت رو نفسم حرص پر و کالفه و کشیدم عمیق نفس

 .کردم

 .کنم تیکه تیکه هام نناخو  با رو لباس این میخواست دلم
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 .بشینم منتظر فعال میدادم ترجیح و نبود جرئتی  ویل...ویل

 

 .کشیدم دراز اتاق رسد کف روی و بستم رو چشمهام

 شنیدم تر راحت و بستم و چشمهام

 رس سیخ زده وحشت و خونه در قفل شدن باز صدای

 .نشستم جام

 .کردم نگاه ساعت به دوباره

 ساعت هفت عجب و شب دوازده به دقیقه پنج

 !وحشتنایک

 .کشیدم عمیق نفس و دادم قورت رو گلوم آب

ن  رو لباس و دادم تکیه دیوار ی گوشه به  فشار مشتم بی 

 .دادم

 اتاق در قفل شدن باز صدای به خوب و بستم چشم

دم گوش  .ستی

ه چرخیدن صدای و قفل شدن باز صدای  دستگت 

 !غریبه بوی یه... و شمرده های قدم صدای
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 ی چهارشونه و بلند قامت به و کردم باز آروم رو امچشمه

 .کردم نگاه روم روبه مرد

 آروم ساعت هفت بعد کردم یم فکر اگر بود عجیتی  توقع

 اومده؟ رساغم آرامش یه با االن و شده

 میگفت که کرده گره مشت اون و رسخ چشمهای این

 .زیادیه توقع

ی کشید یم داد حسایی  که هم غلیظ سیگار بوی اون  ختی

 کالفگیه از پر هست چی  هر و نیست آرامش از

 سیگار دود از بودم متنفر چقدر که وای

 

 کلمه یک حتی  بدون و بود دوخته چشم عمیق چشمهام به

 کرد یم تماشام فقط

د کبودی به رو صورتش ن  گردنش های رگ همچنان و مت 

ون  بود زده بت 

یز همچنان رفت که ای لحظه از میشه؟بدتر مگه  از لتی

 .کرد یم تماشام خشم

 .کرد تماشا خوب رو رستاپام و کوبید بهم محکم رو اتاق در
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 لحظه چند از بعد که بود واکنیسر  تنها پررنگش پوزخند

 داد نشون

 

 !نکردی عوض لباستم نگرفتی  دوش_

 داریم پیش در درازی شب نداره عیتی 

 

  بهم هوا  ای ذره و بشن جاری تا میکندند جون هام نفس 

 .برسونن

 مچاله لباس و نشست پاهاش روی کنارم درست شهاب

ن  از رو شده ون هام انگشت بی   .کشید بت 

ن  از  آروم شده بم صدای یه شدش،با کلید های دندون بی 

 غرید

 

 راست دست و شکسته هاش دنده از تا سه گفت دکتی __

 .شده له راستشم پای و

 تو از زدن مسکن بهش اینکه از بعد اینا ی همه با ویل

 کرده فرار ارستانبیم
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؟ یعتن  میدوین   چی

 نداشته دادنم پس تاوان ی عرضه حتی  یعتن 

 رادش شهاب زن به زدن دست تاوان

 پیداش تا میگشتم نشوین  یه در به در داشتم االن خود تا

 کرده فرار...ویل کنم تسویه باهاش و کنم

 

 .نمیومد باال نفسم

 بزنم حرف نمیتونستم چرا

 حماقت شایدم و اشتباه ؟تاوانبودم کرده چیکار من مگه

ن  انقدر که  نبود،بود؟ سنگی 

 طرفم؟ عادل قاضن  یه با کردم فکر چرا بابا ای

 

#part459 

 کشیدم عمیق نفس و کردم تر زبون با رو خوردم ترک لب

 

 .شهاب بودی مراقبم که ممنونم ازت_
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 .رسیدی موقع به

 ...بودی نرسیده اگه

 

؟فقط حرف دادم اجازه بهت من_  بهت کار تا سه بزین

 ندادی انجام اونارم که گفتم

 هست هم دیگه فرصت یه ویل

ن   روشا میکتن  تنت و لباس این مییسر  بلند االن همی 

 ترش سخت خودت برای باشیم داشته درازی شب قراره

 نکن

 

 بشه؟ قهار دادن شکنجه توی انقدر بود کرده وقت گ

 ات بودن گوری کدوم لعنتیش دوستای شنید؟اون نیم چرا

 برسن؟ رس

 ندیدن؟ مگه

 یا بودن کرده باز حساب رفیقشون آرامش رو زیادی شایدم

 .نبود مهم داستان باقی  براشون اصال
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 دیگه دادم قول خودم به و ریختم اشک کامل ساعت یک

م رو دنبالش  کجا از دوباره لعنتی  بغض این پس نگت 

 شد؟ پیداش

 

  با و بردم باالتر رو صدام من اینبار
ی

 یدمغر  کالفگ

 

؟ ثابت میخوای چیو شهاب دیگه بسه_  کتن

تت و غرور به اینکه  میشم؟ له دارم برخورده؟نمیبیتن  غت 

ن  کن گوش لعنتی  د  !میگم چی  ببی 

م طالق نمیخواستم دیگه من میگم  نگه زور به و من بگت 

 داشت

 ...میگم زد دست بهم زور به

 

 !روشا ببند و دهنت شو خفه_

 

 خفه جیغ هام گوش کنار درست بلندش صدای شنیدن با

 .پوشوندم رو صورتم و کشیدم ای
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 رو بازوم مالیمت بدون و شد بلند پاهاش روی از آین  به

ن  روی از و چسبید  .کرد بلندم زمی 

 بود تهش دیگه واقعا فاجعه این

 ظرفیتم ته و تحملم ته

 هوار پارم مانتوی به بود انداخته دست که همینطور

ن  نعره بلند بلند و میکشید  دمت 

 

یختی  نقشه من گوش زیر داشتی  مدت این تمام__  آره؟ مت 

 داشتم و بودمت گرفته بغلم تو که هایی  لحظه تک تک

 بودی جدایی  فکر به تو میکشیدم نقشه آیندمون برای

؟  لعنتی

  یی  از همش نداره عیتی 
ی

 نتونستم که خودمه عرضگ

 کنم پایبندت

 

 .تنم ی پاره مانتوی به بود شده بند قدرتش پر های دست

 رفت دستش اینبار و کند تنم از رو مانتو خشونت با

 شلوارم سمت
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 ها اشک افسار و بود کرده رسباز لعنتی  بغض اون هم باز

 .بود رفته در دستم از

 یم سیع زورم تمام با و بودم چسبیده دیوار به وحشت با

م رو جلوش کردم  بگت 

 

 شدی؟ دیوونه شهاب نکن_

 شهاب میدی سکتم داری یمبزن حرف بذار باش آروم لعنتی 

 

 شلوارم قدرتش تمام با شهاب و کردم یم سنکوپ داشتم

 کرد پاره رو

ن  بلوز یه با روش جلو حاال  و بودم ایستاده کوتاه آستی 

 شدن تیکه تیکه صدای ویل کنم فرار فقط کردم یم سیع

 به تا که صدایی  ترین آور عذاب بود شده تنم ی پارچه

 .شنیدم حال

ت روی نشست دستش  پارش قدرتش تمام با و تنم تیشر

 کرد
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 .باشه بخش نجات نمیتونست ای کلمه هیچ دیگه

یختم اشک فقط  تا و کشیدم یم جیغ بلند بلند و مت 

 .کنم مقاوت کردم یم سیع جونم توان آخرین

 توی رسخ ساتن اون دیدم که اومدم خودم به وقتی  ویل

ن  سمت داره رو دستم شهاب و تنمه  میکشونه مت 

 

 .خودمه رس زیر اینا ی ههم_

 تماشا فقط رو زنم و گوشه یه نشستم که احمقی  منه

 صتی  گذاشتم اسمشم کردم

 خودت میل با خودت لیاقت یی  توی تا نشستم منتظر

 فرار به لحظه هر داری رسم زیر که نگو و طرفم بیای

 کتن  یم فکر طالق و کردن

ان برای هیچوقت...نداره عیتی   نه؟ نیست دیر جتی

 

 میخورد بهم گردنم توی یاقوت سنگیتن  از حالم

ش زورم تمام با میخواست دلم  تو و کنم پاره رو زنجت 

 که دستی  پس رفت حواسم ویل کنم پرت جالد این صورت
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 تر نزدیک همدیگه به رو لبهام و چسبید رو فکم قدرت با

 .کرد

 کرد؟ یم داشت غلیط چه

ن  بودم شده بر از رو خطش به خط که اختالیل  ود؟ب همی 

 و شه تموم بود قرار گ پس...ناگهاین  خشم و آین  جنون یه

 بشه؟ پشیمون شده که هم لحظه چند برای

 با که بزنم پس رو دستش جونم ی مونده ته با خواستم

ه و شد گرد چشمهام بهت و تعجب  شدم رسچن  رژ ی خت 

 .کرد یم نزدیک لبهام به که

 کرد دیکنز  لبهام به رو رسخ رژ و چسبید محکمتی  رو فکم

وع و  زدن به کرد رسر

 برنیم رسم از دست قرباین  حس.میخورد بهم داشت حالم

 نمیوردم باال روش رو روز چند این خشم تمام تا و داشت

 گرفتم نیم آروم

 

 

ن  تا کندم جون_  تا و باشر  داشته دوست و رابطت اولی 

 !نذاشتی  ویل داری نگه خاطرت تو داری عمر
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 میدی پس کردی که و غلیط تاوان فقط و مییسر  الل پس

 

#part460 

 

 ول رو فکم شد راضن  و کرد رسخ رو لبهام حسایی  وقتی 

 پرت اتاق ی گوشه یه به خشم با هم رو رسخ رژ و کرد

 .کرد

 تن با و کشیدم دست پردردم فک و گونه روی وحشت با

 .رفتم عقب عقب لرزون

 !نه دیگه...نه

 .بودن این حق از پر پا تا رس کاری پنهون یه تاوان

 اعتماد زیادی کفتار اون به و کردم لدچ ساده فقط من

 .کردم

 لحظه همون شهاب درست و کرد همرایه هم بدشانیس

 .رسید رس

 .شانیس خوش شایدم...نمیدونم
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ی اینهمه نمیخوای که تو...نه_  داغون و کردی که صتی

 ها؟ کتن 

 رفته؟ یادت نمیکتن  اذیتم زور به گفتی  خودت تو

ی من  .بفهم تمنداش تقصت 

 تمومش فقط..فقط...کتن  ادب خواستی  چقدر هر بسه

 !کن

 

دم حرف ن  .نداشتم اعتقادی هم کلمش یک به ویل مت 

ن  مجنون مرد این  منطقی  های آدم به اصال خشمگی 

 .نداشت شباهتی 

 حلقه برهنم بازوی دور به که دستی  و صداش پر پوزخند

 .میگفت و این که شد

 اختیار یی  و سوزوند رو رسدم دستهاش،بازوی زیاد حرارت

 کرد بلند رو زدم وحشت جیغ

ون به خودش همراه و چسبید رو بازوم شهاب  اتاق از بت 

 .افتاد راه خوابمون اتاق سمت و کشید
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 و کردم یم تماشاش هام کابوس تو شب هر که خوایی  اتاق

 .میدیدم رو اجباری ی رابطه یه خواب

 مونه کاش ای و شه نزدیک بهم خواست بارها شهاب

 .بود کرده تمومش عروسیمون شب

 چه میخواد نبود معلوم که خشم از حد این با نه...االن نه

 بیاره رسم بالیی 

 

ن  به محکم رو پاهام کردم یم سیع  زور ویل کنم قفل زمی 

 کجا؟ من زور و کجا شهاب

 قلبم و  سست رو تنم تمام تهدیدهاش و ها فریاد صدای

 کرد یم مچاله رو

 

 .امشب از بعد ویل روشا میبخشمت_

ه یادم  رو نخوره مالکیت مهر تا ویل کردی غلیط چه مت 

 .بذارم هم رو چشم نمیتونم تنت

 خییل باید که رو لعنتی  ی قضیه این میکنم تموم امشب

 کردم یم تموم پیش وقت
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 !دیگه بسه

 

 

 کرد پرت تخت روی که رو رسیدیم،تنم که خواب اتاق به

 !مردم

 بکنه؟ انتخاب تجاوز زبج اسیم بتونه که بود گ

 چرخیدم سمتش زده وحشت و شدم پرت تخت روی

 

 یگ این ویل شهاب بکن باهام داری دوست کاری هر__

 میکشه و من

 نداره عیتی  کن حبسم خونت تو عمر اخر تا

 تمومش ویل نداره اشکایل ببینم خانوادمم رنگ نذار دیگه

م دارم کن  .میمت 

م جایی  دیگه...روشام من شهاب ن  همه کم کم باهم نمت   چت 

یم کنیم یم درست و  همه االن فقط روانشناس پیش مت 

ن   باشه؟ نکش گند به و چت 

 شهاب؟ باشه
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د حرف ن د حرف باید که االن.نمت  ن  هیجی  کرد یم آروم و مت 

 .گفت نیم

ه ه خت   .کشید یم نفس تند تند و کرد یم تماشام خت 

 کبود صورتش تمام و بود شده خیس عرق از صورتش

 .بود شده

ه چشمهام به صدا یی  و ساکت  دیدن با که بود شده خت 

 .بستم یخ دستهاش

 پس و کردم یم حس بیشتی  لحظه هر رو تنم دمای افت

 ...بود جدی تصمیمش انگاری

ه رس میخواست  کنه تماشا آرامش با هم حسایی  و بتی

 

اهن های دکمه سمت رفت دستهاش  دونه و رنگش سیاه پت 

 کرد باز آروم رو دونشون به

 

 کنه؟التماس،خواهش؟ راضیش میتونست چی 

ی دیگه ن  .رسید نیم ذهنم به چت 
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 بود خودم انتخاب تاوان این

 اخرش تا باید و بود کوچولوم خواهر جون بهای لحظه این

 گفتم یم باید ویل کردم یم تحمل رو

 

 .کنم نیم نگاه روت تو دیگه شهاب بخوره بهم دستت_

 

اهنش  کرد پرت اتاق ی گوشه و کند عصتی  رو پت 

 کردی یم خرج عشق برام داشتی  همش االن تا که نه_

 لعنتی 

سوین  چی  از  منو؟ میتی

 

 بستم درد با رو چشمهام

 .کنم نگاه برهنش نیمه تن به نمیخواست دلم

 رو بدنم و تن ها بازو اون پیچ در پیچ های عضله اون

 .میلرزوند

 داشتم؟ تقال مجال چقدر تنش قدرت زیر
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 دوختم چشم بهش نفرتم تمام با و کردم باز رو هامچشم

 کردم یم سیع روزها این تمام شهاب کتن  یم اشتباه_

 .بیام راه باهات

م طالق میخواستم  اونجا کردنش تموم برای امروز ویل بگت 

 .بودم

 میدم نشون بهت و نفرت معنای بخوره،تازه بهم دستت

 شهاب

 

 بیاد خودش به میخواست دلم

 اخر ی لحظه تا که مدت این تمام مثل میخواست دلم

 ویل...ویل بره پیش شد یم پشیمون یهو ویل رفت یم پیش

یز و شد عصباین   شد لتی

 .کرد حمله بهم ناغافل و غرید درنده شت   یه مثل

 .زد خیمه تنم روی و کرد پرت تخت روی قدرت با رو تنم

 برخالف و کرد خفه لبهاش با رو بلندم جیغ صدای

 .نمیبوسید دیگه همیسه
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 تلخ طعم آین  به  و کرد خایل لبهام روی رو خشمش تمام

 .پیچید دهنم توی خون

 .نکشید عقب ویل کرد پاره هاش دندون با رو لبهام

بان...نداشتم نفس  رو پیش که جهنیم از وای و نبود ضن

 .بود

وع لبهام سوزش که بود نگرفته آروم گونم درد هنوز  رسر

ن  خراشم گوش های جیغ صدای و شد  .شد نابود لبهاش بی 

 .نشست شکمم رو و کشید عقب باالخره

 امتحان رو خودم شانس دیگه بار و کنم باز لب خواستم

ون جیبش توی از که دستبندی دوتا دیدن با که کنم  بت 

 .شدم خشک کشیدم

 وجدان؟ یی  این کرد یم داشت غلیط چه

 

 کتن  یم ترم وحیسر  کتن  تقال بیشتی  چی  هر_

مم  !بتی  توله نمیام هکوتا امشب بمت 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ه زدم وحشت نگاه چسبید که رو دستم مچ  دستبند ی خت 

 شد فلزی

 

 !نه شهاب...نکن شهاب_

 

فت در داشت جونم  .دید نیم چشم به و مت 

 .نمیفهمید خونینش نگاه و دادم یم جون داشتم

 .مطمئنم رسیدم جنون به منم

نش های دندون زیر رسیدم نیم اگر وگرنه  یم پاره و تیکه تت 

 .شدم

ن  یه  میخواست چطور خشم از حجم این با زفاقن  همچی 

 بره؟ پیش

 نه؟ بود وسط دادن جون یه پای حتم به

 

 شد قفل  مغزم و رسیدم جنون به

ن  نه بود وسط تحلییل تجزیه پای نه دیگه  .ای دیگه چت 

 .پیچید مچم دور رو فلزی ی حلقه و شد خم شهاب
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ن  زده وحشت روشای  به ستد رسی    ع و کشید بلندی هی 

 .شد کار

 به رو دیگه ی حلقه خواست و کشید عقب که شهاب

ون نگاه ببنده تخت  اتاق دور تا دور تو ترسیدم و حت 

 .چرخید

 قفل موندم مات نگاه و کرد باز هم رو دیگه ی حلقه

 .شد پاتختی  روی دستم کنار گلدون

 .شد گلدون ی حلقه آزادم دست و بست تخت به رو حلقه

 .دش چی  نفهمیدم دیگه

 سمتم شهاب و بود شده قفل تخت به راستم دست

 کشیدم جیغ دلم ته از و بستم رو چشمهام که چرخید

 رو گلدون قدرتم و زور تمام با فکر بدون و بستم چشم

 .کوبیدم رسش سمت و کردم پرتاب سمتش

 و شد ادغام فریادش بلند صدای با بلندم جیغ صدای

 .مطلق سنگیتن  بعدش

 کنم باز چشم نداشتم جرئت و لرزیدمی بید مثل تنم تمام

ی تنها ن ن  وزن شد یم حس که چت   و بود شهاب تن سنگی 

 مطلق سکوت

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

#part462 

 .اومد بند زبونم که کردم باز آروم رو هام پلک الی

 تن و بود شده قایط شهاب خون رسچن  با تنم رسخ ساتن

 .بود افتاده جونم یی  تن سنگینش،رو

 .کنم فکر تونستمنمی بهت زور از و میلرزید چونم

 کردم؟ چیکار من

 دست و کشید یم تت   درد از و بود تخت قفل دستم یه

 .بود چسبیده محکم رو گلدون همچنان دیگم

 و کردم رها تخت تشک روی رو گلدون زده وحشت

 .کردم نگاه هوش یی  شهاب به شده خشک

 رو زدنش کنار زور و بود آورده بند رو نفسم سنگینش تن

 .نداشتم هم

 

؟ شهاب؟شهاب..ش_  خویی
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 خشک شکیل این مجال تنم که کشید طول چقدر مگه

 کرد؟ پیدا رو شدن

 نیم تحلیل که مغزی و میشکافت رو سینم داشت که قلتی 

 .کرد

ون نگاه ن  مدام زدم وحشت و حت   و خون های لکه بی 

 ی فاجعه یه آروم آروم و بود درگردش تخت روی گلدون

 .کرد یم پیدا معنا جدید

 و زدم کنار خودم روی از کیم رو شهاب تن آزادم دست با

 دوختم چشم خونیش رس به ترسیده

 

 !شهاب_

 شدی؟َ  چی  دیگه پاشو شهاب

 

 کیس مشت توی داره کوبشم از پر قلب کردم یم حس

 بشکافه رو سینم ممکنه لحظه هر و میشه مچاله

 تر بزرگ لحظه هر شدند؟برعکس نیم تموم کابوسا چرا

 .شدند یم
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 کیم فقط و چسبوندم شهاب پیشوین  به رو زدم یخ دست

 .گرفتم آروم تنش باالی حرارت حس با

 رسخ خون دیدن با هم نیمه و نصفه آرامش همون منتیه

 
ی

 .کشید پر نداشت هم اومدن بند قصد انگار که رنگ

 .یخ تیکه یه بود شده وجودم کل و میلرزید تنم تمام

  و استیصال رس از اشکهام اینبار
ی
 یم پییسر  هم زا درموندگ

ن   .کشیدن یم صف هم رس پشت و گرفیی

 بلند فریاد یه برای که بود عجزم از پر صدای نوبت اینبار

 کرد یم التماس شهاب ی دیگه

 

 .کنم یم سکته دارم پاشو تروقرآن شهاب_

 شهاب؟

 !دیگه پاشو لعنتی  د

 

 .شد نیم باورم
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ن  ارتبایط هیچ مغزم به یه بی   دراومدن پا از و ساده ی ضن

 .کرد نیم پیدا ابشه

 شه؟ یم مگه

 نشه؟ بلند میشه مگه

 

 کشیدم جیغ بلند و دادم تکونش توانم تمام با اینبار

 

 !شهاب!پاشو شهاب_

 

 کل ناباوری و چرخید زده زنگ های دنده چرخ آروم آروم

 .کرد پر رو وجودم

 زدم؟ و شهاب من

 من؟؟

 

 آروم که بود منطقم و عقل پادرمیوین  نوبت دیگه اینبار

 .آورد خودم به و من رومآ
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ت با و کشیدم کنار زده وحشت رو زدم یخ دست  رس حت 

 .نشستم جام

 

 گذاشت میشه چی  رو اسمش نمیدونم

 کردن خاموش جور یه شایدم و مدیریت جور یه

ی هر ویل احساسات ن  دردم به موقع خوش بود که چت 

 .کرد کارم به دست و آورد خودم به و من که خورد

ونم نگاه  نگاهم بندش پشت و چرخید فلزی دستبند رو حت 

 .شهاب ی برهنه نیمه تن رو

و این لحظه اون نمیدونم  شد پیداش کجا از افکار این و نت 

 دست یک همون با دیدم که اومدم خودم به وقتی  ویل

 گردم یم دارم و شهاب های جیب جون به افتادم آزادم

 دررو راه یه و کوچیک کلید یه دنبال

 معنا تمام به جهنم یه شد یم تازه نبود کلیدی اگر که

 

 که بس از کشید یم تت   درد از کتفم و میلرزید دستم

 پیدا و بگردم بتونم تر راحت تا میکشیدم رو بستم دست

 .کنم
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 .بود بهشت مثل درست

 .میگم رو کوچیک فلز تیکه یه لمس حس

 دست یک با و بودم شده خم شهاب بیهوش تن رو

 .کردم پیداش االخرهب که میگشتم رو جیبهاش

 ذوق با که خورد شلوارش جیب ته کوچیک کلید به دستم

ون  تخت به شده قفل دستبند جون به و کشیدمش بت 

 .افتادم

 به بهتی  که کبودی و رسخ رد شد،اون آزاد که دستم

 .کنم گریه بلند بلند یا بخندم باید اومد،نمیدونستم چشمم
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ن  تخت از رسی    ع مکث ای ذره بدون شد آزاد که دستم  پایی 

 .کردم غلیط چه فهمیدم تازه انگار و اومدم

قابل بستش چشمهای و بیهوش شهاب دیدن  هضم غت 

 .بود

به تایید مهر انتها یی  رسچن  بود؟این شهاب این  ی ضن

 بود؟ من محکم
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ن  که تخت از  یه مثل و شد بزرگ فاجعه اومدم،تازه پایی 

 .شد کوبیده رسم توی پتک

 چیه غلط و درست کار بگه بهم تا شد یم پیدا یگ کاش ای

 بهم هم رو جهنم این کردن پاک راه و بده نشون مست   بهم

 .بده یاد

ی که فعال ویل  .نبود نجات ی فرشته از ختی

 خوردن بهم صدای تنها که مطلق سکوت یه و بودم من

 .میشکست رو اون هام دندون

 حس دیگه دستهام و میلرزید اضطراب رس از چونم

 .داشتن

 کردم؟ یم صداش انقدر که بود استیصال رس از

 باز لب دوباره میخواست دلم چقدر که میدونست خدا

ی یه ویل بزنه فریاد میتونه تا و کنه ن ی هر...بگه چت  ن  که چت 

 باشه میخواد

 

 ...شهاب_
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 ! تروخدا شهاب

 

 یم نگاه اطراف به هدف یی  و گرفتم رو دهنم جلوی ناباور

 .کردم

 چی  دست رفتارم افسار بعد به لحظه اون از نمیدونم دیگه

 .بود

 تا که روشایی  دست یا بود شده خاموش که عقیل دست

 .بود ترسیده مرگ حد رس

 .کرد کارم به دست بود که چی  هر

 با و گرفتم خونیش رس و شهاب از رو زدم وحشت نگاه

 .افتادم راه کمد سمت لرزون های قدم

ن  به دستم ی اولی  ن ن  و مپوشید خورد که چت   و مانتو اولی 

 .کردم تنم رسید دستم به که شلواری

 عجیب چقدر و شد نیم کنده شهاب از شدم خشک نگاه

 .کرد نیم حالچی  هیچ مغزم که

ی هر دست افسار که گفتم ن  .نبود عقل دست بود که چت 
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 نیم چنگ رو دستی  دمه شال یه و موبایلم شکیل این وگرنه

 .کردم نیم فرار و زدم

 !دوییدم

 .کنم نگاه رسم پشت به اینکه بدون و توانم ی ههم با

 دوییدم فقط میتونستم تا و کردم هق هق بلند صدای با

 ی رابطه شایدم و تجاوز یه پای فقط االن دیگه اخه

 .نبود وسط اجباری

 بسته چشمهاش اون و بودم کوبیده شهاب رس به من االن

 .بود

 نگر  رو تخت سفید ی پارچه کل که رنگ قرمز رد یه با

 رو پیش رسخ های لکه جایگزین جورایی  یه و بود کرده

 .بود شده

 

 بودم؟ کشته و شهاب

 تا ذهنم که بود احتمایل ترین وحشتناک این خب

 .بود گرفته هم رو کردنش بازگو جلوی حتی  میتونست

 میشد؟ مگه
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 یا بود که چی  هر و نبود سوال این برای جوایی  دیگه

 بود کودکانه واکنش

 !فرار

 .بود آور عذاب هم مرورش حتی  که موقعیتی  زا فرار

 رسمم پشت به حتی  و کردم فرار خونه از بلند های قدم با

 .نکردم نگاه

ن  یگ یگ رو لعنتی  برج اون های پله  تحمل و اومدم پایی 

 .نداشتم رو آسانسور کوچیک اتاقک اون

ه رو مچم میخواد و بوده شاهد شهر کل کردم یم حس  بگت 

ن  ور  ها پله اون کل  دوییدم فقط میتونستم تا و رفتم پایی 

 نکردم نگاه رسمم پشت به و دوییدم

 از برج، جلوی نگهبان متعجب های چشم جلوی و دوییدم

ون در  .کردم پرت خیابون تو رو خودم و زدم بت 

 !دویدم همچنان و ریختم اشک صورت پهنای به

 کردم؟ یم غلیط چه داشتم...ویل

 ولش شکیل این که نبود آدم مگه وجدان یی  جالد اون

 کردم؟
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 شدم؟ یم تبلدیل چی  به داشتم

 توصیفش نتوین  حتی  که برش ای لحظه به سخته خییل

 .کتن 

 فقط تو و باشه مرگ به حالت ترین نزدیک که ای لحظه

 .ندی جون

 خودم به که بودم دویده رسعتم تمام با رو کوچه تا دو

 .شدم میخکوب جام رس و اومدم

 تا که نبودن رایه نیمه رفیق منطقم و عقل که خوبه با

 .کنند صتی  حماقت آخر ی لحظه

ون جیبم تو از رو موبایلم لرزون دستهای همون با   بت 

ن  و کشیدم  رو رسید یم ذهنم به که رو ای شماره اولی 

 .گرفتم
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 مابینش سکوت ممتد،صدای کوتاه های بوق اون صدای

 .بود جهنم ی لحظه به لحظه ی تجربه درست

 و کرد یم سوراخ رو سینم زیادش کوبش با داشت که قلتی 

 .شد یم مچاله و میپیچید مدام که دیل
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ن  الو صدای و شد قطع که بوق صدای  که آرومش گفیی

 به اضطراب دوباره و برگشت وحشتم دوباره شد بلند

 شد تزریق پاهام

 به فرار و اشک جز راهکاری هیچ که خطاکاری کودک مثل

سه ذهنش وع و کردم گریه بلند بلند ارهدوب نمت   به کردم رسر

 .دویدن

 الو؟_

 

 شهاب...شدم بدبخت اشکان...اشکان_

 

 و گرفت آتیش آین  به خونشدش شایدم و آروم صدای

 اضطراب از بزرگ ی گلوله یه به شد تبدیل

 

؟ روشا؟شهاب چته_  چی

 

 .داشت برنیم دست ترسیده روشای
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 که رو وحشتی  هدلی و دق تا و بود طلبکار حسایی  انگاری

ن  رس بود چشیده  .شد نیم آروم کرد نیم خایل شنونده اولی 

 که وحشتی  ی همه ی اندازه و کشیدم جیغ بلند بلند

 زدم داد بودم کرده تجربه

 

ن  کجا_ ن  گذاشتی   شماها؟ رفتی 

 وجدان؟ یی  خونه برد و من شکیل چه ندیدی بودی کور

ن  تا؟ یی  بیاره روشا رس شاید بالیی  یه نگفتی   غت 

 

 

 و میبارید اشکان ی زده وحشت صدای از ناباوری و بهت

 حرفهاست؟ این وقت چه االن بگه نبود یگ

 

  چی  بفهمم نکن گریه دقیقه یه_
ی

 !میگ

 کجاست؟ تو؟شهاب کجایی 

 روشا میکنم سکته دارم بزن حرف د
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 متعجب و گرد های چشم به تفاوت یی  و دویدم تر رسی    ع

 .زدم جیغ تر بلند اطرافم عابرهای

 

 بخدا بود شده دیوونه شهاب_

 اشکان تخت به بست و دستم...اتاق تو کرد حبسم اول

 !کنه نابودم میخواست

 با نذارم خواستم فقط شد چی  نفهمیدم خدا به...خدا به

 ...وگرنه بزنه دست بهم حالش اون

 

 بود اشکان بلند ی نعره نوبت حاال

 

 روشا؟ کردی غلیط چه تو_

؟ کجاست شهاب  گممی د هستی  گوری کدوم االن  لعنتی

 

ن  بلند بوق صدای  فقط و میپیچید گوشم تو ها ماشی 

 .بود هام چشم جلوی شهاب جون یی  جسم تصویر
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 هشدار صدای مرتب و کشید یم هوار بلند بلند اشکان

ن  بوق  .کرد یم هوشیارم کیم که بود ها ماشی 

 

 .برو زودتر اشکان ما ی خونه برو_

 کنم دورش میخواستم قطف رسش تو بزنم نمیخواستم بخدا

 

ن  جیغ صدای بندش پشت و ناباورش صدای  و دست نازنی 

 .کرد یم شل رو پاهام

 

 روشا؟ کردی کار چی _

 

ن  برو اشکان نشده دیر تا برو_  میکشه؟ نفس ببی 

ن  برو شه اینجوری نمیخواستم قرآن به  ...ببی 

 

 

ن  ممتد بوق بلند صدای اینبار  قبل های دفعه مثل ماشی 

 .نبود
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 الستیک جیغ صدای و زد رو چشمهام نورش رپ چراغ

 .زد گره خیابون آسفالت به رو پاهام هاش

 افتاد اتفاق لحظه یک از کمتی  همش

ن  بوق ن  الو الو صدای و ماشی   طاقت درد یه و اشکان گفیی

 !فرسا

 

ن  اون به که نگایه  موقع به که ترمزی و شد قفل ماشی 

 .نکرد عمل

 نتیجش و دندا هم دست به دست درشت و ریز همشون

 کامل وزین  یی  یه شد

ی یی  و رهایی  یه بندش پشت و ممتد سوت یه  .مطلق ختی

 صدای و کرد یط رو هام استخون وجب به وجب درد

ن  به تنم شدن کوبیده  کرد پر رو ،گوشم ماشی 
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 "بعد هفته یک"

 شهاب*
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 .کرد یم رساخ رو مغزم داشت هاشون گریه صدای

 گردن دور رو دستش که ودب ای بچه دختی  میخ چشمم

 یم گریه بلند بلند اون همپای و بود کرده حلقه مادرش

 .کرد

 .کنم خفه هم رو مرد این صدای میتونستم کاش ای

نه حرف گ با داره نمیدونست که مردی ن  ممکنه و مت 

ه کار به که کلمایی  این تک تک چقدر  گرون براش میتی

 .بشه تموم

 

م من_ ده تو به مگه و دختی  خان؟ شهاب بودم نستی

 میگم؟ دروغ هفته یه شد

ن  که موقع همون  اومدی شده باندپیجی  رس یه با بار اولی 

 .میفهمیدم باید گرفتی  من از و رساغش

 کجاست؟ من گل دست دختی 

 روزت و حال تو که شده بینتون چی  بگو بزن حرف الاقل

 !کجاست نیست معلوم خودشم و اینه
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 دست صورتم رو کالفه و بستم عصتی  رو چشمهام

 .کشیدم

ن  جز  بلد و میخورد درد به اشکان بودن که بود دفعایی  اولی 

 .بگه چی  گ بود

 

 .مربوطه خودشون به بوده چی  هر باش آروم شما جناب_

سیم اومدیم کالم یه هم ما شده بحثشون شوهر و زن  بتی

ن  نه یا اینجاست روشا  !همی 

 

 اشگ چشمهای به هم رو نگاه آخرین و شدم بلند جام از

 انداختم روشنا

 

؟شما یعتن _  حایل چه ما جای بذارین و خودتون ها چی

ن  ن  یه بیان اگه میشی  سن؟ ازتون سوایل همچی   بتی

ون؟ بزنه شوهرش ی خونه از باید روشا چرا اصال  بت 
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م من  بزنه ساده بحث یه با که نکردم تربیت جوری و دختی

ون  .بت 

 

 یم ندممیمو  خونه این تو دیگه ی دقیقه یک فقط اگر

 کارا این برای وقتی  فعال و دیگه مصیبت یه مسبب شدم

 .نداشتم

 عمیق های نفس با کردم سیع و خونه در سمت افتادم راه

 .کنم مهار رو شده حبس بلند فریاد اون یی  در یی 

 رس روشا مادر عاجز صدای با که کردم باز رو خونه در

 ایستادم جام

 

 ...خان شهاب_

م  .بره که نداره رو ای دیگه جای هیچ اینجا جز دختی

 .نکن بداخالقی  باهاش ویل کن پیداش تروخدا

 خواهش ازت من ویل رفته جایی  ای مسافرخونه هتیل حتما

 نکتن  تلجن  باهاش کنم یم
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 .برمیومد ازم که بود واکنیسر  ،تنها ساده رس دادن تکون یه

ون خونه از بالفاصله بعدش  مقصد یه سمت و زدم بت 

 .ادمافت راه نامعلوم

 و اشکان و کردم باز چشم بیمارستان تو که ای لحظه

ن  ن  یه دیدم،هیچجوره رسم باالی رو نازنی   رو اتفاقایی  همچی 

 .کردم نیم بیتن  پیش

 ی همه دقیقه چند درعرض و کردم باز چشم منگ و گیج

 .چیدم هم کنار رو اتفاقات

 آروم و شدند رد چشمهام جلوی از فیلم یه مثل ها صحنه

 .کردند پیدا معنا آدوم

 

 که کفتاری و دیدم هام چشم با که نحیس ی صحنه اون

 .بود زده خیمه من ی فرشته تن رو

 رسوندم بیمارستان به و خودم تا و کردم حبسش اتاق تو

 .بود کرده فرار عوضن  اون

 .رسخ ساتن اون و خونه رسوندم و خودم دوباره

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 !هاش گریه...دستبند اون...دستهاش

 ای لحظه اال بودم داشته نگه خاطرم وت وضوح به رو همه

 .شدم بیهوش و کوبید رسم به که

 .نبود که کردم باز چشم وقتی  و شدم بیهوش

 

 .کرده قطع رو تماس بعدشم و زده زنگ بهش گفت اشکان

 تا نگرفته روزم و حال از رساغن  هم دیگه و کرده قطع

ن   .لحظه همی 

 یم کرف و زدم رس خانوادش به دوم بار برای که امروزی

 داره خریدن برای ناز حاالحاالها و آورده پناه اونها به کردم

 ...ویل

 خود یعتن  مادرش پدر متعجب نگاه اون و خایل جای اون

 .مرگ خود

 

#part466 

 فعال ترسیده کم یه نباشیا نگران وقت یه...داداش شهاب_

 .کرده قایم و خودش
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 .نبینه و خانوادش نمیتونه که عمرش اخر تا

م  خونشون دمه چهارساعته و بیست نفر چند میستی

ن  منتظر مون اونجا رفت اینکه محض به بشیین ن  ختی  .کین

 

 .کرد نیم کار فکرم

 کوفتی  باند این میخواست دلم و کشید یم تت   درد از رسم

 .کنم باز رسم دور از رو

ن  سوار  .زدم استارت و شدم ماشی 

 نبود و کردم باز چشم که روزی از هفته یک...هفته یک

 نرسیده جنون به هنوز ناباوری درکمال من و یگذشتم

 .بودم

 .باشم نگشته که نبود هتیل و نبود که شد یم هفته یک

 .باشم نکرده فرش که نبود قانوین  پزشگ و بیمارستان

 دارم عمر تا رو خونوادش رساغ رفتم که اول روز اون

 .کنم نیم فراموش

 زنم دست ات رفتم شده رسکوب فریاد دنیا یه و پر توپ با

م رو م و بگت   .نبود ویل باشه باید که جایی  بتی
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  یه و پدرانه شدید مخالفت یه فکرم به
ی
 مادرانه اساش گلیک

ی یی  اون ویل بودم گذاشته  هام معادله ی همه مطلق ختی

 .ریخت بهم رو

د داد که پدری و مادر نگاه اون ن ن یی  جا همه از مت   مثل ختی

 .دش یم کوبیده رسم تو که بود پتگ

 

 هم قدیمیش رفیقای به رسی یه میخوای میگم...شهاب_

 بزنیم؟

 ...رساغ رفته حتما باشه شده نمیتونه که آب اخه

 

ن  خانوادشم_  نشنیدی؟ نداره دوستی  گفیی

 

 چشم رو روبه به تشویش از پر دوباره و شد ساکت آین  به

 .دوخت

 

 .کردم یم حس خودم به نزدیک خییل و جنون

  جور یه
ی

 .مرز و حد یی  دیوونگ
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 نبود معلوم و بود کرده فرار پیشم از که بود هفته یک زنم

 .آوردم دووم چطوری االن تا

 .بود گوری کدوم پس بود نرفته خانوادشم پیش اگر

 .چهارم یا بود سوم بار نمیدونم

 کور و سوت لعنتی  کارگاه اون سمت اختیار یی  بازم ویل

ن  روش روبه دیدم که اومدم خودم به وقتی  و روندم  ماشی 

 شدم پیاده و کردم پارک و

 

ی کجا شهاب_  .نبود گشتیم اوایل همون که رو اینجا مت 

 شهاب؟

 

 از اشکان به تفاوت یی  و چرخوندم در قفل توی رو کلید

 رفتم باال ها پله

 و غرور ویل بودیم گشته خییل اینجارو...میگفت راست

یی   .شد نیم حالیش کرد،منطق یم درد که غت 

ن  وضع شد نیم پیدا تا و نبود زنم   بود همی 
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 کنم روشن رو چراغ اینکه بدون و کردم باز رو گالری در

 شدم واردش

 

؟ پلیس به میخوای میگم...شهاب_
ی

 بگ

 

 

 .بود اطرافم مزخرف سکوت و دیوار و در قفل نگاهم

 دست روشون ساکت و نقاشر  های بوم سمت افتادم راه

 کشیدم

 

 اصال کنیم یداشپ بتونیم تر راحت کنم فکر اینجوری_

 ...اونجوری نباشه تهران شاید

 

 تو نقاشر  بوم شدن خرد صدای شنیدن با حرفش

 .برگشت سمتم زده وحشت و شد خاک حلقومش

ی قدرت با اینبار و بعدی بوم سمت رفت دستم  بیشتی

 کردم پرتابش دیوار سمت
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 شهاب؟_

 

 .بعدی نقاشر  و بعدی بوم

 یم حس و کرد یم خفم داشت لعنتی  گالری این دیوار و در

ن  و من تا میشن نزدیک بهم دارن دیوارها کردم  بی 

ن  له خودشون  .کین

 در دستم از سکوتم افسار باالخره و کشیدم فریاد بلند

 پیدا بروز فریاد نقاب با وحشتم و ها نگراین  تمام و رفت

 کرد

 

 کردم؟ یم تجاوز زنم به داشتم بگم؟بگم چی  پلیس به برم_

 ولش تا رسم تو کوبید گلدون با هک ترسوندمش انقدر بگم

 کنم؟

 بهش؟ بگم چی 
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 رساغ بره نکرده جرئت حتی  که ترسیده انقدر بگم

 بهشون بگم گوریه؟چی  کدوم نیست معلوم و خانوادش

  بگم؟ چی  اشکان

 

 پاهاش رو و خورد رس و گرفت رو رسش کالفه اشکان

 .نشست

 یم هضم رو روشا نبودن داشتم تازه تازه انگار من ویل

  دمکر 

 ها چوب شدن خرد صدای و بعدی بوم

 .شدم خشک....و بعدی بوم

 دیوار سمت تا بودم آماده و بودم کرده بلند رو بوم

 .شدم خشک که کنم پرتابش

ون انقدر  کنار از و کرد جلب هم رو اشکان توجه که حت 

 کرد بلندش دیوار

 

 شهاب؟ چیه_
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 نگار و نقش تما من ویل ایستاد کنارم و شد بلند اشکان

باین  و بودم روم روبه  یم شنیده گوشهام با راحت که ضن

 .شد

 

 !من به بدش شهاب...لعنتی 

 

بان و شد یم تر تند لحظه هر هام نفس ریتم  قلبم ضن

 .بیشتی 

 نمیتونستم روم روبه نقاشر  تابلوی از جوره هیچ رو نگاهم

م  .بگت 

 شتمدا تازه و اومده رسم بالیی  چه نبود حواسم روزها این

 .میفهمیدم

ن  همه آروم آروم  فاجعه این و شد یم تر شفاف داشت چت 

 .تر رنگ پر بزرگ ی
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 رو گلوم و بود کرده سد رو نفسم راه بزرگ سنگ تیکه یه

 .میسوزوند

 نفهمیدم؟ خودم و زندگیم رس آوردم بالیی  چه

 

 .بود کرده اجرا و خواستم من کن گوش حرف روشای

ده هشب که عکیس از نقاشر  تابلوی یه  .بودم ستی

 ته از و بودم نشونده پاهام رو و خودم روشای که عکیس

 .بودمش بوسیده قلبم

 

ون دستم توی از و بوم کرد یم سیع اشکان  .بکشه بت 

 بود ترسیده ازم شاید

 روزم به چی  شده حالیم منم تازه که بود فهمیده اونم شاید

 اومده

 

 نباش نگران رفیق میکنیم پیداش_

ن  همه بعدشم میکنیم پیداش  .کنیم یم حل و چت 
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 مثل میشه دوباره میاری در دلش از هست کدوریی  هر

 هان؟ اول روز

 باش مسلط خودت به فقط تو...شهاب باش آروم فقط تو

 

 بود؟ ای تاره حال و حس چه این

؟ بغض و شهاب ن  داشیی

 شدن؟ متالشر  و شهاب

 میلرزید؟ شکیل این چرا دستهام

 بود؟ رفته کجا من کس همه

 

ن  روی احتیاط با رو ومب  لباسم اول ی دکمه و گذاشتم زمی 

 .کردم باز رو

ن!شدم یم خفه داشتم ر  رفته کجا لعنتی  کارگاه این اکستی

 بود؟

 

 

 تر عمیق نفس و عمیق نفس
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 .شد یم بدتر داشت انگاری نه

 سفید دیوار روی روبه و کشیدم دست ملتهبم صورت رو

 .ایستادم کارگاه رنگ

 

سیده ازم نقدرا هیچوقت حاال تا_  .بود نتی

 اشکان بودمش ندیده شکیل این حال به تا هیچوقت

 

 .میخورد بهم ترحمش از پر نگاه از حالم

 بهش خوب و آوردم باال صورتم جلوی رو راستم دست

 .دوختم چشم

 شد؟ نیم پاک لعنتیم خاطرات چرا

 بود؟ کشیده گ و عکس اون

 بود؟ اجبار رس از یا کشید خودش اختیار با

 

 زدم پوزخند و آوردم باالتر رو راستم ستد
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 ...شهاب_

 

ن  با شب اون_  .صورتش تو کوبیدم دستم همی 

 .شد پاره لبش و اتاق وسط شد پرت که محکم انقدر

 رد کردم باز رو اتاق در و رساغش رفتم دوباره وقتی 

 اشکان بود مونده صورتش رو انگشتهام

 زدمش؟ چرا

 پس نوازشه قالی فقط لطیفش پوست میدونستم منکه

 تونستم؟ چطور

 

 .شهاب میکتن  دیوونه و خودت داری_

 نمیکنه پیدا رو روشا حرفها این

 

د حرف اشکان ن  و بود راستم دست قفل نگاهم من و مت 

 .بود چشمهام جلوی روشا رسخ ی گونه

 که محاله بودم گفته که موقیع درست اونم...زدمش من

 .بزنم آسیب بهت
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 .بستم رو شمهامچ و کردم مشت رو راستم دست

 روبه دیوار به رو مشتم قدرتم تمام با و بستم رو چشمم

 .کوبیدم روم

 .کنه آرومم نتونست حدشم از بیش سوزش و درد

 رنگ ویل میپیچید گوشم تو اشکان بلند های فریاد صدای

 .کرد یم آرومم بیشتی  دستم زیاد درد و خون رسخ

 .تر محکم مشت و بعدی مشت

 ویل کنه مهارم کرد یم سیع هک اشکاین  و بعدی مشت

 .رسید نیم بهم زورش

 بعدی و بعدی مشت

 که ای کهنه زخم کردن باز رس باالخره و بعدی مشت

 .بود شده رسکوب سالها

 و ترکید بلندم فریاد با بغض ویل میسوخت چشمهام

 .شد محو خودداری ها سال طلسم

 

 .رفت دستم از و کرد فرار فرشتم

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 شد یم شنیده خویی  به مدست استخون شدن خرد صدای

ب به که رو دستی  که بودم داده قول خودم ویل  روی ضن

 .میشکنم رو شه بلند روشا

 تر بلند فریاد و بعدی مشت

 !شد له دستت دیوونه نکن شهاب_

 !بسه شهاب بسه

 

 نداشت ختی 

 دیوار روی که خوین  رد هر با نمیدونست قدیمیم رفیق

 میشم آروم چقدر میموند جا به سفید

 .کنه مهارم کرد یم سیع و نداشت ختی 

 

 !بسه لعنتی  بسه_

 

#part468 

 دست دیگه ویل گرفتم آروم که گذشت چقدر نمیدونم

 .کردم نیم حس رو راستم
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 یم گلوم و بود شده رگه دو هام فریاد زور از صدام

 .سوخت

 

 رسخ دیوار از رو نگاهم اشکان ی مردونه هق هق صدای

 وختد اشکیش چشمهای به و گرفت شده

 

 اینجوری خودت با تو ویل شهاب کنم یم پیداش خودم_

 .نکن

ش باشه رفته که سنگم زیر  .میارم گت 

 .میشه پیداش ویل کرده وحشت ترسیده فعال مطمئنم من

ستی  چی  هر به شهاب  رست زخم هم دکتی  بریم بیا اول میتی

 .و دستت هم بکنه چک یه و

 خوب؟ هبش پیداش زنت تا ما ی خونه میای من با بعدشم

 

 !رادش شهاب زن...من زن

 با و بستم تخت به رو دستهاش که کوچولویی  دختی  همون

 .دوختم چشم لبش کنار خون رد به سنگدیل
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 جریم؟ چه به

 کفتار یه گت   و کنه فرار خونم جهنم از میخواست چون

 بود؟ افتاده بدتر من از

 دادم؟ حایل و حس چه پاکم زن به

 مطمئنم؟ اکدامنیشپ از چقدر که نگفتم بهش چرا

 کردم؟ حبسش

 رس دوباره شکیل اون من تا ریخت اشک چقدر چشمها اون

 برسم؟

 

 ؟ و صدام میشنوی شهاب_

 

؟ یعتن  متالشر   چی

 .من االن حال و حس یعتن  دقیقا شاید

ی ن  .کنم یم تجربش ثانیه به ثانیه دارم که چت 

 شکسته های چوب خرده سالم،کنار بوم تنها روی روبه

ن  روی  .کردم نگاه زنم نقاشر  به و شستمن زمی 
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 قطره به فقط گایه گه و کردم نیم حس رو راستم دست

 .کردم یم نگاه میچکید ازش که هایی  خون

 

 عمیق نفس و کشیدم دست ملتهبم و داغ صورت رو

 کشیدم

 

 .اشکان کنم پیداش باید_

 بشه دور اونیکه از زودتر خییل

 در از یختی  رسی این منتیه خونم توی بیارمش دوباره

 .نیست شده قفل

 نه؟ کنم پاک زدم که گندی از و ذهنش حسایی  اول باید

 

 .شکسته احتماال میاد خون داره دستت شهاب_

 دکتی  بریم پاشو

 

 نیومده خانوادشم رساغ حتی  که ترسوندمش انقدر_

؟ یعتن  میفهیم  چی
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 .جونش ترس از روشنا زدن خط یعتن 

 کرد قبول و لتحم و من اون خاطر به اصال که روشنایی 

 گذاشته کنار اونم االن ویل

 اشکان؟ میخوابه گوری کدوم شبا هفتس یک

 

 

 بلند بلند منم جای به و گرفت رو رسش درمونده اشکان

 کرد گریه

 میسوخت گلوم چقدر که آخ

 

 اشکان کنم یم پیداش_

 میگردم و کشور این خاک وجب به وجب شده

 پیداش یلو میکنم رو و زیر و شهر سانت به سانت شده

ان و چی  همه و کنم یم  کنم یم جتی
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 مثل جدید فکر یک که بدم ادامه و کنم باز دهن خواستم

 .لرزوند رو تنم کل صاعقه

 شده مچاله ویزیت کارت یه...کارت یه

ط یه ی خاطره بندشم پشت و دکتی  یه  بندی رسر

 

 از تبعیت به رسی    ع اشکان که شدم بلند جام از برق مثل

 کرد نگاه بهم زده حشتو  و شد بلند من

 شد؟ چی _

 

 مزاحم فکر یه و شدن چیده هم کنار آروم آروم ها پازل

 شد روشن رسم تو آژیر مثل

 

وع کجا از میشه بدونم کنم فکر__  کرد رسر

 

#part469 

 حال زمان*

 روشا*
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@shargoftegoo 

 

 و بزرگ ی جعبه و کردم پهن تخت روی رو کادو کاغذ

 .گذاشتم وسطش رو عروسک رنگ صوریی 

 

 مامان دیگه اونوقت نکن بدعادتش رو بچه ینا انقدر_

ی براش نمیتونن بابات ن  بخرنا چت 

 

 تیکه یه دستم یه با و برگردوندم جعبه روی رو کاغذ

 .بریدم رو چسب نوار کوچیک

 .بودم نکرده عادت کلمه این به هنوز

 !بابات و مامان بگه بهم یگ نبود طبییع برام هنوز

 

 فعال کنم یم که ریکا هر ویل باشه خودخوایه شاید_

 .خودمه برای

 میخنده دلش ته از بچه اون که هروقتی  ویل چرا نمیدونم

 .میشه خوب حالم عجیب میکنه ذوق و

 .کنم تماشا رو خوشحالیش و بشینم گوشه یه نیخواد دلم
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 یم خیال و فکر دیگه نه دارم اضطراب نه میخنده وقتی 

 .کنم

 .باشه استفاده سو یا خودخوایه اسمش میخواد حاال

 

 یی  با رو قاشقش و کرد دراز رو پاهاش خیایل یی  با فرگل

 .انداخت باال رو هاش شونه و کرد بستتن  از پر قیدی

 

 خودت به میخواد دلت الیک پریناز داری کم تو واقعا_

 .بدی وجدان عذاب

ن  این آدما ی همه معلومه  !شکلی 

 ایرادی یعتن  نباشه شکیل این که کن پیدا نفرو یه تو اصال

 .نباشه این جز اگر نداره

 .خودشون برای مگه نمیدن انجام و کاری هیچ آدما

 .میگذره خودش از که اوین  حتی 

 

 چشم خیالش یی  صورت به کوتاه و کردم بلند رو رسم

 .دوختم
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  آروم و دغدغه یی  انقدر منم شد یم چی 
ی
 تجربه و روزمرگ

 وجودم خورد به اصطراب شب تا صبح انقدر و کردم یم

 دم؟دا نیم

 

 .کنم یم عادت روشا اسم به دارم کم کم دیگه_

 گذشتمو  بتونم کم کم شاید کن صدام اینجوری هم تو

 کنم قبول

 

 ساکت همینجور و برداشت قبل از تر پر رو بعدی قاشق

ه چشمهام به  مزه رو بستنیش بیشتی  آرامش با و شد خت 

 کرد مزه

 

 بدی عذاب و خودت داری دوست کال نه_

 میخوری؟ غصه الیک داری انقدر مرگته چه االن دختی 

 داری که نداری پول خر مسعود بابا یه

 پیدا شیطون کوچولوی خواهر یه و مهربون مادر پدر یه

 .کردی که نکردی
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فت یادم داشت رو کاری اصله تازه اوهوع  مت 

 

 کردم تناشاش ساکت و زدم جعبه به هم رو چسب آخرین

 

ن  نفرستاده راتب آسمون از خدا که  جیگرم شوهر یه_  پایی 

 فرستاده که

ن  تو حاال  باشه؟ شو مچاله خودت تو شب تا صبح بشی 

 

د؟ نفهیم به رو خودش یا نمیفهمید واقعا یعتن  ن  مت 

 

 .فرگل بزنم حرف نمیخوام درموردش_

ن  کن نگاه ن  ببی   کردم؟ کادوش تمت 

 

 حرص با و گذاشت کنار رو بستتن  ی کاسه اون باالخره

 .نشست جاش رس

ی آخرین فرگل شدن جدی ن  .میخواستم که بود چت 
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 داشتم؟ رو گ دیگه کنه اذیت میخواست اونم اگر

 

 که طنایی  اینهمه از تا میکشم پیش و بحثش انقدر اتفاقا_

 !روشا....پرینا شر  خالص بستی  پاهات و دست دور

 متحرک میت شبیه بنداز؛شدی خودت به نگاه یه

 دیوونه؟ دختی  چی  برای اخه

 نشکتن  رو لعنتیت بغض اون تا نزین  حرف بهش راجع تا

 .نمیشه حل قضیه این که

 

 جلوی حرص با و زد چنگ تخت کنار از رو موبایلم عصتی 

 داشت نگهش چشمهام

 

 !کن نگاش_

 .امروز برای فقط اونم شهاب از پاسخ یی  تماس تا بیست

ون رفتی  خونه از که باری آخرین  بود؟ گ بت 

 باهات بخواد و رساغت بیاد درصد یه نکنه چرا؟چون

 .بزنه حرف
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 روشا؟ نمیدونستم من و بودی ضعیف تو انقدر گ از
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 .بستم محکم رو چشمهام و زدم چنگ رو موهام کالفه

 .کرد یم سنگسارم حرفهاش با داشت.کرد یم دیوونم داشت

 حال داشت پس بده؟چرا آرامش بهم که نبود اینجا مگه

 کرد؟ یم تر داغون رو داغونم

 

 من کرد یم توصیف داشت که آدیم این اگر ویل...ویل

 ...زندگیم،پس و بودم

 بودم شده آوری تهوع آدم واقعا

 .دوختم چشم بهش خسته و کردم باز کالفه رو چشمهام

 

 فرگل شدم خسته فقط نیستم ضعیف من_

 و کنم خاموش و مغزم شده که روزم یک برای میخواد دلم

ی هیچ به ن  .نکنم فکر چت 
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م رو کوچولو دختی  اون دست  هر خرید برم باهاش بگت 

 .بخرم براش خواست دلش چی 

 هیچ برای و کردم خیال و فکر هزارتا بس از شدم خسته

 .نکردم پیدا جوایی  هیچ کدومشون

 اومد؟ روزم به چی  ببیتن  که شب اون بودی کجا تو

 پرتم و گرفت و دهنم جلوی که عصباین  و خشن مرد یه

 .عقب صندق تو کرد

 ...و ترسوند و من کتهس مرز تا

نم؟ هم رو لعنتی  روزهای اون دارم باز چرا اه ن  مت 

نه بهم رو تو حال کثافتش بوی ن  فرگل؟ نمت 

 

 .بودم متنفر ترحمش از پر نگاه از

 شکیل این ویل بزنه غر رسم همیشه مثل میخواست دلم 

 نیاره کم
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 ذهنت تو یه میخوای گ تا ویل میفهمم عزیزدلم_

 فرار ازش رسی    ع رسید که اینجا به کتن  مرور و خاطرات

؟  کتن

؟ که باالخره  چی

 پاک یهو داره؟شناسنامت یم بر رست از دست مرد اون

 میشه؟

 !نه

 گره گذشتت و تو به مرد اون نخوای چه بخوای چه

ن  نیست تو حل راه که راهکاری تنها پس خورده  همی 

 .مسخرته های فرارکردن

 برن حرف باهاش برو بده تلفناشو جواب فشنگ

ایی  از بگو حالت و حس از
ن  .کنه یم اذیتت که چت 

 هوم؟ میکتن  قانع اونو یا مییسر  قانع تو یا باالخره

 

 برای رو حرفهاش تمام دیگه دور یه و کشیدم عمیق نفس

 .کردم مرور خودم

 .داد نیم حقیقت بوی انقدر تلخش حرفهای کاش ای
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 انگار ویل کرد پیدا براشون دررو راه یه شد یم کاش ای

 .بود مخمصه این ی چاره تنها رویارویی 

 

 .کنم یم فکر بهش باشه_

 خانوادمم بدیم روشنا به رو کادو این باهم بریم پاشو حاال

ن  رو تو  .ببیین

 

 و برداشت کالفش و درمونده نگاه اون از دست فرگل

 .زد لبخند باالخره

 بغلم توی رو خودش محکم و خندید چشمهاش دوباره

 کرد پرتاب

 

 .خانوادم گفتی  باالخره برم وربونتق آفرین_

 زمان و مابقیش کن قبول حقیقتارو تو همینه درستشم

 .خانوم روشا میکنه حل

 روت مسعود عمو که اسیم از خودت اسم خداوکییل ویل

ه خییل گذاشته  ها قشنگتی
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 کمد توی از رو رنگم زرشگ بلند مانتوی و زدم لبخند

ون  .کشیدم بت 

 .داشتم و فرگل که بود خوب چقدر

ن  زندگیم،یه حد از بیش جدیت الی البه ی همچی   با دختی

 .بود معجره مثل درست نشاط اینهمه

 

 نگاه جلوی از مشقت کیل با و شدیم آماده اینکه از بعد

 رسی    ع فرگل گذشتیم، مسعودم بابا ناراضن  تقریبا و نگران

ن  سوی    چ ن  سوار و زد چنگ دستم از رو ماشی   .شد ماشی 

 

ن _  چی  یعتن  فرمون دست بدم یاد بهت میخوام که بشی 

 

 با و زدم بحثش،لبخند ی آماده و منتظر نگاه برخالف

 شدم جاگت   دستش کنار میل کمال
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؟از چه_  که میخواست مفت ی راننده یه دلم اولم بهتی

ه و من کردم اراده جا هر  بتی

 

 جمع صورت یه توقع که من انتظار برخالف اینبار حاال

ی شیش زبون یه و شده  تموم با داشتم،فرگل رو متی

 زد استارت درخشش از پر چشمهای با و زد لبخند وجودش

 

 حالت اومدی عقل رس یکم اینکه مثل خداروشکر نه_

ه  خداروشکر خب...بهتی

 

ن  آخر تا رو شیشه و کشیدم عمیق نفس  .دادم پایی 

 چشم لذت با و کردم پر بهاری خنک هوای از رو هام ریه

 بستم

ون اومدم خونه از که باری خرینآ میگفت راست فرگل  بت 

 بود؟ گ
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 خونتون بری میخوای که رسی هر بابات روشا میگم_

ن   شکلیه؟ همی 

 

 .دادم تکون رو رسم کنم باز رو چشمهام اینکه بدون

 آره

 چرا؟ اخه

نم حدس ویل نمیدونم_ ن سه مت   .میتی

 برم بذارمش و کنم فراموشش ممکنه میکنه حس

 

ی دیگه ن  رو چشمهام راحت خیال با ادد اجازه و نگفت چت 

 .دارم نگه بسته

 نه؟ مگه بود خویی  تمرین امروز

ی هیچ به و شدن غرق حال ی لحظه توی ن  .نکردن فکر چت 

 نسیم دادم اجازه و دادم تکیه صندلیم پشتی  به رو رسم

 خنک رو ملتهبم پوست حسایی  و بپیچه موهام الی ،البه

 .کنه

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 زخم جای تونهمی تا و خستم روان برای بشه مسکن یه

 .کنه نوازش رو کهنم های

ن  یهویی  توقف و ناگهاین  تمرمز با ویل  پرتاب جلو به ماشی 

 کردم باز رو چشمهام زده وحشت و شدم

 

#part471 

ن  ته؟ چه فرگل میکتن  کار چی  !هی   ختی

 

 چشمهای ویل بود فرگل میخ من ی ترسیده و متعجب نگاه

دنم هم پلک حتی  و بود شده دوخته جلو به اون ن  .ت 

 

 به و گرفتم ترسیدش و شده خشک صورت از رو نگاهم

 .دوختم چشم روم به رو

ن  یه ن  روی روبه درست رنگ سیاه ماشی   کرده پارک ما ماشی 

 کرد یم تماشامون آرامش با رانندش و بود

 

ن  چرا دیوونه این_  کرد؟ همچی 
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 کم وایسادی؟ چرا خیابون وسط مرگته چه جناب اوو

 بهت بزنم بود مونده

 

 شکیل این تونست که اومد خودش به من از زودتر گلفر 

ه باال صدا  .بره فرو طلبکارش همیشه جلد تو رسی    ع و بتی

ه شده گرد چشمهای با همچنان من ویل ن  ی خت   ماشی 

 از و بود کرده پارک رومون روبه درست که بودم آشنایی 

 خورد نیم تکون جاش

 

 تی عص و کرد باز رو در کالفه لحظه،فرگل چند از بعد

 شد پیاده

 

 زده؟ خشکت چرا آقا آی...دارنا حوصله ملت بابا ای_

 

ن  از هم قدم یک هنوز فرگل  در که بود نشده دور ماشی 

ن  عقب  پیدا آشنایی  مرد قامت و شد باز رویی  روبه ماشی 

 .شد
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بان و کرد منقبض رو تنم آین  به که مردی  باال رو قلبم ضن

 برد

 لحظه در غرق ایه لحظه اون کرد؟یعتن  یم کار چی  اینجا

 شد؟ تموم زود همینقدر اکنون ی

 

ن  در آرامش با شهاب  و آروم های قدم با و بست رو ماشی 

ن   .افتاد راه ما سمت مطمی 

 مست   فرگل که خورد گره همیدیگه توی اختیار یی  هام اخم

 شد خم سمتم شیطنت و ذوق با و برگشت رو رفته

 

 ها های اعجوبه یه خودش برا هم تو شوهر این روشا_

 گرم دمش

 

 و فرگل کالفه یا بکنم حرص از رو موهام نمیدونستم

 .کنم ساکت

 چشمهاش روی از رو آفتابیش عینک خونشدی با شهاب

ن  روی روبه درست و برداشت  ایستاد ماشی 
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 خانوما بخت   وقت_

؟ یم جایی  ن  رفتی 

 

  و بهت با
ی
ه درموندگ ه خت   کاش ای و کردم یم تماشاش خت 

م رو لعنتی  قلب کوبش این جلوی میتونستم  این تا بگت 

 نکوبه سینم ی قفسه به محکم رو خودش هراسون شکیل

 

ن  همیشه شما_  رادش؟ جناب مییسر  ظاهر شکیل همی 

 

 رو من های چشم فرگل جای به شهاب خونشد نگاه

 زد لب آرامش با و گرفت نشونه

 

 و میکنه حبس خونه تو و خودش زنم که وقتایی  فقط نه_

 .نمیده رو تلفنم جواب

 کنه همراهیت خونه تا بخوام رانندم از مجبورم فرگل حاال

 باشم؟ تنها دوستت با ساعت چند یه نمییسر  که ناراحت
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 فرگل بدجنس لبخند و جواب با زدم بهت و گرد چشمهای

 کردم صداش بلند تعجب با و شد تر گرد

 عمرا وگرنه خان شهاب موافقم باهات آوردی شانس_

 .شتمنمیذا تنها و رفیقم

 فعال پس

 

 !فرگل_

 

 .شد نیم باورم

 .شیطانیش لبخند اون و کرد حوالم که لعنتی  چشمک اون

 رفت یم داشت گوری کدوم

ون شیشه از رو رسم و کردم تر بلند رو صدام  بردم بت 

ی؟ داری کجا نیستم؟ مگه تو با_  مت 

 

 نیم هضم رو یگ به دست ندل این جوره هیچ.نمیفهمیدم

 .کردم
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 و کرد بسته و باز رو هاش چشم و آرامش با که فرگیل

ن  سوار راحت خیال با بعدش  .شد شهاب ماشی 

وزش،سمت لبخند با که شهایی  بدتر اون از ن  پت   من ماشی 

 شد گت   جا فرمون پشت و افتاد راه
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 میای؟فرگل؟؟؟ داری کجا_

 

دم صدا رو فرگل امیدم ی مونده ته با هنوز ن  تفاوت یی  و مت 

 فرار راه یه دنبال دستیم کنار مرد درار صحر  لبخند به

 .بودم دیگه

 رو بودن طبییع برچسب و کنه تحلیل نمیتونست مغزم

 .بزنه اتفاقات این

ن   با رفت،شهاب کنار راه رس از که رویی  به رو ماشی 

 داد فشار گاز پدال روی رو پاش و زد استارت خونشدی

 

؟ داری کار میشنوی؟چی  و من صدای اصال_  میکتن
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نم زنگ وگرنه دار هنگ ن  بابام مت 

 

 همچنان مالیم لبخند اون و چرخید سمتم نگاهش باالخره

 بود پابرجا

 

 روشا؟ خوبه حالت_

 بده زود و من پیامای و زنگا جواب همیشه نگفتم بهت

 کوچولو؟

 نتیجش میشه اینم خب

 

 تند رو هام نفس ریتم و میجوشید جونم تو خشم و حرص

 .کرد یم

 رو رفتارش نمیتونستم جوره هیچ که بود فرگل اون از بدتر

 کنم هضم

 

ی داری کجا_  منو؟ میتی

 منتظرمه روشنا خونمون برم باید من
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یم هم اونجا_  .زدیم باهم حرفهامونو حسایی  وقتی  البته مت 

وع نمیخوای خب ؟یه رسر  خونه تو و خودت هفتس کتن

 بشه؟ چی  که کردی حبس

 

 خیال با که بود ناآشنایی  های خیابون قفل هراسونم نگاه

 پریشونم نگاه به که مردی به و میپیچید توشون راحت

 .داد نیم اهمیتی  اصال

  

 به و باشم خوب میخوام من تا وقت هر چرا شهاب_

ی ن  میشه؟ پیدا تو ی کله و رس یهو نکنم فکر چت 

 سخته؟ من روز و حال کردن درک انقدر یعتن  لعنتی 

 

 که نبود کیس اون من دست کنار مرد این ویل بود عجیب

 .بودمش دیده چندبار

ی انگار امروز  میتونست تا جاش به و نبود خشم از ختی

 بده آرامش بام مالیمش لبخند با کرد یم سیع
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ن  برای منم_  به کنه کمکت یگ باید باالخره.اینجام همی 

 
ی
 نه؟ یا برگردی قبلیت زندگ

 خودت تو گوشه یه میخواد دلت فقط باشه خودت به اگه

 بیسر  مچاله

 

 .آشنایی  حرف عجب

 .بود گفته بهم امروز هم فرگل دقیقا که ای جمله

 اخم و داوم تکیه سینه به دست بدقلقی  و تنگ خلق با

 کردم

 

 زورگویی  از حالم االن ویل بودم شکیل چه قبال نمیدونم_

 .میخوره بهم

 .نیستی  بلدش اون جز تو که کاری دقیقا

 

ی امروزم یه...باشه_ ن  کن تحمل رو متنفری ازش که و چت 

 .بشه تموم همیشه برای تا
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 تو که چی  هر بعدش بده گوش حرفهام به خوب امروز

 هوم؟ خواستی 

 

اف گفتم هم قبال  سختیه کار واقعا اعتی

ارادی دارم میبینم و میام خودم به اوقات گایه  غت 

 .کنم یم مخالفت

اف آره  گارد این که مجبورم انگار ویل سختیه خییل اعتی

 .کنم قبول رو حد از بیش

 دارم حد از بیش انقدر میشم،اگر افشده دارم انقدر اگر

ن  همه شاید کنم یم فرار  نه؟ ارزه یی  جدید فرصت یه به چت 

 

 کردم سیع عمیق نفس یه با و کردم باز هم از رو هام اخم

 باشم آروم

 

 !باشه_

یط به فقط شهاب تو برای امروز یه  باشه بار آخرین که رسر

 قبوله؟ کنم یم تحمل و اهیتخودخو  و زورگویی  که
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اف ن  برای نداشت تمویم ها اعتی  .بود آخرینشون این همی 

 جاذبه آرومش لبخند با مرد این چقدر و خندید شهاب

 !داشت
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                               *** 

ن  محکم رو کیفم ی دسته  و دادم یم فشار هام انگشت بی 

 .میگزیدم هام دندون با محکم رو لبم ی گوشه

 این کابوس تنها کم،با ی فاصله با فلزی اتاقک یه تو

 .باشم آروم کردم یم سیع و بودم تنها روزهام

 بیشتی  انگاری و کنم یم سیع دارم لحظه هر روزها این من

نم درجا دارم ن  نیست کار در موفقیتی  چون مت 

 نخورم،سیع حرص کنم یم باشم،سیع آروم کنم یم سیع

 ...ویل بپذیرم کنم یم

 قبل کلمات تمام رو کشید یم خط که ویل این هم باز

 .خودش
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 برداشت ازم رو سنگینش نگاه ایستاد،شهاب که آسانسور

ون من از جلوتر و  .رفت بت 

 کنجکاوی با و افتادم راه رسش پشت آهسته های قدم با

 .دوختم چشم مجلل ی طبقه این دیوار و در به

 .نبود آشنا کدومشون هیچ

 .رویایی  ی طبقه این و برج این تا بگت   روم وجل مرد این از

 یی  و بودم نذاشته اینجا و پام وقت هیچ حال به تا انگار

 .داشتم یم بر قدم توش فقط تفاوت

ی یی  بود دردی عجب  !ختی

 .شد وارد حرف بدون و کرد باز رو در قفل شهاب

 نگاه به خوب هاش چشم با و ایستاد در چهارچوب کنار

 .دوخت چشم مستاصلم

س انقدر_  تو بیا...نتی

 

 .میخورد بهم ترس ی کلمه از داشت حالم دیگه

 بودم شده تبدیل بهش که آدیم از اون از بیشتی 
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ی شبیه خییل که آدیم  چشم بیمارستان توی که بود دختی

 یم آشنا آدم یه دنیا،دنبال کل با غریبه و ختی  یی  و کرد باز

 .گشت

 رس و کنم نابود رو دختی  اون تا کندم جون تموم سال یک

 .بود برگشته شخصیت اون دوباره انگاری ویل شم پا

 .اضطراب از پر ترسیده و گیج

 .شدم خونه وارد آروم و کشیدم عمیق نفس

 نیاد؟ یادش رو خودش ی خونه آدم میشه مگه

 انتظار چه دیگه نشناش شوهرتم خود وقتی ...نه که چرا

 بود؟ ای مسخره

 دور کنجکاوی با و شدم برج ی طبقه آخرین ی خونه وارد

 کردم نگاه رو دورم تا

 .بود نظت   یی  که گفت شد یم انصاف، تمام با

 صدای بندش پشت و شد بلند در شدن بسته صدای

 کنه رفتار عادی خییل کرد یم سیع که مردی

ی یه منم کن عوض و لباسات برو_ ن  .بخوری بیارم چت 

 کتن  یم پیداش بری سالنه ته خواب اتاق
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 جستجوگرم همش،نگاه رس پشت های حرف به تفاوت یی 

 تابلوی رو نگاهم که میچرخید خونه دور تا دور همچنان

 .شد خشک روم روبه نقاشر 

ی تنها خاص های رنگ زدن،این طرح مدل این ن  که بود چت 

 .داشت آشنایی  جنس

 بود؟ من نقاشر  این

 که پرسیدم ذهنم سکوت از تر بلند خییل رو سوالم انگار

 داد جواب رسم پشت زا درست شهاب

 

 .شناختیش بگم بهت خودم اینکه از قبل که خوبه_

 خودته نقاشر  آره

 

 .میخورد بهم ناشناخته های حس این از حالم

ن  تا جاش به و نداشتند اسم که هایی  حس  قدرت میتونسیی

 .داشتند

 .کرد یم رو و زیر رو دلم عجیب که حیس
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 دختی  یه نقاشر  و بزرگ بوم یه

ی  داره رو هاش گونه و نشسته مرد یه هایپا رو که دختی

 میبوسه

 .بودم من دختی  اون که عجیب چقدر

 یادم هارو لحظه این از هیچکدوم که تر عجیب چقدر

 .نمیومد

 

 .گرفتم نقاشر  از رو نگاهم مکثت با و کشیدم عمیق نفس

ن  رو و کردم تر رو خشکم های لب  دیدم که مبیل اولی 

 .نشستم

 نمیتونم دیگه من شهاب زنب تر رسی    ع و حرفهات بیا_

 .کنم تحمل

 خونه برم میخوام...میخوام نیست خوب حالم

 

ن  نگاه  داشت؟ نیم بر ازم چرا رو لعنتیش سنگی 

ش نگاه انقدر چرا اصال  داشت؟ وزن خت 
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 نشست روم روبه درست انتظار لحظه چند از بعد باالخره

 داد تکیه مبل پشتی  به آرامش با و

 

وع حاال...خب خیله_  روشا بزن حرف کن رسر

 

ن  ی گوشه از رو متعجبم نگاه  گرد چشمهای با و گرفتم مت 

ه بهش شده  شدم خت 

 

 من؟_

 با معمول طبق راهمون رس اومدی تو نداشتم حرقن  من

 اینجا کشوندی و من زور
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 کنم؟ یم فکر شکیل این من یا شد مضطرب نگاهش

 

 معمول؟ طبق معمول؟کدوم طبق_
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 با و کردم نگاهش بدگماین  با رانشنگ لحن از متعجب

 کردم باز لب غلیظ اخم یه چاشتن 

 کردی؟ معرقن  بهم و خودت چجوری نیست یادت یعتن _

 مدیل چه رفته یادت چرا تو دادم دست از و حافظم من

 ترسوندی مرگ حد رس تا چطور و دزدیدی و من

 

 .بود آروم نگاهش

ن  همه که انگاری نفس به اعتماد با و خونشد  تحت چت 

لش  بود کنتی

 

ن  یعتن  بزن حرف میگم اگه_  .همی 

ن  تا قصه صفر از یعتن   رو دلته تو که چی  هر لحظه همی 

 .بگو

 ویل بزن جیغ کن گریه هات شدن مخقن  ی همه ی اندازه

ن  قراره همش  .بشه تموم جا همی 

وغ یه باید باالخره  نه؟ یا باشه کار در رسر
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 .نبود خودم دست تلخم پوزخند

 میفهمید باید جا یه و داد نیم بهم ویی خ حس آدم این

 

 آره؟ کنم مشخص و تکلیف داری دوست پس_

 .خب خیله باشه

 تو با رویی  روبه ترس از و خودم باید چرا خودت قول به

 کنم؟ حبس

 گذشته از هیجی  من شهاب بگم بهت روشن و واضح بذار

 که شد چی  بدونم نمیخواد دلم هم اصال و نیست یادم

 .ردمک ازدواج باهات

 .معلومه تکلیفم که بزنم حرف االن از میخوام

 نیست تو برای جایی  من جدید و گیج دنیای تو

وع یه به نمیتونم اصال  تعهد از پر ی رابطه یه و جدید رسر

 میفهیم؟ کنم فکر قرار و

 

 .نه کردش گره مشت ویل بود آروم نگاهش

 .یی  در یی  های نفس اون و خورده گره های اخم اون
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 اینجا؟ بیام باهاش شدم راضن  چرا

 کنم؟ ختی  میتونم و گ بیاره رسم بالیی  اگه

 

 با ویل کشید عمیق نفس و بست کالفه رو چشمهاش

ه بهش متعجب و شد گرد چشمهام حرفش  شدم خت 

 

 آره؟ شر  جدا ازم میخوای پس_

 ...باشه

 .کردی فراموش و کار جای یه ویل

 عشق به بزین  گند میخوای و دادی دست از و حافظت تو

 .نرفته یادم که من ویل طرفمون دو

 و یادمه رو گذشته های ثانیه تک تک تو عکس بر من

 .بری پیشم از ساده انقدر بذارم محاله

 طالق ازم کردی سیع که مدت این تو بگو بهم تو...حاال

ی  شدی؟ موفق چقدر بگت 

 

 بود؟ چی  برای قدرت و تسلط اینهمه
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وز همیشه و خونشد نگاه اون  .میلرزوند رو دلم و دست پت 

د حرف گذشته ی دوطرفه عشق کدوم از ن  من وقتی  مت 

 کردم؟ نیم حس وجودم تو رو قطرش یک حتی 

 داشت؟ وجود واقعا شکیل این ی گذشته یه یعتن 

 

 .بزنم حزف نفس به اعتماد با که بود من نوبت اینبار

 بیشتی  سیاست با شاید البته

 

 و جر دونب که هستیم بالغ انقدر تو و من شهاب__

 .کنیم تموم رو قضیه این بخوایم بحث

  یم
ی
ن  خوب پس خب عشق؟خیله گ  دارم چقدر که ببی 

 .کشم یم زجر

 .نمیخوام رو رابطه این من

ن  برای  چیکار طالق برای االن تا باش نداشته کار دیگه همی 

 ...میخوام چطوری و کردم

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 توافقی  صد در صد قضیه این اگر که توجییه کامال پس_

 هوم؟ سخته چقدر کارت نره پیش رفهط دو و

 دلیل هیچ پای چون مخصوصا ممکن غت   گفت میشه

 نیست وسط هم موجیه

 

 دادم تکون رس و کشیدم عمیق نفس

 

 .میدونم آره_

ن  برای  ...هم از دوستانه میخوام ازت همی 

 

م من_  بدم طالقت که حاضن

 

 .کردم نگاه بهش تعجب با و خورد گره حلقومم تو حرفم

 تو و بست رو دستم که بود هموین  شبیه آدم نای کجای

 کرد؟ زندانیم اتاق

ن  شخصیت یه اون ن  و منطقی  مرد این یا بود دروغی   غمگی 
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 دارم نگهت زور با که نیاوردم دستت به زور به من_

 عزیزدلم

 .بگرد خوب برو توعه های نشونه از پر خونه این کل

 ی همه به بزنه گند نگاهت ی کینه این نمیذارم من

ه یادم از و گذشتم خوش خاطرات  خودم روشای که بتی

 .بود عاشقم چقدر

؟من دختی  اون دیگه تو  رفته؟ یادت و نیستی

 !باشه

 پیشم از پیش سال یک همون روشا کنم فکر میدم ترجیح

 کنم تماشا و کشیدنت زجر زور به تا رفت

 

بان این  بود؟ مرگش چه کوفتی  ضن

 میخواست؟ رو این جز مگه دیوونه ذهن قلب،این این

ن  رو رسم  بهش دوباره رسی    ع حرفش باقی  با که انداختم پایی 

 دوختم چشم

 

ط یه ویل_  بیام کوتاه که محاله اون جز...داره رسر
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یط؟ چه  رسر

 

ه بهم زدن پلک بدون و کشید جلو رو خودش  شد خت 

 

 .نذاشتم هم رو چشم ساله یک من_

 خواستم به باالخره و گشتم نشونه یه در به در مدام

ن  برای رسیدم  یم داشتنش نگه برای رو تالشم تمام همی 

 نباشه عشق اگر چون خودته با تصمیم بعدش ویل کنم

ن  دیگه  ..نمیخوره درد به رابطه هی 

 

 کرد باز لب باالخره که کردم نگاه فقط منتظر

 

 الزم چی  هر و خواستی  تو که جا هر دادگاه،محرصن  میام_

 .رسدرد یی  کنم یم امضا رو بود

ط یه قبلش فقط  داره رسر
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  باهام سابق مثل ماه دو باید
ی
 .کتن  زندگ

 .خواستی  تو که چی  هر دوماه این بعد

 خاطره اگر داشتیم که روزایی  نیومد،اگه یادت و مت اگه

 !بری میذارم نشد تازه برات ساختیم که هایی 

 

 یم نگاه فقط متعجب چشمهای با و بود اومده بند نفسم

 .کردم

 

؟ یعتن _  چی

 ماه؟ دو

 کتن  خستم آره؟میخوای کتن  اذیت میخوای

 

 داد ادامه جدی همینطور و نگرفت رو نگاهش

 

 .بیارم یادت میخوام فقط نه

 !کنم عاشقت دوباره نداره نیومد؟عیتی  یادت
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 نه؟ مگه کوتاهیه خییل زمان ماه دو

  کافیه
ی

 بریم پیش رو سخته راه اون همدیگه با تا نه بگ

 .عزیزم

 شده کالفه حسایی  که شهایی  با کنمم غت   طالق یه

 

؟ تهدیدم داری_  میکتن

 .باشر  عاقل که کتن  قبول که کنم یم وسوست دارم نه_

 !همشم نه من ی خونه هم بشو ماه دو

 یم لمست حتی  زور به نه بیسر  معذب که کنم یم کاری نه

 .کنم

  باهام ماه دو
ی
 جا هر بعدش بیا راه باهام و کن زندگ

 برو خواستی 

 

 !حرص از ودم،پرب کالفه

ی اون این ن  .داشتم انتظار که نبود چت 

 ی گوشه حرص با و بودم کرده قفل هم روی هارو دندون

 کردم یم مچاله رو مانتوم
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؟بعد زیرش زدی اگه_ ط یه ماه دو چی  دیگه ی بهونه و رسر

 آوردی؟

 

 دو این از بعد اعتبارش تاری    خ ویل دم یم طالق حق بهت_

 .ماهه

 .میام بخوای جا هر کنم یم امضا بخوای چی  هر

 رو پزینازی نه میخوام و خودم روشای همون من که گفتم

 .داشتم نگهش زور با که

 بکتن  خواستی  کار هر که آزادی دوماه این بعد

 

د؟ گولم داشت ن  مت 

 شور انقدر دلم که زد یم لنگ لعنتی  ی قضیه این کجای

د ن  شد؟ یم مچاله دلم و مت 

 یه زیر هیکل قوی و خشن دمر  این با چجوری تموم ماه دو

 باشم؟ سقف
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 تو و بپذیرم و احسان نتونستم تموم سال یک حتی  که متن 

 چجوری رو عصباین  ی غریبه یه حاال بدم راه تاریکم دنیای

 کنم؟ قبول

 

 با رو صورتم و کشیدم دست خستم صورت رو کالفه

 پوشوندم دستهام

 

 شو بلند کتن  نیم قبول اگر روشا نداری وقت خییل_

 .خونتون سونمتبر 

 داریم دار کار کیل دادگاه تو باشه منقن  نظرت اگر

 

 .کرد کالفش درموندم پوزخند صداس

 اعتماد بهش داشت انتظار و بارید یم تهدید حرفهاش از

 .کنم

 

 روشا؟_

 !قبوله_
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 تند و کردم پرت ناآگایه باتالق و تاریگ وسط رو خودم

 زدم حرف خوشحالش و متعجب های چشم جلو تند

 

 کتن  اذیتم ماه دو این تو نه که بدی امضا و قول باید ویل_

 .حرفت زیر بزین  نه

 این میشه چجوری که کنم مشورت باید بابام وکیل با اول

 ماه دو این زودتر چه هر بعدش کرد کاری محکم رو قضیه

وع و  شیم خالص ازش که کنیم رسر

 

 حرف ای دیگه لحن با لبهاش ویل بود خوشحال چشمهاش

د ن  مت 

 

 اتاق تو و خودت و ماه دو این تمام نیست قرار تره یادت_

 .کتن  فرار ازم و کتن  حبس

ی و خودت تمام ماه دو  که هایی  قرمز خط با من به میستی

 .میده امنیت حس بهت
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ه پیش من ی خواسته با صدش تا صفر دیگه بعدش  مت 

 .روشا

،اخم نیم میای،فرار گفتم جا هر  .نمیکتن  تخم و کتن

  باهم ماه دو قراره که رفیق ی خونه مه یه مییسر 
ی
 زندگ

 .کنیم

 ؟ قبول

 

 بود؟ هم ای دیگه ی چاره

ه یادم مگه  این به بشه محاله گفت بابا دوست که مت 

 گرفت؟ طالق مرد این ی خواسته بدون راحتیا

 نمیدم دست از و فرصت این من شده راضن  که حاال

 

 !قبول_
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 .خندید اهشنگ کنار در هم لبهاش باالخره
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 .حقیقی  و خالص ی خنده یه

 روشا اومدی خوش خونت به_

 !کتن  جمع و وسایلت که بریم

 

 .کرد یم ساکت رو آدم ناخودآگاه رنگش مشگ چشمهای

گذاری یه شایدم و عجیب نفوذپذیری جور یه  از بیش تاثت 

 .حد

 .شهاب بدی جواب سواالم  از خییل به باید_

ن  حرف ازش تو که ای گذشته اون  بهم کتن  یم سیع یا ین مت 

 نمیخونه شواهد با اصال بدی نشون

 

 .بود شده راحت خیالش

 داد تکون رس و داد تکیه دوباره خونشدی و آرامش با

 

س داری دوست چی  هر_  .بتی

 !کتن  شک شده باعث که چی  هر

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 رو چشمهام و کشیدم جلو رو خودم ظن سوء و شک با

 کردم ریز

 

  تو_
ی

 دنبالم جارم همه و کردی گم و من که ساله یک میگ

 آره؟ گشتی 

 کردی؟ پیدام چجوری اصال...خب خیله

 !نیست مهم اون اصال...اصال

 کردی؟ رفتار شکیل اون چرا کردی پیدا و من وقتی 

سونه؟ شکیل اون و بدزده رو گمشدش زن باید آدم چرا  بتی

 .کردی حبسم اتاق تو و ویالیی  ی خونه یه تو بردی و من

؟ شدن  من شب هر کابوس  روزا اون  میدونستی

 .کنم نگاهت نمیتونم دیگه میاد یادم کبودت صورت وقتی 

 

 .شد یم تر کالفه لحظه هر خستش و درمونده صورت

 کور لحظه هر ابرهاش و کشید دست صورتش رو عصتی 

 شد یم تر
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 .شد بحثمون...بودی پیشم که شتی  آخرین_

 .شدید خییل ویل مسخره بحث یه

 یم فکر این به همش و خوابیدیم داغون حال و حس با

 کتن  فراموش که دربیارم دلت از چطوری فرداش کردم

 ...ویل

 .نبودی کنارم دیگه تو شدم بیدار وقتی  ویل

 .من جای بذار و خودت تو حاال

  و دری به در سال یک و موندم من
ی
 .درموندگ

 .بود نرفته مادرشم پدر پیش حتی  و بود زده غیبش زنم

 رو بیمارستانا داشتم که مینطوره سال یک این تمام

 زنم که کردم چیکار مگه کردم یم مرور خودم با میگشتم

 کرده؟ فرار شکیل این و کرده ترکم

ی یی  من وجود لز خودتم که میدونستم چه  حافظت و ختی

 رفته؟ دست از

 .گرفتم آتیش کردم پیدات وقتی 
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 راحت،با خیال با تو دیدم و خونه یه در دم آوردتم اشکان

ن  یه پشت کرده آرایش وضع و رس  و نشستی  خوب ماشی 

 .افتادی راه

 !من جای بذار و خودت

 اساش رش حساب یه و بودم کرده پیدا رو فراریم زن حاال

 .داشتم طلب ازش

 و کردی فرار مسخره ی ساده بحث یه خاطر به کردم فکر

 .زدی هم رو خونوادت قید حتی  سال یک

 .کنم یم چیکار دارم نفهمیدم دیگه و گرفتم آتیش

 بلدی بهتی  خودت که هم رو باقیش

 

#part477 

 

ن  یه  .نبود درست وسط این چت 

 رو تو در تو ی گذشته این که کوچیک پازل تیکه یه

 .بود خایل حسایی  جاش و کنه تکمیل
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 دستهام با رو صورتم و کشیدم عمیق نفس کالفه

 .پوشوندم

 

ن  یه میتونه بحتی  چه اخه  بسازه؟ رو توهیم همچی 

 فرار؟

 خطور شوهر یه ذهن به ممکنه که احتمایل تنها اون اینه

 کنه؟

 

 روشا؟ گردی یم چی  دنبال_

 من؟ کردن متهم دنبال

 کتن  پیدا نمیتوین  هیجی  نگرد

 نیستم من نیست یادش گذشته از هیجی  اونیکه نره یادت

 .تویی 

 !کالم یه

 فکرهای این ی همه باید میموین  کنارم ماه دو داری اگه

 دور بریزی و مسموم
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 از پر نگاه این میخواد دلم نه بموین  زور به میخوام نه

 .کنم تماشا و تردیدت

 اون تمام تا شر  مست   هم باهام دوماه میخوام ازت فقط

 بیارم یادت و گذروندیم هم با که و روزایی 

ن   !روشا همی 

 

 .بودم خسته

ی یی  سال یک از بیشتی   یی  سال یک از بیشتی  خییل و ختی

 .پنایه

 .خواست یم رفیق میخواست،دلم آرامش مدل

 

 چیه؟ برای حرفها این دیگه کردم قبول منکه

 

 .کرد دراز سمتم رو دستش و زد لبخند

 .نکشم عقب تا کندم جون و شد منقبض تنم کل

ه دستش به منتظر  پریشون موی و اومد جلو که شدم خت 

 زد کنار رو صورتم روی
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 .نکردی قبول عزیزم نه

ن هم یه که نکردی ش لحن این با اونم سوایل چی   .میتی

 میگم وجود تمام با یعتن  داری حق میگم وقتی ...داری حق

ن  برای س برو و ماه دو این کل همی   بتی

 .پدر،مادر،همکار از

 !خودم با مابقیشم

 

 .داشت دراز رس قصه این نه

 تموم زودیا این به نبود قرار ظاهرا که دوماهه ی قصه یه

 .شه

 

 نگاه نقاشر  بوم اون به دوباره کالفه و چرخوندم رو رسم

 .کردم

 .بود خیال و خواب مثل انگار

ی اون  !میگم رو بود نقاشر  تو که دختی
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 نشسته شوهرش پای رو که خیال و رویا عالم تو دختی  یه

 .میبوسیدش عشق با و بود

 که میدونم خوب که کشیدم من رو تابلو این اگر

 .ارزید یم حانامت ماه دو به گذشته معمای کشیدم،این

 

 .کنم جمع و وسایلم برم باید_

 بیارم حتما خودم با باید که هست هم تابلو رسی یه

 

ن  انگاری پس_  .گالریته بدم نشونت باید که جایی  اولی 

 خودت های طرح از پر گالری یه

 

 حبس نفسم و نریخت فرو قلبم گفتم یم اگر بود دروغ

 .نشد

 شد یم ذابج داشت کم کم مجهول ی گذشته این...نه

 

#part478 

 شهاب*
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 سالم و کردم،صحیح پیداش باالخره_

 

ن  از رو نگاهم ن  نگاه اون و گرفتم زمی   حرفش از پر و سنگی 

 کردم دنبال رو

 

ن  بهم روز یک اگر  این روی که رسم یم جایی  به که میگفیی

 کنم یم تالش انقدر زن یک کردن قانع برای و میشینم مبل

 .کردم نیم باور

دم پا و دست محال این توی داشتم من یلو بود محال ن  .مت 

 من سال یک این های پنایه یی  مقصد تنها و چاره راه تنها

 .بود اینجا

 .کنه آرومم تا کرد تالش سال یک این تمام و بود اینجا

 

 .شده معجزه_

 .بود محال برام و داشتم آرزوشو که هموین  درست

ن  مگه  نمیخواستم؟ و همی 
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 کردن پاک کنم یم پیدا من رو روشا گفتم نیم بهت مگه

 تو؟ پای خاطراتش

 پاک پاک...شده پاک حافظش االن خب

 

 .زد لبخند و برداشت چشمهاش روی از رو عینکش

 

ی چرا_ ن ؟ چت 
ی

 نمیگ

 که حاال ندادی خوردم به قرص کیل سال یه این کل مگه

؟ لبخند گرفتنه جشن وقت ین ن  مت 

 

 کرد باز دهن و کرد باز رو لبش موم و مهر بالخره

 

 شهاب؟ بشنوی چی  داری دوست_

 رس مدام و بشینم جا یه نیست قرار ویل روانشناسم من

 .بدم تکون تایید

 رساغم اومدی پر توپ با که پیش سال یک اون نه االن نه

 .رست رو گذتشتی  و مرکز این کل و
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 هست؟ یادت

 خاک با رو اینجا تا و میخواستی  من از و خودت روشای

 گرفتی ن آروم نکردی یکسان

 

 

 .برگردم لعنتی  روزهای اون به نمیخواست دلم

 رو چشم هم لحظه یک حتی  که نحیس های شب اون به

 .نذاشتم هم

 داشت؟ ازم توقیع چه

 زنم خایل جای به شده باندپیجی  رس یه با و کردم باز چشم

ه  .شدم خت 

 کردم؟ یم کار چی 

 کردم؟ یم رها رو آویزم دست تنها

 فراموش ختی  یی  منه و واستخ ازم روشا که جایی  همون

 کردم؟

ی ازم چندبار حاال تا زنم مگه که رفت یادم چرا ن  چت 

 خواسته؟
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 .کنم فکر نمیخوام روزا اون به_

 ی تشنه و سفید ی حافظه یه با.برگشته دوباره من زن

 گذشته

 

 .خوبه خییل خب_

وع کجا از میخوای ؟االن رسر  مشورت باهام اومدی کتن

؟ بهش آروم آروم رو گذشته چجوری که کتن 
ی

 بگ

 

 اومده دیگه ی سیاره یه از زن این یا بود کرده قفل مغزم

 بود؟

ن  برای و کردم قبولش که روزی اون  حرف برای بار اولی 

 روشا آوردن دست به نوید دادم،بهم تکون تایید رس کیس

 .شدم آروم تا داد رو

 ...االن ویل

 گفت؟ یم داشت چی 
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ت با و زدم پوزخند  .کردم نگاه خونشدش صورت به حت 

 دیوونم؟ انقدر یعتن 

م که کردم معرقن  شکیل این و خودم یعتن   برندم برگ حاضن

 بسوزونم؟ رو

 

ن  روی رو دستش توی خودکار  لبخند اون و کرد رها مت 

 کرد جمع رو آرامشبخشش

 

ی جشن من با اومدی فقط انگاری پس_  نه؟ بگت 

 .کتن  مشورت مباها میخوای حتی  نه میخوای حل راه نه

 .بگو بهم خودت ی درباره کن فراموش رو روشا پس باشه

 شهاب؟ چطوره حالت
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 و پر توپ یه با و شدم بلند جام از اختیار یی  و عصباین 

 روش جلو تهدیدوار رو اشارم انگشت کرده گره های اخم

 دادم تکون

 

  راهکار من_
ی
 .بلدم و خودم زندگ

 یعتن  میشینم مبل این روی هنوز و اینجا میام هنوز اگه

ن  برای  .کنه کمک بهم یگ تا دادم اجازه بار اولی 

 بهم ویل میگشتم زنم دنبال اینجا اومدم که روز اون

 .کرد پابند اینجا و من که زدی رو حرفهایی 

 چی  نسوزونه و فرصت این که مفید حرف یه جای به حاال

 میدی؟ من تحویل

 

 .میکنه وجاد علمش با زن این کردم یم حس اوقات گایه

 آرامشش کلماتش،با با

نه دست ن  ضعف نقطه روی درست گایه و آدم روان به مت 

 .کنه یم فشاری پا
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 و ضعف نقطه نوبت درمان، طول ها مدت بعد انگار حاال

 .بود بعدش دردهای

 

ن  بری باال خان شهاب_  .کنم نیم تاییدت من بیای پایی 

 هبرگ یه االن و شده معجزه زندگیت تو دارم قبول منم

 یم نابودش خودت دستای با داری ویل داری دستت برنده

 .کتن 

؟ بهش گذشته از چی  کردی پیداش وقتی   گفتی

 ازدواجتون؟ نوع از رابطتون از

 

بان  .شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 زد نیم خویی  حرفهای

 کرد یم دیوونم داشت تباهیش بوی و خطر بوی

 

 بفهمه رو هیچکدومشون نمیذارم_

 

؟مگه که هباالخر  خب_   نمیخوای چی
ی
 شهاب؟ کتن  زندگ
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 ترس از رو لحظت هر و تیغ یه روی بموین  میخوای

؟ زهر دادنش دست از و فهمیدن  کتن

 انتخابت؟ اینه کنم باور یعتن 

 

د نبض درد از رسم ن  های نفس زور از سینم ی قفسه و مت 

ن  و باال تند تند یی  در یی   شد یم پایی 

 

ایی  اینا...بسه_
ن  بشنوم امبخو  که نیست چت 

 

ایی  نیست قرار منم_
ن  .بشنوی میخوای تو که بگم چت 

 .بدم نشونت و راه وظیفمه من

ین االن بگم  کم کرد عادت بهت روشا وقتی  که فرصته بهتی

ن  همه کم   بهش و چت 
ی

 چون کتن  جلب رو اعتمادش تا بگ

ن  همه ممکنه لحظه هر  بیاد یادش و چت 
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 جا ابهج حرف فقط خودش خیال به و گفت یم کلمه یه 

 رو جونم اسید مثل واژه یک هر نمیدونست ویل کرد یم

ه یم بازی به رو روانم و روح تمام و میسوزونه  .گت 

ن  برباد تصور حتی   .بود کابوس مثل خیاالتم ی همه رفیی

 یم پاش دارم جون تا یعتن  محاله میگم من وقتی ...محاله

 ایستم
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ی نمیذارم ن  .بیاد یادش و چت 

 کرده فراموش خودشم اسم حتی  و گذشته لسا یک وقتی 

 .من برای معجزه یه فقط و فقط یعتن 

 

ن  روی از رو موبایلم داد تکون افسوس به که رو رسش  مت 

 افتادم راه اتاق در سمت و برداشتم

 

 .کنم صحبت باهاش من پیش بیارش شهاب_
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 داره آرامش به احتیاج که آشفتس انقدر االن

 

 دادم تکون رو رسم عصتی  و زدم پوزخند

 

 .کنم فراهم براش بعد به این از قراره و آرامش_

 

 .کنم تماشا رو ناامیدش صورت تا نکردم صتی  دیگه

 اون حسایی  و بود درمونم یی  درد دوای تنها زن این روزی یه

 .کرد یم خنک رو خشمم آتیش

 .هاش نگراین  و گفت یم روشا از

دم داد من ن  گرفته تصمیم که گفت یم روشایی  از اون و مت 

 .زدم گند من که بسازه بتونه بلکه تا کنه صتی  یکیم بود

 دست از و کسم تنها و هام داشته ی همه به زدم گند

 .دادم

ون مطب از  جای هنوز که ای گذشته بابای گور و زدم بت 

 .کرد یم درد زخمهاش

ون جیبم از رو تلفنم  کردم تایپ اشکان برای و آوردم بت 
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 خونش میارم رو روشا امشب)

 (شه اذیت اول شب نمیخوام بیار بگت   و زنت دست

 

 زدم لبخند ناب ی آینده یه رویای با و کردم قفل رو گوشر 

 

                            *** 

 

 روشا*

 

؟ بابا پریناز_  مطمئتن

 مرد این ببینم کنم تحقیق بیشتی  میذاشتی  کاش ای

 آدمیه چیه،چجور کیه،کارش

 بابا؟ نکنه اذیتت وقت یه

 

 کالفش نگاه و فرگل سمت نگایه نیم و کردم تا رو باسمل

 انداختم
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 .نکن خایل دلشو ته اینجور تروخدا عمو_

ه که غریبه پیش  .شوهرشه نمت 

؟باید که باالخره  نه؟ یا رفت یم چی

 

 ندارم بهش خویی  حس اصال من ویل آره

 بابا؟ نمیخواستی  طالق مگه تو

 یهو؟ شد چی 

 

ط از هام کردن تعریف یال البه که بود اشتبایه کار  رسر

 ای دیگه جور رو داستان و گرفتم فاکتور شهاب بزرگ

 دادم؟ جلوه

 نه؟ مگه داشتم حق

 باخیال انقدر مسعودم بابا االن که گفتم یم راست اگه

 نبود اینجا راحت
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ایط باید فعال بابا_  .کنم قبول و رسر

م مدت یه  درست هام حال و حس تمام کردم فکر اگه مت 

 هوم؟ گردم یم بر بود
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 .میلرزوند رو دلم و دست نگران های نگاه این

 پله رو دوباره و کرد یم شل رو نیمم و نصفه ی اراده پای

 داشت یم نگهم اول ی

 

 دیگه بسه بابا

 .کنم رس نمیتونم بالتکلیقن  این تو که عمر اخر تا

 باشه؟ میگم بهت رسی    ع کرد اگرم نمیکنه اذیتم

 

 اومدن کوتاه قصد انگار نگران نگاه ینا.شد نیم قانع

 نیم آروم نمینداخت راه و اشکم حسایی  تا و نداشت

 .گرفت
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ن  برای ویل  رو کالفم زنگ،نفس صدای شنیدن با بار اولی 

 بستم رو چمدونم زیپ و کردم فوت

 

 بابا شهابه کنم فکر

 

 شهاب رساغ بره درهم های اخم اون با نمیخواست دلم

 از و گرفت ازم رو نگاهش فهکال صورت همون با ویل

 رفت کنار دیدم جلوی

 

 دیوونه؟ دوماهه همش نگفتی  بابات به چرا_

 روشا؟ کتن  نگرانش میاد خوشت

 

 .شدم بلند جام از تعجب با و شد گرد چشمهام

 اتاق در کنار تا تقریبا و کشیدم رو چمدون ی دسته

 دادم هلش خواب

 

 .فرگل شدی دیوونه تو انگار
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 نگران و بشمره رو ماه دو این تمام شینهب که بگم بهش 

 میگذره؟ بهم لحظش به لحظه تو داره چی  که باشه

 نمیشناسیش؟ مگه

ه ندونه  بهتی

 

 سالم_

 روشا؟ ای آماده

 

  با که بود کالفه نفس اون
ی
 کردم؟ فوت آسودگ

 در سمت آروم رسم و شد حبس سینم تو همون دقیقا

 چرخید

 

؟ شهاب آقا سالم_ ن  خوبی 

ه ام..پرین به کاش ای ممیگ...میگم ن  وقت بیشتی  روشا به چت 

 .دادین یم

 چیه؟ برای عجله اینهمه
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ه نگاه  سنگیتن  من صورت رو فرگل جای به شهاب ی خت 

 بود اون حرفهاش مخاطب فقط انگار و کرد یم

 

ی یی  سال یه برای عجله برچسب مقدار یه_  یی  ختی

 .انصافیه

 روشا؟ بریم

 

 .نکنم نگاه بابا به دمکر  سیع و کردم تر رو هام لب

 فرگل به نه بابا به نه

 رس آروم و دوختم لبهام به رو ای نیمه و نصفه لبخند

 .دادم تکون

 کردم باز لب کوتاه و کردم اشاره چمدون به چشمهام با

 

 آمادم من

 

 .کرد یم کالفم داشت دیگه بابا حرف از پر و دلخور نگاه
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 و من تا بود شهاب خونشدی و آرامش نوبت جاش به

 .نلرزونه رو دلم و دست و کنه مصمم تصمیمم برای

 

 چمدونم ی دسته خونشدی با و زد کوتایه لبخند شهاب

 گرفت رو

 

م و چمدون من تا_  کن خداحافیطن  موقتا تو میتی

 

 ...موقتا

 مرد همون واقعا آدم این که کردم یم شک خودم به گایه

قابل و عصباین  ل غت   بود؟ شب اون کنتی

 لرزوند؟ رو بدنم و تن و برد مرگ مرز تا رو نم که هموین 

 ...نبود مهم بود افتاده که اتفاقی  هر

 هم اونقدرا نیست قرار ماه دو این انگاری که بود این مهم

 .باشه سخت

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 یه به و کشید رو چمدون ی دسته خونشدی با شهاب

 .کرد اکتفا خداحافیطن  برای رس دادن تکون

ون اتاق از  .نگران رفیق و پدر یه و موندم من و رفت بت 

 

دم لبخند زیاد روزا این ن  رو مصنوعیش طعم زیاد و مت 

 .میچشیدم

 بود؟ نبود ای چاره ویل
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 حلقه گردنش دور رو دستهام و شدم بلند پام نوک روی

 .کردم

 نوک با عصتی  و بست کالفه رو چشمهاش مسعودم بابا

 .داد فشارشون هاش انگشت

 نیست؟ من پدر دمآ این بگه میتونست گ

 جعیل؟ ی شناسنامه رسی یه و مدرک رسی یه

 همشون به لعنت

 نه؟ بود کاقن  کردنشون دود برای ناقابل درک به یه
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 بابا بودنت به قرصه دلم من_

 .بدم ادامه شکیل این نمیتونم وگرنه برم باید مدت یه

  باهاش دوباره باید کوتاه مدت یه
ی
 مطمئنم کنم زندگ

 نه؟ مگه مراقبیم تو مست   این تو هستم

 

 .کرد سکوت چقدر و گفتم چقدر نمیدونم

 ویل کرد ریز چشم چقدر و اومد ابرو چشم فرگل چقدر

 .شدم راضن  که دیدم رو بابام لبخند باالخره

ی تو بذارم پا تا شدم راضن   ازش هیجی  که مست 

 .نمیدونستم

ن  تا فرگل و بابا ن  تا نگاهشون با و اومدن همراهم پایی   ماشی 

 .کردند بدرقم ابشه

 بود نشسته فرمون پشت آرامش و خونشدی با که شهایی 

 .کرد یم تماشام منتظر و
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ن  سوار  کننده امیدوار لبخند آخرین و شدم شهاب ماشی 

 .کردم پدرم ی حواله هم رو

،باالخره افتادن راه با  ن  به و برداشتم چشم ازشون ماشی 

 دادم تکیه صندیل

 

 روشا؟ چطوره حالت

ی ن  ی؟خورد چت 

 

 سمتش نگایه نیم و کردم جور و جمع رو خودم معذب

 انداختم

ایی  یه آره...خوبم_
ن  خوردم چت 

 

ن  و اشکان به امروز_  .پیشمون بیان گفتم نازنی 

ی شکیل این شاید کردم فکر  تر راحت اول روز کردن ستی

 هوم؟ باشه

 

؟ و اشکان ن  نازنی 
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 .کردن معرقن  بد رو خودشون آدما این چقدر

 یی  و کرد یم تلخ رو کامم اسمشون آوردن که بد انقدر

 .مینداخت جونم به رو اضطراب دوباره دلیل

 

  رو همونایی _
ی

 بودن؟ همراهت شب اون که میگ

 

 نیوفتاد تا و تک از و انداخت سمتم نگایه نیم

 

 .کردن اشتباه من مثل که رفیقایی  همون_

 خورد یم خط خاطرات مابقی  مثل هم خاطره این کاش ای

وع بهتی  تممیتونس تا  .روشا کنم رسر

 میشه تر سخت کار کتن  یم مرورش یه وقتی  اینجوری

 

 توجیهش؟ یا کردنش مایل ماست_

 

 به نامحسوس رو دستهاش و چرخوند رسعت با رو فرمون

 کرد محکم دورش
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 !هیچکدوم_

 کردنش فراموش

 بحث و جر یه برای زنم کنم فکر و برگردم قبل به اگه من

 .میشم عصباین  مونقدره بازم کرده فرار ساده

 حقم شدن درک یکم دری دربه سال یک قبال در شاید پس

 نه؟ باشه

 !درک به شدن درک نه یا

 تا حقمه صد در صد خاطرات مابقی  مثل فراموشر  یکم

 کنم تعریف برات صفر از چجوری ببینم

 

 .دادم تکیه صندیل به رو رسم و بستم رو چشمهام کالفه

ن  ساعتها شد یم کاش ای  .بست چشم کیلش همی 

 .بودم بلدش خوب که بود کاری تنها این ویل

ن  چشم  .باز های پلک با حتی  ندیدن و بسیی
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 و مجلل برج همون پارکینگ تو رو ماشینش شهاب وقتی 

ه  ها طبقه تک تک آسانسور با کرد،وقتی  پارک کننده خت 

 .شدیم آشنا واحد وارد وقتی  و شدیم رد رو

 بلکه لجبازی، از پر تا نبینم کردم سیع رو همه و همه

  و جالل اینهمه از تر راحت
ی

 دوماه بعد و بکنم دل قشنگ

 .برم

 

 رو خونه در و کشید خودش همراه رو چمدونم شهاب

 .بست

 زن یه که بود نشده بلند در شدن بسته صدای هنوز

خونه از اندام درشت و میانسال ن ون آشتی  .زد بت 

 

 دور که یرورس  و گردنش دور بند پیش به میانسال زن یه

 بود زده گره موهاش

 

 بود شده تنگ براتون دلم چقدر برم قربونتون خانم وای_

 اخه؟ بودین کجا
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ه شده گرد چشمهای با ه خت   که کردم یم تماشاش خت 

ن  رسی    ع و کرد نزدیک بهم رو خودش  .داد جام آغوشش بی 

 

م بگردم دورت الیه_  من به چی  مدت این بدوین  اگه دختی

 ذشتگ آقا و

 

 !صدیقه_

 

 ی شده خشک تن یا بود شهاب تشر  خاطر به نمیدونم

 کرد نگاه بهم معذب صورت با و کشید عقب رسی    ع که من

 

 .کنم یم دارم کار چی  نمیدونم اصال شدم هول وای ای___

ن  آقا بگردم  منم یعتن  دادین دست از رو حافظتون گفیی

ن   خانم؟ نمیشناسی 
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ن  روم وجل رنگاوارنگ های آدم یه اینکه از  و شدن یم ستی

 .بودم خسته میشناسن و من که کردن یم رفتار جوری

 کردم تماشاش حرف بدون و زدم لبخند تصنیع

 

 .روشا میده انجام رو خونه کارهای صدیقه_

 .داریم مهمون بری زودتر میتوین  امروز صدیقه

 

ن  همه آقا چشم_  ظرفارم کردم آماده یخچال تو و چت 

 شستم

 

 کردم؟ یم خواهش غریبه زن یه از اهمنگ با که بود عجیب

ی تر،آخرین غریبه همه از مرد این با بزرگ محیط یه ن  چت 

 .میخواستم که بود

 

 .بود نرسیدن دور دور انگار ویل

 ها خواسته به نرسیدن
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ن  زبون کیل از بعد زن اون  من و شد رایه باالخره ریخیی

 !شوهر اسم به مرد یه و موندم

 

 باشه؟ ترسناک و غریب انقدر کلمه یه میشه مگه...شوهر

 

 .اینجا اومدی قبال خوبه روشا؟حاال زده خشکت چرا_

ن  رو وسایلت بدم نشونت اتاقارو بریم بیا  بچی 

 

 چطوری بود بلد ما از یگ الاقل که بود خوب چقدر

 کنه رفتار طبییع

ی که انگار نه انگار و خونشدی کمال در ن  شده چت 

 راه خونه هایانت سمت و کشید خودش با رو چمدونم

 .افتاد

 

ی سنگینش نگاه اون  از فعال و بود روم جلو که حاال  ختی

 .کنم تماشا رو اطراف میتونستم نبود،بهتی 
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 تک به تک دکور و تزئینات به دلم توی و کنم نگاه خوب

 بدوزم چشم وسایل

 

 .داشت عکس خونه این چقدر

 .کنم تماشاشون نمیخواست دلم که هایی  عکس

 .تفاوت یی  و پوش سفید روشای یه با عکس کیل

 بود؟ چی  برای نگاه رسدی اینهمه

 

 شهاب که میچرخید وسایل و ها قاب تک تک رو نگاهم

ه باالخره  .شد واردش و چرخوند رو اتاق یک ی دستگت 

ن  به رو پاهام عجیب دونفرش تخت که بزرگ اتاق یه  زمی 

 .کرد قفل

 

 و لباسات میتوین  خودته وسایل همش سفیده کمد این_

 .بچیتن  توش

 ...برای هم کمد این

 تو؟ نمیای چرا
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 بود؟ چقدر گرد عقب و پشیموین  ی کفاره

 بشم دور فقط میخوام و شدم منرصف گفتم یم  اگ

 گرفت؟ یم باج ازم چقدر

ن  به پاهام و میچرخید دونفره تخت اون رو معذبم نگاه  زمی 

 .بود شده قفل

 

 بخوابم؟ باید کجا من...من_

 

 بود چشمهام به یجشگ و متعجب نگاه

 

 .میخوابیدی همیشه که جایی _

 میخوای اگر ویل نداشتی  ای مسئله اتاق این با که قبال

ی دکور ن  بدی تغیت   و وسایل اصال یا کتن  عوض و چت 

 ...میتونم

 

 بخوابم؟ دیگه جای یه شبا من میشه_
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 متعجب همچنان بود گیج همچنان نگاهش

 

 دیگه؟ اتاق یه

 

 تونست کلمات از تر راحت معذبم صورت و تسکو  انگار

 .باخت رنگ سوالش از پر نگاه آروم آروم که کنه توجیهش

 یم حس رو ناراحتیش وضوح به ویل تلجن  نه و کرد اخم نه

 .کردم

 خوب که من الاقل ویل کنه باز لب تا نکشید طول خییل

 .بود جنگیده خودش با زدن حرف از قبل چقدر فهمیدم

 

 نداره عیتی _

 رو وسایلت خواستی  که کدوم هر تو کن نگاه رو اتاقا روب

ن   بچی 
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 .گفتم دروغ نخوردم جا بگم اگر

 خییل بود که چی  هر ویل داشتم توقیع چه دقیقا نمیدونم

 .داشت فاصله خونشد نگاه و آروم لحن این از

 .دلخوری از پر تشر  یه و مالکانه اخم یه شاید

ن  عجیب درک و فهم این ویل  .بود دلنشی 

 

 .کردم گرد عقب رسی    ع نشده وارد و زدم لبخند اختیار یی 

 .کتن  یم درک که ممنونم ازت خییل_

 .نمیکنه فرقی ...ام

ن   خوبه؟ کناری اتاق همی 

 

 خوبه_

 

 پر چشمهای از رو نگاهم بشم پشیمون اینکه از قبل رسی    ع

 .کردم تند پا کناری اتاق سمت و گرفتم حرفش از
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 .لعاب و رنگ وشخ همچنان ویل تر ساده اتاق یه

 اتاق دور تا دور رو نگاهم و گذاشتم تخت روی رو کیفم

 .چرخوندم

 رهاش در کنار و کشید خودش همراه رو چمدونم شهاب

 .کرد

 

ن  بنداز اتاق به نگاه یه_ ی هر ببی  ن  بریم فردا کمه که چت 

 .بخریم

 .چی  هر لباس،وسیله

 

 .بود سخت مقدار یه

 .کردن بازی نقش شایدم و کردن رفتار طبییع

 اگر بود دروغ و بود بزرگ مجهوالت  جز هنوز مرد این

اف ط اون خاطر به کردم نیم اعتی  .اینجام االن دوماهه رسر

 فرق دیدم اونیکه با حسایی  مرد این که حاال ویل...ویل

 خرج به نرمش و اومدن کوتاه مقدار یه ارزش شاید کرده

 نه؟ باشه داشته رو دادن
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ن  همه نه دردنکنه دستت_  .آوردم خودم همراه چت 

 

 برام رو تکشون تک کاش ای و بود حرف از پر نگاهش

 .کرد یم معنا

 فقط عمیق و داد تکیه در چهارچوب به سینه به دست

 کرد یم تماشام

 

 پیدات وقتی  کردم یم فکر خودم پیش سال یک اون تمام_

 .کنم چیکار کردم

  سال یک ارزشه هم میتونه چی 
ی

 هر حسایی  و باشه دلتنگ

 .کنه تسویه رو دوریه چی 

 

 قلب تپش به کردم سیع و گرفتم هاش چشم از رو نگاهم

 .ندم بها موقعم یی 

ش های نگاه به باید و برداشتم رو رسم روی شال  خت 

 نه؟ مگه کردم یم عادت
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 برای گذاشتم کنار رو جمله صدتا و رفتار جور هزار_

 ...ویل کردم پیدات که وقتی 

 .نگفتم بهت رو کدومش هیچ روزا این ویل

 

 .کردم باز رو مانتوم کمربند گره و ایستادم آینه جلوی

 .کردم نیم پیدا حرقن  هیچ

ن  کم کم حتی  دیگه  ذهنم تو داشت هم برخوردمون اولی 

 برای جدی جدی ذهنم بود قرار انگار و شد یم کمرنگ

 .کنه باز جا بعدی های خاطره

 

 .بشه درست امیدوارم کم کم_

 ...ویل داری احتیاج زمان به من مثل هم تو شاید

ی اگه ویل ن   میخوای که هست چت 
ی

 بگو بهم بگ
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 .چرخیدم سمتش و بیارم تاب نتونستم بالخره
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 .بود شده اضافه هم عمیق لبخند یه آروم نگاه اون به حاال

 

 بگم میخواستم که حرفایی  و بکنم میخواستم که کارایی _

 .بعد برای بمونه

ش ازم نیست رقرا دیگه که بعدی همون  بتوین  و بتی

 .بپذیری وجودمو

 کنم یم صتی  اومدنش برای دارم سخت خییل که هموین 

 روشا

 

بان این به لعنت  .کوفتی  قلب ضن

 و کردم انتخاب رو دیگه اتاق یه که نبود ناراحت یعتن 

 باشم؟ دور ازش گرفتم تصمیم

 

 و نیمه و نصفه لبخند یه شد واکنشم تنها و کندم جون

 .تمام

 .دزدیدم دوباره رو نگاهم و گرفتم رو ازش عرسی    
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 ازش رو رنگ مخمل ی جعبه و کیفم سمت افتادم راه

ون  .آوردم بت 

 کنم؟ جور و جمع رو خودم یکم تا رفت نیم چرا

 

 لعل به چشیم گدشه وقتی  و کردم باز آروم رو جعبه الی

 .بستم دوباره انداختم رنگش آیی 

ن  توی تا شدم خم و بستم ن  کشوی اولی   که بذارم آرایش مت 

 ایستادم صاف دوباره شهاب حرف با

 

 اومده؟ کجا از کبود یاقوت اون گفته بهت مسعود_

 

 باال رو هان شونه و کردم نگاهش سوال از پر و نفهیم با

 انداختم

 

ن _  نگفته دربارش خاض چت 

 مگه؟ چطور
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 نزدیک بهم و گرفت در چهارچوب از رو تکیش باالخره

 .شد

 .کشوند رو عطری تلخ بوی خودش مراهه و شد تر نزدیک

ون دستم از رو جعبه آروم  که بعید چقدر و کشید بت 

 .بود آشنا بوی اون یی  حواسم و هوش تمام

 .شدند یم زیاد داشتند آشنا های نشونه کم کم

 هم شاید و گذشته شدن سلز دوباره یعتن  اینا ی همه

 .باتالق این از خالض

 

 ازش رو گردنبندم و دکر  باز رو جعبه در ساکت شهاب

ون  .آورد بت 

 

 کرد؟ نیم کمتی  رو فاصلش عمدا

 بودم؟ ایستاده همچنان رسجام عمدا چرا من پس

ی اینهمه و توجه اینهمه شاید نمیدونم  ایام مذاق به پیگت 

 .بود اومده خوش حسایی  تنهاییم
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 کردی؟ تماشا خوب و یاقوت این پشت هیچوقت حاال تا_

 ای خاطره هیچ گردنته دیدی و یکرد باز چشم وقتی  اصال

 نکرد؟ مرور برات رو

 

 .نبود جواب منتظر ویل پرسید یم سوال

 منتظر فقط و نیست جوایی  هیچ میدونست خوب انگاری

 .حرفهاشم ی همه دلیل

 

 بهم رو رنگ آیی  جواهر پشت و چرخوند رو گردنبند

 .داد نشون

 دوختم چشم بهش خوب و کردم ریز رو چشمهام گیجی  با

 چشمهام لعل پشت کوچیک و ظریف حکایک دیدن با که

 .موند باز تعجب از دهنم و شد گرد

 

 بودم؟ ندیده رو نقش این حال به تا چطور

 هویت دنبال در به در من و بود گردنم به همیشه اسم این

 گشتم؟ یم
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 .واضح اسم یه و ریز حکایک یه

 "شهاب"

 

 خریدی؟ برام تو یعتن  اینو...اینو_

 یم فکر همش ویل بود گردنم تو اول وزایر  همون از این

 .خریده برام بابا کردم

 

 به که ای فاصله و دیگه بخش آرامش لبخند یه هم باز

 .شد پر عمد

 ذهن با همراه و بده نشونه واکنش بخواد تنم اینکه از قبل

 به رو لبهاش و شد نزدیک بکشه،شهاب عقب غریبم

 .چسبوند پیشونیم

 اهمیت تنم ناگهاین  شدن قفل هب و بوسید عمیق ویل کوتاه

 .نداد

 نگاه شدم رسخ صورت به خوب و کشید عقب رو رسش

 .کرد
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وع_  .گذشته یادآوری برای بود خویی  رسر

  تو نداشتم سهیم کم من که بیاره یادت بهتی  شاید
ی
 تو زندگ

 روشا

 

 که ای فاصله اون باالخره و کشید عقب باالخره

 .شد باید،رعایت

 ویل بود شده کنده هام دوندن فشار زیر لبم پوست

 .دارم بر دست نمیخواستم

 .ای تازه و غریب های حس عجب

ن  نگاه اون ی رشته در،باالخره زنگ صدای با  شد پاره سنگی 

 .کشید عقب و

 اتاق از کوتاه لبخند یه از بعد و رفت عقب آروم آروم

ون  برد باال کیم رو صداش قبلش ویل رفت بت 

 

 بیا داشتی  رو آمادگیش وقت هر نکن اذیت رو خودت_

ون  بت 
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 روشا؟ میکیسر  طرح هنوز_

،تو رو تابلوعه این ن ؟ کشیدیا ببی   میدونستی

 

ی دقت با رو خیار پوست و نیاوردم باال رو رسم  بیشتی

 .بریدم

ن  اومدم وقتی  که گفت یم رو تابلویی  همون  اینجا،اولی 

ی ن  شد قفل هشب نگاهم که بود چت 

 

 .کردم حس خودمم دیدمش وقتی  آره_

 ...آره ساله یه این منظورت اگه

 و یادگرفتم رفتم شده که ذهنمم شدن مشغول برای اتفاقی 

فت دارم باید اونیکه از زودتر خییل دیدم  .کنم یم پیشر

 نقاشر  شد خوبم حال و حس تنها دیگه
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ن   با و زد لبخند کرد یم خرد هارو گوجه که همینطور نازنی 

 کرد نگاه بهم ذوق

 

 .خوب چقدر_

  شهاب به باشه یادت
ی

تت بگ  بده نشونت و گالریت بتی

 شدین؟ آشنا باهم کجا که پرسیدی شهاب از حاال تا اصال

کت برای هایی  طرح یه قبال روشا دی رسر ن  نظت   اصال که مت 

 نداشت

 

 جمع رو افکارم نمیتونستم و بود جا صد زمان هم ذهنم

 .کنم

 در میخواست دلم خییل بزنه حرقن  شهاب هاینک از قبل

 هم رس حتی  ناخونده های مهمون این به و ببندم رو اتاق

 ...ویل نزنم

 تر راحت انگار بیام میتونم بخوام وقت هر گفت وقتی  ویل

 .کردم قبول

ن  یی  ذهنم  دیدم رو شوهر و زن این که بود باری اولی 
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ن  یی  ذهنم د حرف ازش دختی  این که بود دیداری اولی  ن  .مت 

 داد یم نظم جمله و صدا اینهمه به یگ کاش ای

 

ن  همه با دارم تازه تازه کال_  .میام کنار چت 

 این شدم مجبور نمیاد کوتاه هیچجوره شهاب دیدم وقتی 

 ...کم کم حاال تا کنم قبول رو دوماهه قرار

 

 !وایسا وایسا_

 دوماهه؟ قرار کدوم

 

 انداختم دشگر  های چشم به نگایه نیم و کردم تر رو لبم

 

  باهم دوماه شد قرار_
ی
 از خواستم من اگر بعد کنیم زندگ

 .شیم جدا توافقی  هم

 

 .نداشتم دوست رو متعجبش چشمهای
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 داد؟ نیم حق بهم یعتن 

 کردم یم آماده ساالد داشتم و بودم نشسته اینجا همینکه

 نبود نرمش و انعطاف اوج

 

ی خخداروشکر ن  مشغول نگراین  با جاش به و نگفت چت 

 .شد

وع رسی    ع و نیاورد طاقت آخرم  کرد رسر

 

 روشا داری احتیاج زمان به فقط_

 زمینه پیش هیچ بدون و نکتن  قضاوت و شهاب کافیه فقط

 .بشناسیش ای

 ها؟ خواستگاره یه کن فکر اصال

 شناخت بقیه از بیشتی  میشه که خواستگار یه

 شهاب که نیارم یادت من نمیشه دلیل نمیاد یادت تو

 عاشقته چقدر

 

 عشق؟
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 .بود سخت جذابیتش شدن منکر چقدر

 .بودن عادی به تظاهر و گاه یی  و گاه های تپش کردن قایم

اف ذهنم تو بلند صدای با همیشه برای بار یه  کنم یم اعتی

 .جذابه واقعا عاشقی  ادعای اینهمه که

؟ من عشق هست؟پس کاقن  واقعا ویل...ویل  چی

 

ن  برای_  .اینجام همی 

ن  به نمیخوام دیگه وع صفر از میخوام و کنم بکر یچت   رسر

 .کنم

 نداره نمیاد؟ایرادی یادم رو گذشته

 کنید یم تعریف صادقانه برام یادتونه که شماها عوضش

 نه؟

 

 توی تردید اون پس میخندید خالصانه انقدر لبهاش اگر

 بود؟ چی  برای نگاهش

 

 .برم قوربونت معلومه_
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 ام با مابقیش شو قبل روشای اون دوباره فقط تو

 

 .خب خیله_

 !بگو بهم تو پس

کت اون تو داشتم من وقتی   داشتم نامزد کردم یم کار رسر

 کردم؟ ازدواج شهاب با که شده چی  یهو
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 .نداشتم دوست رو طوالین  سکوت این

 شده گرد چشمهای این

 

 خییل هنوز تو و من ها موقع اون...روشا میدوین ..ام_

 .بودیم نشده صمییم

 فقط ویل شدیم نزدیک بهم خییل دوتا شما جازدوا  از بعد 

 .داشتی  مسئله نامزدت با خییل کنم فکر ام...که میدونم
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 کم کم شد قطع باهاش ارتباطتت اینکه از بعد...خب بعد

 .دیگه کردین ازدواج... و شدی نزدیک شهاب به

 

 دوباره و دزدید ازم رو نگاهش رسی    ع و خندید مصنوغ

 .شد ها گوجه مشغول

 

 .خونمون در دمه بود ومدها آخه_

 برات  خواست دلش چی  هر کیس هر نمیذارم گفت یم

 کنه تعریف

 

ی دیگه  .نبود نقاب از ختی

ه باز نیمه دهن و مبهوت های چشم با ه خت   نگاه بهم خت 

 کرد یم

 

؟به راست..ر_
ی

 شده؟ مزاحمت گفتی  شهاب میگ

س شهاب از و جزئیاتش تمام خب روشا  تو شک نذار بتی

 .هبمون دلت
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ایی  یه داره شهاب کن فکر اصال...اصال
ن  یم مخقن  رو چت 

؟ مادرت پدر کنه  چی

س اونا از  !خب بتی

 

 بستم رو چشمهام خسته و کشیدم دست صورتم رو کالفه

 

ن  همونیو اوناهم_  میگه شهاب که گفیی

 .بچینم هم کنار نمیتونم و اتفاقات شدم گیج دیگه

 

ن  به دوباره و کردم باز رو چشمهام  .کردم گاهن نازنی 

 کرد یم تماشام نگراین  از پر و مستاصل

 

 هیجی  این اصال_

 ...میشه چطور

 

 باشه؟ بعد برای بذاریم حرفهارو این فعال روشا میگم ام_
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ن  همه داری تازه تازه ای خسته االن تو  .میدوین  و چت 

 میشیا خسته اینجوری

 .نه یا کردن آماده غذارو ببینیم دوتا اون پیش بریم پاشو

 هوم؟

 

 میگفت راست

 
ی

 اوضاعم و حال حسایی  که بود ای کلمه تنها شاید خستگ

 .کرد یم توصیف رو

م یم سخت حد از بیش دارم شاید  .گت 

 کیم وقتشه انگاری و بیاره درم پا از بدبیتن  اینهمه شاید

 .کنم اعتماد

 از جزی   نخوام چه بخوام چه که آدمایی  به اعتماد

 .بیام کنار باهاشون باید و زندگیمن

 

ن   از رسی    ع و ریخت ساالد ظرف روی هارو گوجه نازنی 

 .شد بلند جاش
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 این گاردن روف سمت و کشید خودش همراه رو دستم

 .افتاد راه پنت

 بیشتی  خییل زن این که دیگه مزخرف و غریب حس یه اینم

 .بود بلد رو خودم ی خونه خودم از

 !خودم ی خونه

 غریتی  مالکیت چه

                          *** 

 شهاب*

 

 ویل کرده قایم موش سوراخ صدتا تو و خودش فعال_

 کنم یم پیداش

 

 کرد باز لب بیخیال و کرد جا جابه رو کباب سیخ اشکان

 !بره کن ولش شهاب_

 داری؟ بدبخت اون به چیکار دیگه بکن و زندگیت بچسب 
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یک و کشیدم دست ملتهبم صورت رو کالفه  هیستی

 زدم پوزخند

 

 !بره کنم ولش_

 پاشو وقتی  بکشه راحت نفس بذارم درصد یه کن فکر

 .من ی محدوده تو گذاشته

 االن تا کردم یم حذفش جوری یه باید موقع همون اصال

ن  زنم راه رس نخواد  بزنه مفت حرف بخواد و بشه ستی

 

؟ یعتن _  چی

 داده؟ دست از و حافظش روشا فهمیده کجا از
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 دادم تکیه مبل پشتی  به رو رسم و بستم رو چشمهام

 .کردن پر جا همه خانوادش_

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 میتونه و عسل تو افتاده کرده فکر هم ابله مردک این

 .کنه خنک رو پیشش چندسال سوزش

 من؟ زن رساغ اومده

 اشکان؟ من زن

 

 که فهمید تازه انگار اشکان و رفت یم باال صدام اختیار یی 

 .ام عصباین  چقدر

 انداخت در هب نگایه نیم و نشست پام جلوی ترسیده

 

 .میشه پنبه که بودی رشته چی  هر االن شهاب آروم_

 .نکن و فکرش اصال تو باشه

ن  ادبش ها بچه میفرستم  نیاد زنت و تو سمت دیگه کین

 خوبه؟

 

 .بستم رو چشمهام و کردم لمس رو گردنم عصتی  و کالفه

 نداشت تمویم خطر های زنگ

 .نبود قسمتم آرامش ها حاال حاال انگار
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 .میشه سخت کارم رساغش بیاد شایان بارهدو  اگه_

 نداره اعتماد بهم مشکوکه کیل همینجوریشم 

 

 .بود در به مضطربش نگاه  همچنان و شد بلند اشکان

ن  روی لیوان  گرفت سمتم و کرد پر آب از رو مت 

 

؟ چیو فکر رفیق دیگه نباش نگرانش میگم بهت_  میکتن

ن  ادبش حسایی  میفرستم اول  بیاد نذارن دیگه بعد کین

 .زندگیت و تو سمت

 و پات جا کن استفاده فرصت این از حرفا این جای به تو

 .کن سفت

 بدون میمونه سفید ی صفحه یه مثل دیگه االن روشا

 .کینه

 هیجی  دیگه کن پاک ذهنش از اولمونم اشتباه اون اگه البته

 شهاب نیست جلودارت
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 روح خنکیش دادن اجازه و کشیدم رس نفس یه رو آب

 .کنه آروم رو ونمداغ

 افتادم راه ها کباب سمت و کردم باز رو چشمهام

 

ه اون پیش هنوز...شهاب میگم_ ی؟ دکتی  مت 

 

 .کشیدم عمیق نفس و دادم تکون رس کالفه

 از پر های جمله به عصتی  و کردم جا جابه رو ها سیخ

 دادم گوش تردیدش

 

 .شهاب خوبه خییل_

 ...گها  نمیشه دور ازت هم روشا دیگه اینجوری

 

 اشکان کن ولش_

م دارم ساله یه تقریبا دیگه  .پیشش مت 
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 بزرگ انگ یه و کرد عصبانیم خییل شاید اوایل اون

 که کارایی  دارم وقته خییل ویل...ویل بهم چسبوند

شگ ن  .کنم یم پیاده و کرد معرقن  بهم که روانتی

 

 .بزنه حرف دربارش این از بیشتی  نمیخواست دلم دیگه

ن  دیدن با  اشاره شدن، یم نزدیک روف به که روشا و نازنی 

 .شدم کباب مشغول و دادم اشکان به ای

 

 .ندارین شوهراتونو دوریه طاقت که میبینم به به_

 .کردم درست کبایی  چه ببینید بیاین

 

 یم تماشا روشارو فقط و چشم بود شده وجودم تمام

 .کردم

 ویل میکنه حس رو نگاهم خوب هم خییل میدونستم

 .میدزده مچش همچنان

 کوتاه نگاه نیم یه از بعد که نکشید طول خییل اینبار ویل

 .دوخت چشم بهم و کرد دنبال رو نگاهم اشکان،رد به
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ن  بیا_ ن  صبح از بشی   نخوردی حسایی  درست چت 

 

 ترجیح سابقش های نگاه اون ی همه به و معذب نگاه این

 .دادم یم

 .بود معجزه واقعا انگار

ن  از ها نهکی و ها نفرت اون ی همه  حاال  و بود رفته بی 

 .بود آرامش طعم چشیدن وقت

 

ن  با همراه حرف بدون و داد تکون رو رسش کوتاه  نازنی 

ن  پشت  .شد گت   جا مت 

 سیتن  روی و برداشت هارو سیخ ی دونه به دونه اشکان

 گذاشت جلوشون و چید

 

ن  بخور عشقم_  برات کردم چیکار ببی 
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 من که نجااو  تا کردی؟واال درست تو مطمئتن _

 اشکان میخوری فقط میشناسمت

 

 ی فاصله با خونشد و کشیدم عقب رو روشا کنار صندیل

 .نشستم کنارش کم

 یم فرق سابق با گرفتنش فاصله جنس ویل چرا نمیدونم

 .کرد

ی اینبار  یم حل زمان با بود که چی  هر و نبود فرار از ختی

 .شد

 خودم روی به ویل کردم حس خوب رو تنش انقباض

 .گذاشتم بشقابش وسط رو کباب سیخ و یاوردمن

 

ن  و اشکان دل ته از های لبخند  ویل کردم یم حس رو نازنی 

 دختی  این از جون نیمه چند هر لبخند یه دنبال در دربه

 .بودم

 رو گوشت های تیکه باهاش و کردم جدا رو نون تیکه یه

 گذاشتم بشقابش توی و کردم جدا سیخ از
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 .میکشیدنا مهمون برا اول قبلنا واال_
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  به توجه یی 
ی
ه نگاهم اشکان لودگ  که بود چشمهایی  به خت 

 کرد نیم نگاهم

ن  فقط ویل  ...همی 

 این و بود شده دوخته حرکاتم به چشمهام و کرد نیم نگاه

 .بود معجزه یه

 رو نفرت و دلخوری اونهمه اتفاق این جز میتونست چی 

 کنه؟ پاک

 

 .هست بازم خورب نکن ست   نون با و خودت_

 ممنون بسه نه_

 

 .تر ساده قدرداین  یه و ساده نگاه یه
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 دست به رو نگاهم افسار نمیتونستم بود؟چرا شده چم

م؟  بگت 

 .کردم بلند رو رسم و بریدم رو نگاهم ی رشته سختی  به

 

ن  و باز نیش با اشکان  ذوق از پر چشمهای با هم نازنی 

 .کرد یم تماشام

 دراز نازی سمت به رو دستم و دمکر  اشاره سیتن  به رس با

 کردم

 

ن  بکشیم برات رو بشقابت بده_  نازنی 

 

 کشم یم براش خودم داره شوهر خودش رفیق نمیخواد_

 ...برای شما

 

 
ی
ه نگاه با رو هاش بازی دلقک و انتها یی  های لودگ  و خت 

 با و کرد قطع رو حرفش باالخره که کردم قطع سنگینم

 .شد زنش برای غذا کشیدن مشغول خنده
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 .ها خوبه خییل هوا کیش االن شهاب میگم ..ام_

 هم میشه عوض هواتون و آب هم برین رس یه روشا با

ی بار یه سایل ویالس اون حیف واقعا  اخه مت 

 

 انداختم دستم کنار حرف یی  و ساکت دختی  به نگایه نیم

 دادم تکون رس و

 

 .رفتیم شاید_

مشمی باشه داشته رو حوصلش و حال روشا اگه  حتما تی

 

ن  نوبت حاال  و کنه تماشا رو روشا اشتیاق با که بود نازنی 

 بیاره حرفش رس

 

 .قشنگیه ویالی خییل روشا وای_

فتم و ماه کل بودما جات من  .کردم یم کیف فقط اونجا مت 
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 کردم بلند رو رسم روشا مالیم و خونشد صدای شنیدن با

 .دوختم چشم بهش و

 

 ...حتما بگذره زمان یکم_

 ندارم رو جایی  ی حوصله و حال روزا این عالف

 

 بهم مستقیم که بود آرومش صورت به همچنان نگاهم

 .کرد نزدیک گوشم به رو رسش رسی    ع و کرد نگاه

 

 صدای منتظر گوش پا رستا و شدم خم کیم متعجب

 موندم آرومش

 

احت یکم اتاقم برم اگه کتن  یم فکر_  دوستات کنم استی

 میشن ناراحت

 

 .کرد نگاه بهم منتظر و کشید بعق رو رسش
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 .کردم تماشاش غریب حال و حس از پر و متعجب

 نبودم؟ ناراحت چرا ویل...ویل شه دور میخواست باز

 

 تکون تایید ی نشونه به کوتاه رو رسم لحظه چند از بعد

 زدم لبخند آروم و دادم

 

 ویل کنم یم ترک رو جمعتون که میخوام معذرت من_

م اجازتون اب نیستم رسحال خییل احت یکم مت   .کنم استی

 

ن  نگاهش اینبار  چرخید اشکان و من بی 

 

 بود خوشمزه خییل شام از ممنون_

 

ی نگاه نیم یا حرف بدون حرفش اتمام از بعد  از بیشتی

 ی نیمه و نصفه های کلمه برای کوتاه و شد بلند جاش

 داد تکون رس نازی و اشکان
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 دیگه اشکان که بود بستهن رسش پشت رو در کامل هنوز

ه رو خودش جلوی نتونست  ترکید رسی    ع و بگت 

 

 شهاب؟ بشه میتونست اینم از بهتی  مگه_

 غذا ما با تلجن  بدون و آروم انقدر االن مثل گ روشا

 بود؟ خورده

 .کنه فرار رسی    ع میخواست همش یا بود ناراحت همش یا

 ...اینکه با االن ویل

 

  و حقیقت بهش میخوای گ
ی

 شهاب؟ بگ

 

 تعجب با و خورد گره بهم ثانیه از کشی در هام اخم

ه فقط ه خت  ن  به خت   من از زودتر اشکان که کردم نگاه نازنی 

 اومد خودش به

 

؟ نازی؟یعتن  شدی دیوونه_  چی
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 یم نگاه من به فقط مستاصل چشمهای و نگران صورت با

 .کرد

ن  فقط بشنوم نمیخواست دلم که حرقن  تنها االن  همی 

 بود تمزخرفا

 

 !توام با

؟ یم خراب و خوبمون حال چرا  کتن

 بگه؟ چرا

 

ن   دوباره و انداخت اشکان سمت ای کالفه نگاه نیم نازنی 

 کرد تکرار

 

 کرد پیچم سوال چقدر نمیدوین  شهاب_

 .نشه دوتا حرفهامون بعدا که بدم جواب چی  موندم اصال

؟ رساغش بیاد پشه اون باز اگه  چی

سه سوال شایان درمورد داره هنوز  میتی
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 .شد گره هام مشت اختیار یی  و باال رفت بدنم دمای

 میتونست هام خوشر  تمام نابودی و خطر احساس

 بده باد به و احمق اون دودمان

 

 نبینه رنگشم روشا دیگه تا کنم یم حذفش جوری_

 

 گرفتم رو قبلم حرفهای یی  دوباره و کردم اشکان به رو

 

 .اشکان بکشه طول خییل نمیخوام_

 میشم کار به دست خودم روز دو بشه روزت یه اگه

ه رو جلوم نمیتونه هیجی  دیگه اونوقت  بگت 

 

؟ بقیش کردی حل و یگ این خب__  چی

 کردنیه؟ حذف خاطره اونهمه و اتفاق اونهمه مگه شهاب

سم من  .شهاب میتی

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن  همه و پاشه روز یه اینکه از  .بیاد یادش و چت 

 اینهمه ببخشه رو ذشتهگ اتفاقات باشه قرار درصد یه اگه

 .شهاب نمیبخشه و دروغ

 ...میگم من

 

 !دیگه بسه_

 

ل رو خودم نتونستم  همیشه کنم،مثل کنتی

 

ن  روی که محکیم مشت و بلندم صدای ن  کوبیدم مت   نازنی 

 .کرد تماشام بهت با و ترسوند رو

 .نبود بردار شوچن  من قرمز خط ویل

ی اون برای کشم یم آتیش رو دنیا  خواستش تنها که دختی

 زمانه فقط

 

 من؟ ی کله تو انداختی  و فکر این که نبودی تو این_
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 خود یعتن  باشه شده پاک حافظش واقعا اگه نگفتی  تو

 معجزه؟ خود

؟ یا گفتی   نگفتی

 

 .شهاب کردم غلط ویل گفتم من آره_

 .بودم نکرده رو اینجاش فکر و کردم غلیط بد

ن  همه آروم آروم و بگذر و بیا  .بگو بهش و چت 

 کن سیع دوباره و بودی قبال که ای نقطه همون به برگرد

 ...ویل بیاری بدست رو دلش

 

ن  بشنوم نمیخوام هم کالم یه دیگه_  نازنی 

 

 .کرد تماشام خیس چشمهای با و شد خفه نطفه تو حرفش

 .کرد یم خیط خط رو رویاهام تمام داشت

م روزهای امید داشت  این رس دیگه و گرفت یم رو بهتی

 نمیشناختم یقرف موضوع
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ن _  نگه خاطرت تو همیشه برای هم تو میگم بار یه...نازنی 

 .دار

 رفیق یه رسونده،یا زنم گوش به رو گذشته باد بفهمم اگه

 رحم بشه مادر از تر مهربون ی دایه خواسته دشمن یه یا

 .کنم نیم

ن  نشو برام دشمن  نازنی 
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 روشا*

 

 .غریب و عجیب تنگنای یه

 .خودشه دقیقا...آره

ایط این برای مخترص و کوتاه توصیف یه  .رسر

 اون دوباره و شد یم بیشتی  و بیشتی  لحظه هر که حراریی 

 .قرمز ساتن

 .رفتم عقب عقب زده وحشت
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 عقب زده گرفته،وحشت گر های گونه و خیس صورت با

ه رسخ تشک به ترس با و رفتم یم  محکم که بودم شده خت 

 .شدم پرت

 .کشیدم جیغ دبلن و تخت وسط شدم پرت

 .کرد یم دیوونم داشت اتاق رسخ فضای

 تر بلند جیغ و بعدی بلند جیغ

 ...ویل بود اطرافم به زدم وحشت و هراسون نگاه 

 شم؟ بلند نمیتونستم چرا ویل

 باال حرارت از صورتم و چوب تیکه یه مثل بود شده تنم

 گرفت یم آتیش داشت

 

 دیگه ویل یدمکش جیغ تر بلند اینبار و کردم باز رو دهنم

ی هیچ  .نبود صوت از ختی

 حتی  ویل شد یم بسته و باز دهنم آوایی  هیچ بدون

 شد نیم خارج هم صدایی  ترین کوچیک

 

 روشا؟_
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 گشت،یه یم دررو راه یک دنبال به همچنان هراسونم نگاه

 فرار راه

 .بود تکراری زیادی رسایط این ویل

 پیش رو شبعد ی ثانیه به ثانیه میتونستم که زیاد انقدر

 .کنم گویی 

 .بودم منتظرش

 و شد قفل رسم باال دستهام جفت همیشه مثل باالخره

 دست جفت یه و شده خشک تن یه با موندم من اینبار

 .تخت به بسته

 

 صدامو؟ روشا؟میشنوی_

 

 .بود شده عاجزم کالم ی نشونه تنها نامفهوم اصوات

 انتو  تمام با و دادم یم تکون تخت روی رو خودم درمونده

 .بکشم جیغ کردم یم سیع
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 محکم رو چشمهام و کوبیدم تخت روی محکم رو کمرم

 این باالخره صورتم خنکای حس با که دادم فشار هم روی

 .کشیدم جیغ توانم تمام با و شد آزاد شده حبس صدای

 

ده صورت یه شدن ظاهر و همانا کشیدنم جیغ ن  و وحشتی

 همانا نگران

 

ی روشا باش آروم_ ن  .نیست چت 

یچ ن  دیدی یم خواب عزیزم نیست ت 

 

 هم آب قطرات خنکای حتی  و بود اومده بند زبونم

 .کنه خنک رو گرفتم آتیش های گونه نمیتونست

ون و هم رس پشت های نفس زده،با وحشت ن  به فقط نامت 

ه شهاب  گرفته قاب رو صورتم طرف دو که بودم شده خت 

  کرد یم تماشام شده گرد چشمهای با و بود

 

ی_ ن  .بود کابوس عزیزدلم یستن چت 
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 بخور آب این از یکم بیا

 

 .بودم شده قفل فقط منگ و گیج

 خوردم ترک لبهای روی آب قطرات خنکای اثر نمیدونم

 .بود کرده خوش جا گونم روی همچنان که دستی  یا بود

 زده وحشت و اومدم خودم به باالخره بود که چی  هر ویل

 .کشیدم عقب رسی    ع و زدم کنار دستم با رو آب لیوان

 

 نداشت؟ تمویم چرا بود؟پس کابوس

وع نو از جدید کابوس یه چرا  شد؟ نیم رسر

 تکراری؟ خواب این جونم از میخواست چی 

 

 

ن  همه داشت تازه تازه  این دیگه ویل کرد یم پیدا معنا چت 

ل بغض  .نبود کردین  کنتی

 .میلرزید بید مثل تنم تمام و بود کرده یخ دستهام
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 این از لبشتی  رو خودم جلوی تونستمن...نتونستم دیگه

م  .ترکیدم صورتم پوشوندن با همزمان و بگت 

 هم گریه یه و فراموشیم عالم جنس از هق هق یه قدر

 .هام کابوس وحشت تمام ی تندازه

 

 خودم تو اختیار یی  و پوشوندم دستهام با محکم رو صورتم

 شدم مچاله
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 .باش آروم عزیزم نکن گریه_

 بخور آب این از یکم

ی ن  روشا بود خواب شد تموم...شد تموم نیست چت 

 

ات اینا ی همه  نه؟ بود لعنتی  کابوس این تاثت 

ن  به و کجا من وگرنه  کجا؟ قراری یی  همچی 

 بود؟ اول بار مگه
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ون کابوس این از و من مسعودم بابا بار صدها مگه  بت 

 بود؟ نکشیده

 بود؟ شده چم پس

 یی  عالم با دوئل برای مبود شده طاقت یی  انقدر یعتن 

 پنایه؟

 شکیل این و آوردم نیم پناه شکیل این وگرنه...دیگه آره

 .کردم نیم پرت آشنا ی غریبه این بغل تو رو خودم

 تکون حتی  و بخوره جا ناباوری و بهت از پر که انقدر

 .نخوره

 

ن  بیوفته خونه این تو میخواست دلم که اتفاقی  آخرین  همی 

 .بود

ن هم اینجا تا رو ردم لعنتی  های سکابو  اون اینکه  و بگت 

 .ندادن بر رسم از دست

 که کنند بلند انقدر رو هام ضجه صدای که پیگت   انقدر

ون و هراسون و برسونه آدم این گوش به  اینجا تا حت 

 .بکشونتش
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 افتاده اتفاق نمیخواست چه میخواست دلم چه حاال ویل

 .بود

 که هایی  ستد و ناغافل آغوش یه و موندم من حاال

 .کردم حلقه گردنش دور محکم

 

 .بود ترین غریبه روزها این مرد این

 .من ی شده پاک خاطرات و ذهن برای الاقل

ی تنها ویل...ویل ن  ذره یه و کنه آروم میتونست که چت 

ن  کنه پام رس دوباره  .بود آغوش همی 

  و سفت ی سینه این شایدم
ی

 گونم راحت بتونم که سنگ

 .بریزم اشک زجرهام تمام قدر و بدم تکیه بهش رو

 

ون بهت از شهاب باالخره  لحظه چند از بعد و اومد بت 

 کرد حلقه دورم به رو هاش دست

 

 عروسک اینجام من_
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 من عزیزم ببیتن  کابوس نمیذارم دیگه...نمیذارم تنهات دیگه

 مراقبم

 

 یم قاب رو لرزونم تن محکمتی  و محکم لحظه هر دستش

 .گرفت

د خودش به کممح رو جونم یی  تن  ی همه قدر و میفشر

 .کرد یم خرج حمایت هام پنایه یی  و ها ترس

 

 .باشم جنبه یی  انقدر کردم نیم رو فکرش وقت هیچ

 تمام و کنم باز زبون محکم آغوش یه با که تنها انقدر نه یا

 .بشم سهیم رو دردهام

 

 نمیداره بر رسم از دست لعنتی  کابوس این_

 .رساغم میاد میبندم چشم تا

 ...دستهام و روش میشم پرت محکم که لعنتی  تخت یه

 تکون نمیتونم دیگه و میشه قفل هاش میله به دستهام

 .بخورم

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 ...بشنوه نبود کیس کشیدم یم جیغ چی  هر...چی  هر

 هیچ ویل...ویل کردم یم.... بسته و باز و دهنم یه...یه

 شد نیم..ن...بلند صدایی 

 

 

 ...ویل بود کابوس روزی یه خودش مرد این

 .بود ها اما و ها ویل دنیای امشب

 از جدا و کرد حبس سینه تو که نفیس از جدا امشب ویل

 یم خرج حمایت شد،داشت خشک موهام رو که دستی 

 .کرد

 

م و شد متوقف دستهاش نوازش لحظه چند  قسم حاضن

 .نکشید ام نفس حتی  که بخورم

 رو لرزونم تن دوباره که نکشید طول خییل اما...اما

ن  قبل از کمتی مح د آغوشش بی  ن  رو رسش و فشر  موهام بی 

 .برد
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@shargoftegoo 
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د حرف ن  .نمت 

ن  رو تنم  فقط د آغوشش بی   نفس موهام توی و میفشر

 .کشید یم عمیق

 یم پسش بود وضعیتم ترین پناه یی  تو جز و لحظه این جز 

 .زدم

 کابوس شد یم خودش گایه هنوز بود غریبه هنوز اون اخه

 ...االن ویل

 .بود اینجا که خوب چقدر ناال ویل

  چشمهای که حاال
ی

 خییل دیدم نیم رو خونشدش و سنگ

 .بزنم حرف براش وحشتناکم عالم از میتونستم تر راحت

 .بعدش پشیموین  دنیای به توجه یی  پرده یی  و بلند

 

 هر...نمیکنه ولم...میبینم و خواب این شب هر تقریبا_

 شده قفل پاهام و دست میبینم خواب...شب هر...شب

 کشم یم زجر دارم
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 .کرد یم خرد بازوهاش با رو هام استخون داشت

 فشار سینش به تر محکم رو رسم و چسبید محکم رو تنم

 داد

 

 .نگو دیگه روشا بسه_

ه داره نفست لعنتی  بکش عمیق نفس  مت 

 

 بود؟ مونده هم نفیس عمیق؟مگه نفس

ن  که اشگ گلوله گلوله و بود هق هق فقط  آغوش بی 

 شد یم گم شهاب

 

 ...دیگه شدم خسته_

 .نمیاد یادم خودمم حتی  نیست یادم و هیچکس

 رسم از دست هم لعنتی  کابوس این میبندم چشمامو تا

 داره برنیم

 

 نه؟ مگه بود گرفته بهانم
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 ناله اینهمه وگرنه بود وسط پر حسایی  دل یه پای انگار

 .بود غریبه خودمم برای

 حتی  و ریختم اشک تنها سال یک که بود این غت   مگه

ی بابام نذاشتم ن  بفهمه؟ چت 

 بود؟ شده چم االن پس

 

ان و همش خودم_  .عروسک کنم یم جتی

 میسازم خاطره برات نو از خودم

ه چه کردی فکر  انقدر که کوفتی  ی گذشته اون تو ختی

؟ یم تایی  یی  براش  کتن

 کنم یم یادموندین  به برات رو االنت ی لحظه به لحظه

 عزیزم

 

 صدای به و کنم سکوت تعجب با تا بود من بتنو  اینبار

 کنم؟ فکر گرفتش

 داشت؟ بغض

ن  رو تنم داشت که مردی این  کرد؟ یم له آغوشش بی 
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 .کشید عقب و داد رضایت باالخره

 قاب گرمش دستهای اینبار و نکرد رهام ویل کشید عقب

 شد اشکم غرق و رسخ صورت

 

 روشا نمیذارم تنهات هم لحظه یه دیگه_

 همیدی؟ف محاله

 ببیتن  کابوس نمیذارم دیگه پناهت و پشت میشم خودم

 

 

 .بستم رو چشمهام و زدم پوزخند اختیار یی 

ط یه ی بهونه به من بود رفته یادش انگار  .بودم اینجا رسر

 .کشید عقب کیم و آورد خودش به پوزخندم انگار

 خستم روح نسیم لیوان،مثل توی آب شدن ریخته صدای

 .کرد آروم رو
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 کرد اشاره بهش رس با و کرد نزدیک هام لب به رو لیوان

 

 بخور آب یکم_

 میلرزی داری
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ون دستش از رو لیوان آروم و کشیدم عمیق نفس  بت 

 .کشیدم

 ربط من به شده رسخ چشم دوتا این و گرفتا صدای این

 داشت؟

 که ای سینه ی قفسه و بود کرده گره محکم که دستی  این

ن  و باال مدام حرص با  شد؟ یم پایی 

 

 نه؟ کتن  حساب میتوین  که رفیق یه ی اندازه من رو_

 قرار و میمونه کناریت اتاق تو که دوست یه همخونه یه

 .کنه اذیتت نیست

ن   ...روشا همی 
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 این تو که قسم برگردوند بهم رو تو که خدایی  همون به

ن  جز ندارم ازت ای خواسته و توقع هیچ دوماه  همی 

 ...روشا ساده رفیق یه

؟ قبولم حد این در میتوین   کتن

 

 

 میدیدم؟ اشتباه من یا میارزید دستهاش

 بود؟ شده چش

 رو خودش شکیل این نباید مغرور و جدی مرد این

 میشکوند

 

 .بودم خسته

 خسته ی خسته

 خوب؟ گاه تکیه یه و ساده رفیق یه

ها این ن  .میومد بهش خوب خییل که چت 

 مو همراه رفیق یه اب که نگران و پریشون نگاه این با الاقل

د ن  .نمت 
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 .بزنم لبخند بهش بد حال اینهمه میون تا کندم جون

ه آروم یکم تالطم از پر های چشم اون بلکه تا بخندم  بگت 

 

ن  امیدوارم و گذاشتم تخت کنار رو لیوان  لبخند یه همی 

 .باشه خویی  جواب کوتاه

 میومد؟ بدش قوی و محکم گاه تکیه یه از گ

ن  یه ی تشنه بود معلوم که ذشتهگ و خاطره یی  منه  همچی 

یم ن  .چت 

 

 کردم سیع و کشیدم دست ملتهبم و گرفته گر صورت رو

ن  هیچ به  .نکنم فکر چت 

 

 ویل کرد تماشام خوب و شد بلند تخت کنار از شهاب

 .میلرزید همچنان چشمهاش...دستهاش
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ن  هیچ به کردم سیع و کشیدم دراز دوباره آروم  فکر چت 

 .شد اغد پیشونیم که نکنم

 و ادعا ی همه حجت اتمام شد که گریم مهر و بوسه با

 ها کردن حمایت

 

 .کنم بیدارت نمیخواستم_

 ...که ممنون

 

 .بیدارم من بخواب_

 روشا مراقبتم من...من

 

؟ طعم هم ها کلمه مگه ن  داشیی

ین رو معنا یی  حروف این انقدر چی  پس  بود؟ کرده شت 

ین انگقدر  رو هام پلک که حمایت از پر انقدر و شت 

ن  گرم دوباره ن  دعوتم دوباره خوایی  به آروم آروم و کین  .کین
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 یی  و گاه های نوازش با همراه بخش لذت و آروم خواب یه

 .شد نیم قطع که یواشگ و گاه
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 شهاب*

 

یت و کشیدم عمیق نفس  .کردم نزدیک سیگارم به رو کتی

 .تر عمیق دم یه و عمیق پوک یه

ن   فقط نیست یادم کشیدم یم که دبو  سیگاری چندمی 

 .نشدم آروم و کردم دود سیگار ها ساعت میدونم

 .فرستادم هوا توی رو دودم از پر بازدم و تر عمیق پوک

 

 هم صبح سپیدی و بود گذشته هم میش و گرگ از هوا

 .کنه آروم رو داغونم روح کیم فقط کیم نمیتونست

ن  دیگه شنیدم رو بلندش و ممتد جیغ صدای وقتی   یچت 

 .نفهمیدم
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 به رو خودم بلند های گام با و پریدم خواب از برق مثل

 رو هاش شب اونجا بود داده ترجیح که رسوندم اتاقی 

 .کنه صبح

 

 .زد خشکم ویل رسوندم رسش باال رو خودم برق مثل

 بود؟ شکیل چه مگه مردن

 کردم؟ تجربه که بود حایل اون از غت  

 پا و دست ارهد کرده عرق و رسخ صورت با دیدم وقتی 

نه ن  کشیدم؟ یم نفس باید چجوری میکیسر  جیغ و مت 

 

 رو خودش و کشید یم جیغ هم رس پشت و ممتد و بلند

 میکوبید تخت به

 قدم سمتش رسعت با و دراومدم شوک از تا کندم جون

 .برداشتم

 

 گرفته رنگ حرارت زور از هاش گونه و بود داغ داغ تنش

 .بود
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 اون بلکه تا کشیدم داد رسش و دادم تکونش توانم تمام با

ه معرفت،بهم یی  چشم دوتا  لرزش اونهمه باالخره و شد خت 

 .گرفت آروم جیغ و

 

وع این که کردم نیم رو فکرش اصال ویل...ویل  ماجراس رسر

 

 .آمادست صبحانه آقا_

کت امروز یف رسر  برین؟ نیم تشر

 

 به نگایه نیم و ریختم جاسیگاری توی رو سیگار خاکستی 

 انداختم صدیقه سمت

 

 .هستم امروز نه_

م بیا شد بیدار که خانم  برس کارت به برو االنم کن ختی

 

 اقا چشم
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 چشمهای اون یا بود سیگار دود خاطر به نفیس یی  اینهمه

 رفت؟ نیم کنار پلکهام پشت از که گریوین 

 حلقه گردنم دور رو دستهاش که شد،وقتی  بیدار که وقتی 

 .زد خشکم کرد

 

 تازه نفیس میتونه و رسیده آب به خرهباال  یه تشنه یه حس

 .کنه

 خودش شکیل این خودش اختیار با روشا که باری آخرین

 بود؟ گ بود کرده پرت بغلم تو رو

 اجبار؟ بدون اینهمه و خالصانه اینهمه

 

بان و شد حبس نفسم اومد فرود سینم رو که رسش  ضن

 .باال رفت قلبم

 هاش ملهج با هنوز که میگم رو ای لحظه دقیقا آره

 بود نکرده داغونم
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 دارم و معلقم هوا رو میکردم حس که ای لحظه همون

م لذت هام خواسته تمام ی اندازه  .میتی

 

دم خودم به محکم رو کوچولوش تن  با شایدم و فشر

 .کردم استفاده منگیش و گیج از بدجنیس

 .بود روشا خود خوده مال همش موهاش تنش،عطر عطر

د لبخند زور به حتی  القب که روشایی  ن  ی اراده با االن و مت 

 .بود بغلم تو خودش

 

 یم نفس موهاش تو لذت با و بودم آغوشش مست

 .هوا رفت و شد دود همش ثانیه چند درعرض که کشیدم

ی مرگ حس مگه گفتم قبال ن یه اون جز چت  ن  تجربه که چت 

 ..کردم

 

ن  به قطع االن حاال ی دقیقا آره که میگم یقی  ن  از فراتر چت 

 .لحظه همون به نزدیک خییل شاید و اونه
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 به ثانیه ختی  یی  و کرد تعریف برام رو خوابش که ای لحظه

 .کرد توصیف رو نحس شب اون ی ثانیه

 میدید؟ رو لعنتی  شب اون کابوس خواب تو

 افتادم؟ تنش جون به و رسیدم جنون به که شتی  همون

 

 مابقی  کنار جاسیگاری توی رو سیگارم خشم و حرص با

ها  .کردم رها خاکستی

 فشار رو شقیقم خسته و کشیدم دست موهام رو کالفه

 .دادم

 گرفت نیم آروم قلبم و زد یم نبض درد از رسم

 

 شدن بیدار خانوم آقا_

ن    اقا کنم بیدارتون گفتی 

 

ن  برو خب خیله ی ببی  ن  باشه نداشته احتیاج چت 

 

 اقا چشم_
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@shargoftegoo 

 

 .بود تلنگر یه همش

 .هام خوشر  و تلذ دریای وسط عذاب جور یه

 بشه؟ یادآوری بهم بود قرار چی 

 پاره لحظه هر ممکنه و بنده مو به هام خوشر  عمر اینکه

 بشه؟

 هیچ حتی  وقتی  شکیل این که خودم زن رس به آوردم چی 

ی ن  گریه و بکشه جیغ خواب تو شکیل این نیست یادش چت 

 کنه؟

وع ی نقطه یه دنبال منکه  چه روزگار دیگه االن بودم رسر

 بود؟ مرگش

 

 از پر جهنیم روزهای اون بذارم بود محال...نمیذاشتم

 برگرده دوباره کینه

 !بود محال
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@shargoftegoo 

خونه سمت چندلحظه از بعد و کشیدم عمیق نفس ن  آشتی

 .افتادم راه

 نه؟ مگه بمونه رفیق یه کرد قبول

 .میگفت رو این که خالص لبخند اون

 

خونه سمت آهسته و آروم های قدم با ن  برداشتم قدم آشتی

 به پشت که خورد ساکت و آروم دختی  یه به چشمم هک

 گرفت یم لقمه خودش برای داشت من

 

یف آقا عه_  آوردین؟ تشر

 آمادس قهوتون

 

 همچنان نگاهش و چرخید هم روشا رس صدیقه صدای با

 انداخت سایه روم

 

 بخت   صبح سالم_
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@shargoftegoo 

 .اومد کش آروم لبهام اختیار یی 

 

 بخت   صبح_

 

 رو چایش از کیم ی جرعه و دزدید رسی    ع رو نگاهش

 .نوشید

 .میشناختم خوب خییل هارو نگاه جنس من

 و نبود کینه جنسشون روزها این بخورم قسم که اونقدری

 .بود غریتی  و خجالت دنیای از شاید

 

 .بزنم پس رو مزاحم افکار کردم سیع و نشستم روش روبه

 خودش اونشکیل بود محال بود یادش رو من اگه دختی  این

 کنه پرتاب غلمب تو رو
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 خوابیدی؟ چطوره؟خوب حالت_
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@shargoftegoo 

 

 ی نشونه به رو رسش آروم و کرد نگاه هام چشم به کوتاه

 .داد تکون تایید

 

 .خوابیدم آروم بعدش آره_

 تمویم کابوسا این مخصوصا کنم بیدارت نمیخواستم

 ...اونوقت میان پیش دوباره و ندارن

 

 نگران کنم رومتآ یکم بیام تا هستم من باز اونوقت_

 نباش

 

 چشم ازم و دوخت بهم مستقیم رو نگاهش باالخره

 .برنداشت

 

 این برای راهکاری یه باالخره دکتی  بریم باید هم روز یه_

 نه؟ یا باشه باید ها کابوس

 شر  اذیت شب هر شکیل این نمیذارم
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@shargoftegoo 

 

 کاسه چشمهات نخوابیدی خوب خییل خودتم انگار ویل_

 خونه ی

 

 هوا رو بودم کرده دراز قهوم لیوان سمت که رو دستی 

 خوش چشمهای به زدم بهت و متعجب نگاه و شد خشک

 شد دوخته رنگش

 

 نه؟ مگه نیست خوب حالت_

 

 کرده پیدا محبت ی عقده اینهمه بود؟یعتن  زده خشکم چرا

ن  یه با که بودم  و بخورم جا انقدر ای ساده ی جمله همچی 

م؟ لذت  بتی

 

 رفیق؟ نگفتی  خودت مگه_

 .نیست خوب حالت که بفهمم میتونم نمم پس

 نه؟ دیگه طرفس دو رفاقت باالخره
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@shargoftegoo 

 

 .کردم باز و بستم کوتاه رو چشمهام و بردم عقب رو دستم

 .کردم یم حس وجودم تو رو ذوق ی جرقه

 یه مثل رو وجودم سلول به سلول که لذت عمیق موج یه

 کرد نوازش خنک نسیم

 

ن  مشغوله فکرم یکم_  .همی 

 نباش نگران میشم رسحال منم باشه وبخ حالت که تو

 

 .گفتم اغراق ای ذره بدون و دروغ یی 

 .بود خوب حالم

بان برعکس  سوزشم از پر چشمهای برخالف و قلبم ضن

 بود وصال لذت دور دور انگار چون

 

یزم بهم یا میشه بد حالم که وقتا اینجور معموال_ م مت   مت 

ون  .بت 
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@shargoftegoo 

 باهام میخوای داری خوب حال یه به احتیاج انگاری هم تو

 بیای؟

 

 تردیدش از پر صورت به سینه به دست و زدم لبخند

 دوختم چشم

 

ی کجا_  وقتا اینجور مت 

 

 انداخت باال رو هاش شونه و زد لبخند

 

 .کنم یم چیکار اوقات بعضن  نمیدونه هم بابام حتی _

 .کشیدن نفس مقدار یه برای درروعه راه جور یه

م وقتی  که جاییه تنها  حال فقط و میشم کنده زمان از مت 

م خوب  میگت 

 

 پرسیدم دوباره و کردم تماشاش کنجکاو
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 کجا؟ خب_

 

 برای رو ای دیگه ی لقمه و انداخت باال ابرو شیطنت با

 کرد درست خودش

س ویل بیا بیای میخواد دلت اگر دیگه  .نتی

 میاره جا رو آدم حال واقعا نباش نگران
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د حرف مالیمت با رانقد که بود روشا این ن  میخندید؟ و مت 

 بود؟ تشویش از پر انقدر من حال چرا پس

 .رفتم یم راه تیغ ی لبه داشتم چون شاید

 

 بریم خواستی  وقت هر...باشه
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@shargoftegoo 

 صدیقه سمت به نگایه نیم معذب و داد تکون رو رسش

 انداخت

 

 بود اومده کنار باهام که خوب چقدر

 اجبار از نه بودم کرده استفاده زور از نه

 .بود کرده قبول انگار و رفاقت گفتم فقط

 

 ...که میگم_

 

 

ن  کیم رو صداش و آورد جلو رو رسش  آورد پایی 

 

 میکرده؟ کار اینجا همیشه خانومه این_

 ..بازم خب ویل شناخت رو من میدونم
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@shargoftegoo 

 و انداختم بود ها ظرف مشغول که صدیقه به نگایه نیم

 دادم تکون رس

 

 .بوده اینجا همیشه_

 مگه؟ چطور حاال

 بیاد دیگه یگ بگم کنم عوضش میتونم نیستی  راضن  اگه

 

 ...نه نه_

ن  زحمت فقط بعد به این از بگو بهش میخوای  کردن تمت 

 .بکشه رو خونه

ه رس حوصلم اینجا منم  خودم بعد به این از غذاهارو مت 

 کنم یم درست

 

 

 .بود اختیار یی  لبهام اومدن کش

 بود؟ گ بودم ردهخو  رو دستپختش که باری آخرین
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@shargoftegoo 

؟ اذیت  نمییسر

 

 میخوام خودم نه

 .میشه گرم رسم اینجوری

 قبلش فقط بریم شو آماده خوردی رو صبحانت وقت هر

 برداریم؟ هم رو روشنا بریم میشه

 شده تنگ براش دلمم میشه خوشحال کیل

 

 بلند جام از و دادم تکون رو رسم درشت و ریز فکر کیل با

 .شدم
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ن  بهمون مدرسه تو امروز روشایی   داریم جشن فردا گفیی

 بیاین؟ شهابم عمو و تو میشه
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@shargoftegoo 

 روشا به چشیم زیر و دادم فشار گاز پدال روی رو پام

 .دوختم چشم

 .بودم برش از حسایی  دیگه

 بود نکرده عادت جدید ی خانواده این به هنوز و بود کالفه

 

 وگرنه باباهاست مامان برای جشنتون حتما برم قوربونت_

 میشه شلوغ خییل شکیل این

 

 .بود گرفته خندم عجزش از پر صورت دیدن از

 رو بچه این نمیومد دلش همچنان ویل نبود یادش هیجی 

 .کنه ناامید

 

 نداره عیتی  بیاین هم شماها خب_

 

  روشنا سمت برگشت درمونده صورت با علنا دیگه اینبار

 

 .برم قوربونت کنیم یم کاریش یه حاال_
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@shargoftegoo 

یم؟ کجا داریم بزین  حدس تونستی  اگه میگم  مت 

 

 که بارم یه برای دادم ترجیح ویل بود منم سوال این خب

م رو رفتارم و احساس ی همه افسار شده  این دست بستی

 .دختی 

ه گفت  کنه؟ خوب رو حالمون که جایی  یه میتی

ط و قید یی  بودن یه با من حال نبود بلد هنوز که حیف  رسر

 .میشه خوب

 .کرد خرجم که نفرتایی  ی همه قدر ته از لبخند یه

 

 شهربازی؟ نمیدونم...ام_

 

 !نه_

 

 .روشا بکن راهنمایی  یه...خب_

 بگو شما شهاب عمو
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@shargoftegoo 

 رسخش های گونه و گرد صورت به آینه توی از نگایه نیم

 .انداختم

ش یی  خواهر نه میدونست خودش نه  دختی  این که ختی

 .بود ازدواج این ی بهانه و هواسط تنها بچه

 

 .کنم تماشا فقط امروز قراره روشنا نمیدونم منم_

 

ن  تو بپیچ_  ....شهاب کوچهه همی 

 .رسیدیم خوبه

 

ن   از رو آفتابیم عینک و کردم پارک خیابون کنار رو ماشی 

 .برداشتم چشمهام روی

 منبع یه دنبال و کردم تماشا رو اطرافم ابهام و سوال با

 و خوشحایل از پر جیغ صدای با که گشتم خوب حال

 شد جلب روم روبه به توجهم روشنا ذوق

 

 !رو مغازهه اون روشایی  وای_
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@shargoftegoo 

ن  بریم توروخدا  خوشگله چقدر ببی 

 

 در دستم از داشت بیگاهش و گاه های لبخند شمار دیگه

 .رفت یم

 راحت انقدر بلدی که تو بگه انصاف یی  این به نبود یگ

 .کردی دریغشون زهارو  اون کل چرا پس بخندی

ن  که خساست از پر انقدر  نگاه جون، کم های لبخند همی 

 .نکنه ول و کنه شکار رو تابم یی  و خسته

 

 شو پیاده روشنا بریم میخوایم همونجا_

 

ن   .شدم پیاده و کردم قفل رو ماشی 

 با و کردم دنبال رو روشنا درخشش و ذوق از پر نگاه رد

  فروشر  بازی اسباب میخ گیجی 
ی
 اشاره بهش که شدم بزرگ

 .داشت یم بر قدم سمتش و کرد یم
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@shargoftegoo 

 نگاه اتصال من و بود خواهرش روی روشا ذوق از پر نگاه

 کردم قطع رو مشتاقش

 

یم؟ عروسک روشنا برای اومدی_  بگت 

 

 چشمهاش و نشوند لبهاش روی رو عمیقی  لبخند دوباره

 کرد بسته و باز آرامش با رو

 

 .داریم کار فعال ویل میخرم اونم برا_

 یم نگاه فقط نگفتی  مگه شهاب نکن پیچم سوال آخرش تا

؟  کتن

 اینجا فقط خودم که رو خویی  حال میخوام نباش نگران

 .بدم نشون هم تو به کردم تجربه

 !بریم
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@shargoftegoo 

 .گفت یم راست

ین حال و حس این ن  به شت   .میارزید ماجرا ندونسیی

 فروشر  بازی اسباب بزرگ ی مغازه وارد روشا رس پشت

 .کنم تماشا فقط گرفتم تصمیم و شدم

 .ساختم کابوس براش جاش به و نکردم هیچوقت که کاری

 یه دنبال به و بکشه جیغ خواب تو که وحشتناک انقدر

 .بریزه اشک گاه تکیه

 

م سالم_  جان؟ پریناز خویی  دختی

 شماس؟ با کوچولو خانوم این

 اومدین خوش جناب سالم

 

مانه ویل کرد صدا که بودم اسیم دار و گت   تو هنوز  محتی

مرد با  دادم اجازه و دادم دست پیشخون پشت مسن پت 

 کنه معرفب روشا خود خواست اگر

 

ن  عمو سالم_  خوبه؟ حالتون حسی 
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@shargoftegoo 

 خواهرم روشناس کوچولو خانوم این بله

ن  همشم...ایشونم....ایشونم  هسیی

 

 بود اختیار یی 

 .شد نزدیک هم به تعجب از که ابروهایی 

 کنه معرقن  رو من نمیخواد دلش کردم رفک چرا

 

 .باباجان اومدی خوش خییل_

ی گفتم شدم یم نگرانت داشتم کم کم  .نشد ازت ختی

 جان پریناز گفتم من ویل نیاد دیگه شاید گفت همکارم

 نیاد طرفا این دیگه محاله

 

 کوچیک چال  قفل رو نگاهم داد اجازه و خندید بلند روشا

 .بکنم گونش کنار

 عاشق تازه های نوجوون شبیه میاد؟چرا رسم داره بالیی  چه

 شدم؟ شده
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@shargoftegoo 

 نتونستم شدم گرفتار یکم...یکم عمو دارین اختیار_

 

 نگاه و شد خم کیم و گرفت مرد اون از رو نگاهش اینبار

ون روشنای  کرد جلب خودش به رو زده ذوق و حت 

 

 مغازس؟ ی گوشه که میبیتن  قرمزارو سبد اون_

 .کن انتخاب داشتی  دوست چی  هر بعد بردار اونا از برو

 خوشگلم برو

 

 چشم بهش سوال از پر و کردم تعجب روشنا پای هم منم

 دوختم

 

؟ واقعا_  روشایی

 خواستم؟ چی  هر

 

 خواستی  چی  هر_
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@shargoftegoo 

 

 نظر کردن تغیت   ترس از و پشیموین  ترس از انگار

 اون سمت رسی    ع و دوید شکیل این که بود خواهرش

 افتاد راه سبدها

 

 ماست نوبت الحا خب_

 خودت با برداری رو ها چرخ این از دوتا میتوین  شهاب

 بیاری؟

 برداریم چرخ برنگردیم نشه کاری دوباره دیگه

 

 نه؟ نگم هیجی  بود قرار

 

 ذوق و درخشش فقط دادم اجازه و دادم تکون رس

 .کنم تماشا رو چشمهاش

  ی برنامه این
ی

 نه؟ بود سالش یک این همیشگ

مر  این که وگرنه  نمیشناختش خوب انقدر دپت 
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@shargoftegoo 

 برداشتم رو ها چرخ حرف بدون منم گرفت که رو نگاهش

 part501#افتادم راه رسش پشت و

 روشا*

 

 .بود خوب خییل حالم

 البه و میذاشتم اینجا و پام که ای دفعه هر مثل درست

 .شدم یم غرق ها عروسک و ها غرفه تک تک الی

 .داشت فرق قبل های دفعه با ویل اینبار

 خودش خییل بود معلوم که بود همراه باهام هم مهمون یه

ل رو ی تا کرد یم کنتی ن سه چت   .نتی

 لبخند به و میاورد جلو رو چرخ شده گرد های چشم با

 یم انتخاب رو بازی اسباب یک مدام که دستهایی  و عریض

 .کرد یم نگاه کرد

 

 های جعبه و انداختم سوالش از پر چشمهای به نگایه نیم

 .انداختم چرخ توی رو رنگ ریی صو  عروسگ
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 .شهاب بردار هم تو_

 قشنگه نظرت به و داری دوست که عروسگ هر

 هوم؟ کن انتخاب پشونه تو میخوای

 داشته دوست چی  ممکنه بچه پش یه نمیدونم خییل من

 باشه

 

ی ویل نداشت ختی  هیجی  از  جدیت و اخم اون از ختی

 
ی

 .نبود همیشگ

 بدون که بود اومده خوشش وت در تو ابهام این از انگار

 یه باالخره و چرخوند فروشگاه دور تا دور رو نگاهش حرف

 .برداشت بازی اسباب

 

؟ چی  هر برداشتی  روشنا_  خواستی

 

ی ویل میخورد چرخ اطراف به نگاهم  و نبود روشنا از ختی

 رسید یم گوش به ذوقش از پر های خنده صدای تنها
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 مونده هنوز دیگه کن صتی  نه_

 

 .بود ریخته اینجا خوب حال چقدر

ی نه دیگه اینجا  های کابوس نه بود فراموشر  از ختی

 .تکراری

 .دلخوشر  منبع از پر و تنوع از پر و رنگارنگ دنیای یه

 

 عروسک اینهمه با میخوای که کنم تصور نمیتونم حتی _

 .کتن  چیکار

 بوده جالب که اینجاش تا هست که چی  هر ویل

 

وع که هنوز_  !نشده رسر

 .کن تماشا خوب آخرش تا

 

 .نکردم فراموش رو مضطرب و نگران نگاه اون هنوز

 بود کنارم کردم باز چشم کابوسم الی البه وقتی  که مردی

 .کرد یم خرج محبت نگاهش با و
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ی دیگه شدم همخونه باهاش وقتی  از ن  اونیکه از ختی  اولی 

 .نبود کردم مالقات باهاش بار

 بود مراهه و نگران رفیق یه حسابم طرف حاال

 

 برداری؟ همینطور میخوای گ تا روشا شد پر چرخها_

 

ن  متعجبش نگاه  و میخورد چرخ بازی اسباب اونهمه بی 

 .بود دوخته چشم بهم سوال کیل با همچنان

 

 های عروسک از زیاد حجم به رو بخشم رضایت نگاه

ن  و رنگ صوریی   لبخند و انداختم درشت و ریز های ماشی 

 . زدم

 

 بردارم؟ هم رو وسکهعر  این روشا_

 

 .دوختم چشم روشنا پر سبد به و گرفتم چرخ از رو نگاهم
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یز سبدش  و بود شده درشت و ریز های عروسک از لتی

 .بود کرده پر عروسک از هم رو دستش دوتا حاال

 

 نزنه؟ خلوص مهر ها لبخند این رو بتونه که بود گ
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 خوشگلن خییل برم قوربونت آره_

 بریم؟

 

نش وسوسه اهنگ  بازی اسباب و ها قفسه رو هنوز انگت 

 .کرد یم سنگیتن  دیگه های

 نه؟ مگه داشت حق

 

 .میایم بازم بکن بازی همینا با فعال تو عزیزدلم میایم بازم_
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  کاش ای
ی

ن  در همیشه آدما های دلبستگ  .موند یم حد همی 

 و بکنه دل تنوع اونهمه از نمیتونست که کوچولویی  دختی 

 .کنه بازی همشون با صبح خود تا میخواست

 

 میتونستم کاش ای و گرفتم دستش از رو روشنا پر سبد

 نگاه این جای به و باشه خوش هم همینا با بدم یاد بهش

 .باشه خوشحال وسوسه از پر

 

ن  نگاه از جلوتر ن  روی رو روشنا سبد اول شهاب سنگی   مت 

  گذاشتم

 

 قایط هبقی با بذارین جدا ی کیسه تو اینارو لطفا خب_

 نشه

 

 

 .بود گرفته خندم تعجب اینهمه از
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 جلو رو چرخ وقتی  و نداشت تمویم که شهاب تعجب

وع و کشیدم ون رو تکشون تک ذوق با کردم رسر  آوردن بت 

 .نشد تموم هم

 

 .بهمون بدین باهم لطفا که اینارم_

 دردنکنه دستتون

 

ت خدا باباجان دردنکنه تو دست_  بده خت 

 

 از که لبخندی از الاقل و بود وبخ حالم و حس که گفتم

 .بود مشخص شد نیم محو صورتم

 از بعد که بود قفل ها بازی اسباب تک تک رو نگاهم

 با که رفت کیفم سمت دستم ها بندی بسته ی همه اتمام

 شد قفل هوا رو دستم شهاب صدای

 

 ...رمزشم بفرمایید_
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 شهاب؟ میکتن  داری چیکار_

 

  اصال جبممتع نگاه و کرده گره های اخم
ی

 .نبود ساختگ

 

 از داری توقع ویل میگذره چی  رست تو نمیدونم اینکه با_

 کنم؟ نگاه فقط آخر تا اول

 

ن  نگاه خداروشکر  بود کارساز انقدر قاطعم لحن و مطمی 

 تماشام کمرنگ لبخند یه با و بکشه عقب رو دستش که

 .کنه

ون کیفم توی از رو کارت که همینطور  لبخند آوردم یم بت 

 دادم ادامه محکم و مزد

 

 ...دقیقا_

 !منه خوب حس منو راهکار این

 قدم پیش اول خودت میتوین  بعد رسی اومد خوشت اگه 

 .شر 
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 شهاب کتن  خراب و حالم نمیذارم فعال

 

 تا دو و گفتم رو کارتم رمز جاش به و نکردم نگاهش دیگه

 .برداشتم رو ها کیسه از

 

 و ذوق از پر نگاه باراین و دوختم روشنا به دوباره رو نگاهم

 .کردم شکار رو شعفش

 

  میشه دیر بریم دیگه خب

 

 اینهمه نبود مهم براش اصال و بود آسمونا رو که روشنا

 .چیه برای دیگه بازی اسباب

 سوال از چشیم،پر زیر نگاه یه با همچنان شهاب ویل

 .کرد یم سکوت خودخوری با و کرد یم تماشام

 

ن  توی یی حسا هارو کیسه اینکه از بعد  راه دادیم جا ماشی 

 .افتادیم
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 رو بعدش به جایی  یه از جنوب سمت برو حاال خب_

 میگم بهت

 

 برجا پا جون کم لبخند اون همچنان و پرید باال ابروهاش

 بود

 

 نکرده؟ شارژ زیاد و کارتت مسعودت بابا یکم_

 ...اینهمه خربد اینهمه

 

ن   داشت کم کم که کایم با رسید ذهنم به که رو سوایل اولی 

 پرسیدم شد یم تلخ

 

 چیه؟ مسعودم بابا با تو مشکل_

 مراقبت؟ و خویی  جز کرده کاری مگه
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 کینه یه پای انگاری نه گفت یم حرض نگاه و پوزخند اون

 وسطه

 

  بهش اینکه برای همه از اول_
ی

 حاال تا درصورتیکه بابا میگ

 .ندیدی بار سه دو از بیشتی  و خودت بابای مدت این تو

 حق در که زیادی خویی  خاطر به هم همه از بیشتی  و دوم

 .کرده هممون

 کنه پخش جا همه و عکست بود کاقن  که درجریاین  اخه

 .شدن نیم در به در همه شکیل این سال یک اونوقت

 

 .دادم تکیه صندیل پشتی  به رو رسم و کشیدم عمیق نفس

 

 ...فقط نبوده بد قصدش_

 

 پیشش از تو ستهنمیخوا دلش بوده خودخواه ویل آره_

 .بری

ن  هم ازاش در  .گرفته ازت سنگینیو چت 
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 چون بشنوم و آدم اون اسم نخواد دلم خییل کن قبول پس

 دادگاه پای تا و اومدم کوتاه چرا که میشه تازه دلم داغ

 نکشوندمش

 

 

 .کشیدم عمیق نفس و کشیدم دست صورتم رو کالفه

 

 .شهاب نکن خراب و روزم_

 نکتن  رد اتوبان تو بپیچ
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                         ** 

 

 خریدی؟ گ برای رو بازی اسباب اینهمه روشا_

 

 روشنا به لذت با و کردم نگاه رسم پشت به آینه توی از

 .دوختم چشم
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 با و بود هاش جعبه برانداز مشغول همچنان که روشنایی 

 کرد یم نگاه رو تکشون تک ذوق کیل

 

 خوشگلم دیگه رسیدیم تقریبا_

 

 نگاه اطراف به دقت با و دادم باال رو روم جلو گت   آفتاب 

 کردم

 

ن ی کوچه همینه اها_  .نستی

 شهاب بپیچ

 

ی نه خداروشکر  خلقی  کج نه بود اخم از ختی

 بود تونسته خوب بازی اسباب اینهمه کنجکاوی انگار

 .کنه زیاد رو طاقتش

 .بود دوماهه رفاقت خاصیت...نه شایدم

 

 برم؟ کجا خب_
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یط  نه؟ بودم شده رسر

 خوش بوی و ها درخت حتی  وگرنه بودم شده که معلومه

 .کردن نیم خوب رو حالم رسی    ع انقدر کوچه این های گل

 

 آبیه در همون شهاب همونه_

 کن پارک تونستی  جا هر

 

 صوریی  های کیسه اون رس از دست باالخره روشنا

 برش و دور به دقت با شهاب مثل درست و برداشت

 .دوخت چشم

ن  که هابش ن  کرد پارک رو ماشی   با روشنا نفر اولی 

 چشم برش و دور به سینه به دست و شد پیاده کنجکاوی

 .دوخت

 

ن  کوچیک باغ خونه اون جز دیگه بعد به اینجا از  دیگه چت 

 .نمیدیدم رو ای
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ن  از ذوق با و چشم شد وجودم تمام  .شدم پیاده ماشی 

 

 کمک بیان میگم االن شهاب کن باز و صندوق__

 

 نمیتونستم جوره هیچ که لبخندی و بلند های گام با

 فشار رو در زنگ و برداشتم قدم در سمت کنم محوش

 .دادم

 رو رسم که کردم نیم حس رو شهاب حضور هنوز

 .انداختم سمتش به نگایه نیم و چرخوندم

ش نگاه و شهاب دیدن با  باغ خونه جلوی تابلوی روی خت 

 .شد تی بیش و گرفت جون لبخندم آروم آروم

 

ه کمرنگ اخم یه و تعجب با  روش کلمات و تابلو ی خت 

 از پر کردن هجی  فاصله این از میتونستم حتی  و بود

 بشنوم رو  لبیش زیر و تعجب

 

 "آسمان بهزیستی "
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 غرق و متعجب شهاب از رو نگاهم در شدن باز صدای با

 .چرخوندم رو رسم و گرفتم فکر

 بابا الغر هیکل و وتاهک قد که بود نشده باز کامل در هنوز

 چند از کمتی  و شد مشخص در چهارچوب تو رحمت

 .شد باز هم از خستش و فکر غرق صورت لحظه

 نگاه و توجه ذوقش از پر صدای و درخشید چشمهاش

 کرد جلب خودش به هم رو شهاب متعجب

 

؟ بابا پریناز به به_  تویی

م اومدی خوش   دختی
ی

 وقتی  میشه تنگ برات ما دل نمیگ

ی؟ ازمون رساغن   نمیگت 
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 و عواطف اینهمه برای بود کیم توصیف خییل خوب حال 

 .مختلف های حس
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 ثانیه این غرق میخواست دلم عجیب بود که چی  هر فقط

 های حس تمام جایگرین رو همشون میتونم تا و بشم ها

 بکنم بدم

 

 خوبه؟ حالت رحمت بابا سالم_

 

 و لرزون های دست و صورت های چروک به نگاهم

 حال خواستم اختیار یی  و بود خورده گره سپیدش موهای

 چرخوندمش دهنم تو رسی    ع که بیارم زبون به رو روزش و

 کردم درست رو خرابکاریم جلو جلو و

 

 ماشاهلل ها ساخته بهتون حسایی  من نبود که میبینم_

 میاد بهتون لباس این چقدر

 

 با و گرفت رنگ نوجوون های بچه دختی  مثل هاش گونه

 .کرد باز برام رو راه شعف و خجالت
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ون نگاه  اصال که کرد یم سنگیتن  روم انقدر دلتنگش و حت 

 یم نگاه رو من فقط چشم تماما و ندید رو روشنا و شهاب

 .کرد

 

 .جان بابا بود شده تنگ برات دلم_

 تو بیا جان بابا تو بیا وایسادی در دمه چرا بابا ای

 

  از پر و ساکت همیشه برخالف روشنا
ی

 جا یه غریبگ

 با و گرفتم رو کوچیکش های دست رسی    ع که بود ایستاده

 .کردم همراه خودم

 

ن  رحمت بابا_  کمک؟ بیان نفر چند میگی 

 گرفتم ها بچه برای بازی اسباب ذره یه

 

 جلب رو توجهش و دوختم شهاب به رو نگاهم باالخره

 کردم
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 میکتن  باز و صندوق شهاب_

 .مدیناو  خوش خییل آقا سالم_

 .داشتتن  دوست کوچولوی خانوم چه ماشاهلل هزار ماشاهلل

 تو بفرمایید شما کمک بیان پشا میگم االن چشم

 

 احوال شهاب با سوال هزاران و کنجکاوی با رحمت بابا

 جدیت از پر و مردونه صدای که همینطور و کرد پرش

ن  خودم میپیچید گوشهام تو شهاب  سمت نفر اولی 

 .افتادم راه صندوق

 

 توی از رسید یم زورم که جایی  تا رو ها کیسه از تا سه

ون صندوق  .افتادم راه باغ خونه سمت و کشیدم بت 

 

 جدیت از پر نگاه و روشنا ی زده خجالت نگاه باالخره

 .شدند موسسه وارد من همراه و گرفت آروم شهاب
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 شهاب*

 .نمیشناختم رو غریب و عجیب دنیای این هیچجوره

 .بود مبهم حال و حس از پر که ای تازه ایدنی

 بود؟ کرده پیدا چجوری رو اینجا روشا

 های کوچه پس کوچه تو کوچیک و کهنه بهزیستی  یه

 .شهر جنوب

 باهاش حد از بیش رسایدار، این و دار مغازه آدمها،اون این

 نبودند؟ آشنا

 دیدار دفعه چند مال محبت و مهر اینهمه و آشنایی  اینهمه

 بود؟

 

  از پر و ابهام کلب اب
ی

 .بره تهش تا دادم اجازه گنگ

  اینهمه که حاال
ی
 میتونست مکافات اینهمه و دوندگ

 جلوش میتونستم مگه بکاره لبخند صورتش رو اینجوری

م رو  کنم؟ کالفش حد از بیش های سوال با یا بگت 
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 تصمیم کنه چیکار میخواد و کجاییم میدونستم که حاال

 .کنم تماشا فقط گرفتم

م لحظه هر بعد به جایی  یه از که تماشایی   و کرد غافلگت 

 .کرد گرد بهت زور از رو چشمهام

 

 جایی  یه از ویل بود چسبیده رو روشا دست سفت روشنا

 روشا سمت که قدی نیم و قد های بچه دیدن با بعد به

 تعجب و بهت با من پای هم و کرد ول رو دستش دویدن،

 .کرد نگاه فقط

 

 بود؟ عالیم چه دیگه اینجا

 !الغر های هیکل و کهنه های لباس با بچه اینهمه

 حیاط وسط روشا تو آوردن هارو کیسه ی همه وقتی 

ه فقط چشم پا تا رس و ایستاد  قدییم و کهنه در یه ی خت 

 .شد

 بود؟ شده تکرار چقدر نگاه جنس این
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 اون که بود هایی  بچه خاطر به شعف اینهمه ذوق اینهمه

ون نهکه در اون از شکیل  حمله تقریبا سمتش و اومدن بت 

 کردن؟

 

 طول خییل کرد ختی  رو ها بچه که موسسه رسایدار

 ها بچه پش و دختی  و شد باز کهنه در اون که نکشید

ون ملخ و مور مثل  .کردن تند پا روشا سمت و پریدن بت 

 .کنم تماشاش بهت و نفهیم با میتونستم فقط که روشایی 

ی  یی  و نشست پاهاش رو بچه اونهمه دیدن با که دختی

 باز طرف دو به رو دستهاش لباسش شدن خایک به اهمیت

 .کرد

 

 مبادا که نگراین  از پر نگاه یه جز برنمیومد دستم از کاری

 با یکیشون یگ ویل کنند له پاهاشون و دست زیر رو روشا

 پرت روشا بغل تو رو خودشون دل ته از های قهقه و ذوق

 .دنکشی یم جیغ و کردند یم

ون گوشم توی از صداهاشون  رفت نیم بت 
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 اومدی؟ باالخره خاله_

 بود شده تنگ برات دلم بودی کجا پریناز خاله_

ی هم رسی این خاله_ ن  آوردی؟ برامون چت 

 میای بازم میدونستم پری خاله_

 

 داد رو همشون جواب ذوق با و کرد بغل رو تکشون تک

ش حال هب تا که بود خالض لبخند یی  نگاهم من ویل  نظت 

 .بودم ندیده رو

 بودم؟ کرده خوشحالش شکیل این حاال تا

 ...نه که معلومه

  انقدر لبخند این که بودم کرده اگر
ی
 .نداشت تازگ

 

 تکشون تک چقدر و زد حرف همشون با چقدر نمیدونم

ن  روی از باالخره ویل کرد نوازش رو  رس با و شد بلند زمی 

 .کرد اشاره بهم
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 با که دادم تکون رس سوال از پر و کردم اخم گیجی  با

 گفت همگیشون به رو و افتاد راه سمتم لبخند

 

ن  همینجا_  بیارم و هاتون هدیه برم که وایسی 

 

ن  لطیفش صدای  .بود شده گم جیغ و ذوق اونهمه مابی 

ن  به رو کوچولو پای اونهمه که بود محکم انقدری ویل  زمی 

 .کنه میخ

 روشنای به رو شنگاه و برداشت قدم سمتم آروم آروم

 داد کرده بغ و ترسیده

 

 .شو دوست باهاشون پیششون برو برم قوربونت_

 .مهربونن انقدر خوشگلم برو

 بازی باهاشون بعدش میارم اینارو االن منم پیششون برو

 خب؟ کنیم یم
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ن  یه منتطر انگار  رو هاش اخم باالخره که بود حرقن  همچی 

 .افتاد راه بچه اونهنه سمت آروم های قدم با و کرد باز

 لب لبخند با و دوخت چشم بهم روشا شد دور که روشنا

 .کرد باز

 

 باهات و خوبم حال بعد به اینجا از میخوام حاال خب_

 شد سهمیم

 

ن  روی از رو بزرگ های کیسه از دوتا  سمتم و برداشت زمی 

 گرفت

 

 پشا از کدوم هر به پیششون رفتیم وقتی  بگت   اینارو_

 .بده یدونه

 کن تماشا خوب رسید،بعدش یگ همه به و شد تموم وقتی 

 شهاب

 صحنه این دوباره بستی  و چشمهات وقتی  که دقیق انقدر

 بیاد یادت واضح رو
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 باشه؟

 

 .نکرد صتی  دیگه

 کرد بلند رو کیسه تا چند خودشم و داد دستم هارو کیسه

 کرد بلند صدا ها بچه به رو و

 

 وردمآ چی  براتون ببینید اینجا بیاین ها بچه_

 

 .بود نشده تموم حرفش هنوز

 و ها دویدن صدای که بود نرسیده آخر ی کلمه به هنوز

 سمتمون کوچیک سیل یه و شد بلند ها کشیدن جیغ

 .شد ور حمله

 

ن رو کادوشون شهاب عمو از پشا_ ا بگت   بیان هم دختی

 .خودم پیش

 

 بود زده خشکم
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 بازی اسباب تیکه چندتا برای قهقهه اینهمه جیغ اینهمه

 بود؟

ن  به تعجب زور از پاهام ونم نگاه و بود شده قفل زمی   حت 

 با و بودند شده جمع دورم تا دور که بود هایی  بچه پش به

 کردند یم تماشام باز نیش و ذوق

 

 برامون؟ خریدی چی  عمو_

 بهمون؟ نمیدی عمو_

 داری؟ ماشینم عمو_
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بان این  بود؟ چی  برای باال ضن

 قهقهه و خنده با که انداختم روشا سمت گایهن نیم دوباره

ون کیسه توی از عروسک یه ن  دست به و آورد یم بت   اولی 

د دستش کنار ی بچه دختی   .میستی
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 خودم به شد بچه پش یه دست قفل که لباسم ی گوشه

ن  و کردم باز رو کیسه آروم و اومدم ی اولی  ن  به که چت 

ون رو خورد دستم  .کشیدم بت 

ن پ رو دستم هنوز  از رسی    ع ذوق با که بودم نیاورده ایی 

ون دستم  خنده و بلند جیغ صدای و شد کشیده بت 

 شد بلند هاشون

 

 عمو خوشگله چقدر وای_

 

 

 .بود اختیار یی 

م  و نبود دستم هیجی  افسار دیگه که بخورم قسم حاضن

 .بود اختیار یی  همش

بان این  یم تنم سلول به سلول کل تو که عجیب ذوق و ضن

 .چرخید

 دستی  و گرفت جون آروم آروم که اختیاری یی  لبخند ینا

ی قدرت با که  .رفت فرو کیسه تو دوباره بیشتی
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 تر بلند جیغ یه و بعدی بازی اسباب

 

 رفت نیم کنار دستم روی از که درخشیسر  از پر های نگاه

 .شد نیم تموم که هایی  خنده و

 مدل یه کیس هر و رسید یم بازی اسباب یه کیس هر به

 .کرد یم ذوق

 و رسید نیم هم کمرم تا قدشون که هایی  بچه پش

 رفت نیم کنار روم از که معصویم چشمهای

 

ن  کن نگاه عیل_ ن  منو ماشی   چه تو برای قرمزه رنگش ببی 

 رنگیه

 ...ازاینا از وای_

 خوشگله خییل عمو_

 

ن  تا و کردم یم نگاه هارو بچه تک تک وسواس با  مطمی 

ن  یه همشون دست که شدم نیم  نیم آروم رسیده یچت 

 .گرفتم
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 دست و شدند دور کنارم از آروم آروم همشون باالخره

 .شد بازی اسباب از پر همشون

 

 روشا که خوب چقدر و بود مونده تا چند کیسه تو هنوز

 .بود کرده هارو بچه این تعداد فکر

 

دم رسایدار دست هارو بازی اسباب ی مونده باقی   با و ستی

 .گشتم اروشن و روشا دنبال چشم

 

 نشسته ها بچه دختی  مابقی  میون همه از فارغ که روشنا

 .بود شده بازی غرق حسایی  و بود

 دختی  تک تک الی البه و حیاط دور تا دور کامل رو نگاهم

ی میخ نگاهم باالخره که گردوندم ها بچه  رو که شد دختی

ن   .بود نشسته باغچه های چمن رو و بود زده چمباتمه زمی 

 

 .کردم تماشا فقط چشم رساپا و دمکشی عمیق نفس

 شد؟ یم اینم از تر خالص مگه
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 .بود لبخندش اون منظورم

 هر برعکس و شد نیم کمرنگ ای لحظه که لبخندی

 .گرفت یم جون بیشتی  لحظه

 

 یم کمکشون ذوق با و بود نشسته ها بچه الی البه روشا

ون جعبه توی از هارو عروسک  تا کرد  بتونن و بیارن بت 

ن  ازیب باهاش  کین

 

 .کشیدم دست گرفتم گر صورت رو و کشیدم عمیق نفس

 کنده روشا از نگاهم لباسم ی گوشه شدن کشیده حس با

ن  به رسی    ع و شد  .شد کشیده پایی 

ه ریزه ی بچه پش رو نگاهم ن ی چشم و مت  ن  خورد گره ستی

 ایستاده پاهاش نوک رو و کشید یم رو لباسم ی گوشه که

 بود

 

 نمیشه باز جعبهه ینا کنم یم کاری هر عمو_
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ن  همه افسار که گفتم  .بود رفته در دستم از چت 

 زدن چمباتمه چمن رو شکیل این و کجا رادش شهاب وگرنه

 کجا

 

 نمیشه باز چرا ببینم بده_

 

 .شد خنده صدای از پر گوشهام و شد شلوغ دورم کم کم

ن  بزرگ ی جعبه حوصله با  و آرامش با و کردم باز رو ماشی 

دم شدست به لبخند  ستی

 

 میکنه؟ کار جوری چه وای_

؟ باز منم برای عمو_  میکتن

ن  مثل اینم عمو_  میکنه؟ کار سعید ماشی 

 

ی چرا پس   از ختی
ی

 نبود؟ کالفگ

ن  چشم با که داشتند چشمهاشون تو چی   بهشون دوخیی

 میپیچید؟ تنم کل تو موج مثل خوب حال
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 .شد نیم برداشته روم از که اشتیاقی  از پر و گرد های چشم

 کردن باز رو هاشون بازی اسباب رسی    ع که هایی  بچه پش

وع و  .کردن بازی به کردن رسر
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 .بود خویی  خییل وقت

 .کردن تماشا برای ناب وقت یه

 حیاط و کوچیک ی خونه دور تا دور اول رو نگاهم

 .انداختم کوچیکش

 این تو سختی  با که ها بچه پش و دختی  تا پنجاه تقریبا

 تن به جدید و نو لباس یه حتی  و میدویدن کوچیک حیاط

ن   .نداشیی

 ..ویل قدییم ساختمون و خورده ترک های دیوار

 و کنم نگاه اطراف به نتونستم این از بیشتی  دیگه ویل

 .خورد گره ها بچه به نگاهم دوباره
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 بشه؟ جگع جا یک زالل و پاک جنس اینهمه شد یم مگه

 

 ذوق با که مدوخت کوچیک های بچه دختی  به رو نگاهم

دند قهقهه ن  .کردند یم ناز رو هاشون عروسک موهای و مت 

 

 .کنم تماشا میخواست دلم فقط ویل بود شده تنگ نفسم

 که بود کرده مزه دندونم زیر حسایی  انرژی از پر موج این

 .بردارم چشم ای لحظه نمیخواست دلم حتی 

 

  جای روشا تموم سال یک
ی

 این با رو هاش غم و دلتنگ

 بود کرده پر ها خنده و صداها

 نه؟ کنم تجربه رو حس این منم میخواست

 چشم نمیتونستم هیچجوره چون بود شده موفق عجیب

م ی تنها به و بگت  ن  کاش ای که بود این کردم یم فکر که چت 

 .بودم اومده اینجا تری پر دست با

 

 .پشتوانه بدون و خانواده بدون معصوم ی بچه کیل
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 در کردن رنگ ی بودجه حتی  گاران که قدییم ساختمون یه

 و بازی اسباب ی تهیه به برسه چه نداشت رو دیوارش و

 ها بچه این برای نو لباس

 

 دیگه بکن بازی هم ماها با خاله_

 

 از رو نگاهم دستم کنار ی بچه پش ظریف صدای با

 بود ایستاده دستم کنار که روشایی  به و گرفتم اطراف

 .دوختم چشم

 

 .نشست کنارم اینبار و دیگه عریض لبخند یه دوباره

 

 .خوشتیپ آقای اخه نیام شماها کنار من میشه مگه_

ضا؟ ماشینتو داشتی  دوست  علت 

 

 .لبخند اون و بود خوشحالش صورت میخکوب نگاهم

 باشم مسببش نتونستم الاقل من هیچوقت که لبخندی
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 رو نگاهش دل ته از ی قهقه کیل و بازی چنددقیقه از بعد

 دوخت چشم بهم من لمث و گرفت

 

 اومد؟ خوشت اینجا از_

 باهاشون؟ کردی بازی

 

 .کردم تماشا فقط و نزدم پلک

 بذاره؟ قیمت ها ثانیه این رو میتونه گ

 

 پر جاش به دلخوری بدون کینه بدون برگشته من روشای

 خنده و خوشحایل از

 

 بهم میانسال مرد یه و کردم باز چشم بیمارستان تو وقتی _

 .داشتم مرگ به شبیه حیس یه درست پدرمه گفت

 ویل نمیشناختم و ادم اون حتی  چیه اسمم نمیدونستم حتی 

 .خونه برم باهاش بودم مجبور
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ه لذت با و کشید عمیق نفس  شد ها بچه ی خت 

 

 .پریناره اسمم گفت بهم_

 خودش ویل ندارم برادری خواهر هیچ و مرده مادرم گفت

 .مراقبمه کیل

 .یلخی شهاب بود سخت خییل

 

 کرد تماشام عمیق اینبار و دوخت چشم بهم دوباره
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 .خوابیدن یا موندن خونه یا بود شده کارم دیگه_

 یادم کردم تمرینش که گذشته های مهارت رسی یه کم کم

 .کنم گرم باهاشون و رسم تونستم و اومد

  مثال چمیدونم
ی
 .نقاشر  رانندگ
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 فقط و دمچرخی یم ها کوچه تو همینطور که روز یه

ی و وقتم میخواستم  گم شهر جنوب تو دیدم کنم ستی

 .شدم

 به خورد چشمم که چرخیدم یم کوچه به کوچه همینطور

 .کوچیک باغ خونه این و تابلو این

 .نبود خودم دست دیگه ویل نه یا کتن  یم درک نمیدونم

 تو اومدم و زدم در اختیار یی  و شدم پیاده اینکه

 

 

ی قذو  با و زد برق چشمهاش  داد ادامه ببشتی

 

 .تو این بکریه دنیای عجب دیدم اومدم_

 ...که معصوم ی فرشته کیل

 

ن  آورد رو صداش  کرد پچ پچ و پایی 
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 معلوم اصال و کردن ول اینجا اونارو هاشون خانواده که_

 کجان نیست

 

 زد لبخند مالیم دوباره و کشید عمیق نفس

 

 .تمگرف یاد ازشون گذروندم وقت باهاشون که یکم_

 فقط و نچسبیدن مجهولشون ی گذشته به دیگه دیدم

  دارن
ی
ن  یم زندگ  .کین

 میخواد خانواده دلش میشه کالفه یکیشون اوقات گایه

ن  خوب چجور و خودشون حال بلدن همشون ویل...ویل  کین

 

 که چشمهایی  و بیشتی  ذوق با و کشید جلوتر رو خودش

د برق ن  داد ادامه مت 

 

 و خوشحایل موقع وقت یی  و وقت بعد به اون از دیگه_

 .اینجام ناراحتی 
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م  یه وایمیستم بعد و کنم یم خرید براشون میتونم تا مت 

 .کنم یم تماشا و هاشون خنده گوشه

 ندارم حوصله خوبه،وقتی  حالم میبینم،وقتی  کابوس وقتی 

 .اینجام معموال

 ...بگو بهم تو حاال

 اومد؟ خوشت

  اینا پای هم
ی
 کردی؟ زندگ

 

 .دادم تکون رس تاهکو  و زدم لبخند

 حس خودمون روی رو کنجکاوشون و معصوم های نگاه

 .کردم یم

 

 .پیششون بیام تر پر دست با دیگه ی دفعه دارم دوست_

 بخندن االن از بیشتی  و تر بلند بدن قول اگه البته

 

 

 .داشتم دوست و دختی  این لبخند
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د حرف باهام راحت انقدر اینکه ن  و میخندید راحت مت 

 .مداشت دوست

ی هیچ با که زیاد انقدر ن  .کنم عوضش نیستم حاضن  چت 

ی هیچ ن  چت 
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                            ***** 

 تر بلند دیگه بار و شد نزدیک بهم ابروهام تعجب روی از

 پرسیدم

 

 کنم؟ چیکار گفتی _

 

 .شنیدن اشتباه گوشهام کردم یم حس

 تعجب با کرد تکرار رو جمله همون دوباره وقتی  ویل

ی  کردم سکوت بیشتی
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 کاهو یکم میای داری نداریم ساالد وسایل خونه تو میگم_

 بخر گوجه خیار و

 

 .نمیفهمیدم ویل بودن ای ساده جمالته خییل

م حسایی  و بود غریبه حد از زیاد  .بود کرده غافلگت 

 .نمیفهمیدم مکالمه این با رو روشا ربط هیچجوره یعتن 

 من؟ ی خونه کنه؟تو درست ساالد میخواست

 

 صدامو؟ شهاب؟میشنوی الو_

 

 بخرم؟ ساالد وسایل_

 

ش؟انقدر بار چند دیگه آره_  داره؟ تعجب میتی

 

ن  سمت گیج و کشیدم عمیق نفس  دوربرگردون اولی 

 .پیچیدم
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 .همینجوری....خب نه_

 با خونه خریدای همیشه میخره رسایدار میگم بذار...بذار

 اونه

 

 .برسونش ناهار تا خودت لطفا پس باشه_

 میای؟ گ کجایی 

 

 میام دارم...خونم نزدیکه_

 

 میبینمت پس باشه_

 

 از رو متعجبم و مات نگاه ممتد بوق صدای پیچیدن  با

 .کردم قطع رو تماس و گرفتم روم روبه

 بود؟ چی  اسمش دیگه این

 معجزه؟
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 هاش خرابکاری و رادش شهاب به هیچجوره که معجزه

 یه؟چ مال اعجاز اینهمه پس نمیخوره

 

 لبهام آروم روشا،آروم های حرف یادآوری با اختیار یی 

 .شد رد وجودم تمام از لذت و ذوق برق یه و اومد کش

ین با و دادم فشار گاز پدال روی رو پام اختیار یی   بیشتی

 .افتادم راه خونه سمت رسعت

 بود؟ اومده راه

 ؟ شد یم این از بهتی  چی  دیگه

 

 .کردم راموشف رو پرورشگاه توی روز اون هنوز

 و شه سهیم بااام میخواست که ناب حال و حس اونهمه

 .بده راه خودش دنیای به منم

،این اینهمه
ی
ین حد از زیاد جدید دنیای تازگ  .بود شت 

ین انقدر  اتفاق بود ممکن که ای فاجعه از و من که شت 

سوند بیوفته  .میتی
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 .شد یط چجوری مست   مابقی  نفهمیدم دیگه

 به رو خودم تازه حال و حس یه و دیدج ذوق یه با ویل

ن  رسی    ع و رسوندم خونه  .کردم پارک پارکینگ توی رو ماشی 

 

 نه؟ مگه بود منتظرم

 !من منه،منتظر منتظر که زین  با خونه یه

 

دم رسایدار به هارو خرید اینکه از بعد  آسانسور سمت ستی

 مثل که امیدی و ذوق حس به کردم سیع و افتادم راه

بان وجودم تو نبض  .باشم تفاوت یی  داشت ضن

 بگذرم ازش نمیتونستم دیگه دادم یم پر و بال بهش اگه که

 

 خاطرات اون کردم سیع و چرخوندم در قفل توی رو کلید

 .بزنم پس رو قبل لعنتی 

 .بود زبونم زیر تلخشون طعم هنوز

 و کردم باز رو جهنم این در که میگم رو سایل یک همون

 .شدم له تاریگ و وتسک این لگد و مشت بار زیر
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 و بستم رسم پشت رو خونه در و بستم کالفه رو چشمهام

 .برداشتم قدم راهرو سمت

 

 که بود نشده باز کامل روشا کردن صدا برای دهنم هنوز

 به رو پاهام و پیچید مشامم توی همتا یی  و آشنا عطر یه

ن   .کرد قفل زمی 

 

  این
ی
 عذاب؟ یا بود پاداش زندگ

نج مال غذا خوش بوی این  بود؟ من زن دستی

 اجبار؟ و زور هیچ بدون یعتن 
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 .اومدین خوش آقا سالم_

ن  خسته  توی بذارمش بدین بهم رو کیفتون و کت نباشی 

 اتاقتون

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 فکرم ویل بودم دوخته چشم صدیقه چروک صورت به

 کرد یم ست   جا هزار

 

 کجاست؟ روشا_

 

 کرد پر لبخند رو چهرش کل و شد باز صورتش آین  به

 

خونن تو_ ن  آقا آشتی

 !کردن چیکار ببینید برین

 من نکشید زحمت شما میگم بهشون دارم یه صبح از

 .بهم نمیدن گوش هستم

 قبل به نسبت روحیشون ماشاهلل هزار ماشاهلل آقا میگم

 کنید؟ نیم فکر اینطور شما ها شده بهتی  خییل

 

 .کشیدم عمیق نفس و دادم تکون کوتاه رو رسم
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 رسی    ع و شد جمع خندونش صورت که شیدنک طول خییل

 .افتاد راه اتاق سمت و گرفت رو کیفم و کت

اف اوقات گایه  .شه جاری زبون به نباید ها اعتی

 بخواد تا نشنوه زمونه گوش که باشه آروم انقدر باید

 .بزنه چشم

ن  برای  ...همی 

ن  یه حشت چقدر عمر یک که میدونم خودم فقط  همچی 

 .خوردم رو روزی

  خوش عطر بوی و کنم باز رو در که روزی
ی
 توی رو زندگ

 کنم حس خونه این

 

خونه سمت رو هام قدم ن  ی ثانیه به ثانیه و کردم کج آشتی

  این
ی
 .کردم حل وجودم تو رو جدید زندگ

خونه دور تا دور رو نگاهم چشم پا تا رس ن  و چرخوندم آشتی

ه ریزه دختی  یه دیدن با ن  استی  دم محکم رو موهاش که مت 

 دادم تکیه در چهارچوب به بود بسته شرس  باال
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 خیاالتش عالم تو فکر غرق و بود ایستاده گاز روی روبه

د هم رو گاز روی خورشت ن  .مت 

 .بخونم رو ذهنش میخواست دلم چقدر

 رو گذشتش خاطرات ی مونده ته و ذهنش تو برم...نه یا

 .نمونه ازش ردپایی  ترین کوچیک تا کنم پاک هم

 

 باهام اینکه محض به و  برگشت زد هم که رو خورشت

 بندش پشت و کرد نگاهم تعجب با شد چشم تو چشم

ن  پشت خونشد  نشست مت 

 

 !سالم وای_

 ترسیدم میای صدا و رس یی  انقدر چرا

 

 .کردم تماشاش فقط حرف بدون و ساکت

ی تا چسبید هارو ثانیه این میشد چطور  نشن؟ ستی

ن  محتاج بفهمه که بود گ  حتی  و سادم های لحظه همی 

 چیدم؟ رویا داشتنشون برای
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 بود اینجا رویا اون حاال

 ...حقیقی  حقیقی 

 

؟ یم درست غذا داری چرا تو_  کتن

 میکنه؟ چیکار اینجا پس صدیقه

 

ون سمت به نگایه نیم معذب  رو صداش و انداخت بت 

ن   آورد پایی 

 

 میشنوه نگو اینجور_

 بخوابم و بخورم اینجا شب تا صبح از نمیتونم که گفتم

 .شهاب که

ه رس حوصلم هم  ترم راحت اینطوری هم مت 

 

 زد رو حرفش باالخره ویل بود مردد
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 دیگه داره کتاب حساب شدنم همخونه باالخره_

 

 بود؟ نبود روشا که گفت نیم اینو اگه

 اومده کوتاه فعال و اینجاست اگر که بفهموین  باید باالخره

 نه؟ یا موقته

 

 گرفتم هارچوبچ از رو تکیم و زدم لبخند مالیم

 

 .خوبه داری دوست خودت اگه_

م صدیقه به نکاریارو میستی  فقط بده انجام تمت 
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 .داشتم دوست رو بخشش رضایت لبخند

ن  همه فعال الاقل و خوبه حالش گفت یم که لبخندی  چت 

 .پذیرفته رو
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ن  کن امتحان بیا حاال خب_  میاد؟ خوشت ببی 

 که مدت این تو ویل بوده چطور پختم دست قبال نمیدونم

 بود اومده خوشش بابام

 

 و شده غرق توش که عالیم کردم یم حس اوقات گایه

نه پا و دست وسطش داره ن  .نداره قیمت مت 

 .تلجن  ی خاطره نه و ای گذشته نه

 

 .میام کنم عوض لباس_

 صدیقه؟؟

ن  ن  و مت   ! بچی 

 

 آقا چشم_

 

 سمت و گرفتم روشا طراوت از پر های چشم از رو نگاهم

 .افتادم راه خوابم تاقا

 .میبینم چشم به رو معجزه دارم روزا این
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 بدتر و نشد خودم قسمت هیچوقت که ای معجزه همون

 .شد تر اضافه کینه اونهمه بار کول به روز هر

 

 هام لباس غریب عجیب تپش یه و جدید حال و حس یه با

 کردن تلف وقت ای ثانیه حتی  بدون و کردم عوض رو

ن  سمت  .افتادم راه میچید داشت صدیقه که رینهارخو  مت 

 

 کابوس فکر معجزه این وسط که باشم احنق خییل باید

 نه؟ بکنم رو گذشتم های

ن  لمس و تجربه وقت فعال  .بود ها ثانیه همی 

ن  ن  همی   .نداشت فیمت که ها اولی 

 .نمیدیدم رو ساده روزهای این هم خواب تو

ن    همی 
ی
 آرزو نهات بود شده روزگاری که بدیل یی  های سادگ

 .خواستم تنها و

 بودن اینجا همشون حاال

 خونه خانوم یه مثل داره و منتظرمه خونه تو که روشایی 

 .کنه یم درست غذا
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ن  پشت ن  روی که غذایی  به چشم پا رستا و نشستم مت   مت 

 .کردم یم نگاه بود شده چیده

 

ون رو روم به رو صندیل روشا  ی خنده یه با و کشید بت 

 .دوخت چشم بهم شد نیم پاک لبهاش یرو  از که مالییم

 

ی خییل حاال تا_ ن  .بیاد خوشت امیدوارم بازم ویل کردما آشتی

 رو؟ غذاهام داشتی  دوست قبال

 

نه حرف ازش که قبلتن  اون گفت یم باید ن  خودش حتی  مت 

 و دستپخت به برسه چه کرد یم دری    غ ازم هم رو

 حضورش؟

 

ن  وسط رو برنج دیس صدیقه  دلبخن با و گذاشت مت 

 .دوخت چشم بهم عریضن 

 بود اومده وجد به تغیت   اینهمه از اونم
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 اقا ندارین امری_

 دادی انجام و کارات اگه بری زودتر امروز میتوین  نه_

 

ی ذوق با و درخشید چشمهاش  داد ادامه بیشتی

 

تون خدا_  خودم شده مریض اتفاقا پشمم اقا بده خت 

 .بگم بهتون میخواستم

م بعدش میشورم رو نهار های ظرف چشم  مت 

 

 تنهامون و شد دور ازمون رسی    ع که دادم تکون رو رسم

 .گذاشت

 

ه بهم منتظر همچنان روشا  .کرد یم تماشام و بود شده خت 

 .کشیدم برنج براش و برداشتم روش جلوی از رو بشقابش
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ی از چقدر االن نمیدونم_ ن  ...قبال ویل اومده خوشت آشتی

ی قبال ن  ...برامون یقهصد بودی نپخته برام چت 

 

 میشه؟ واقعا؟مگه_

 

 .بود بهت و تعجب از پر گردش چشمهای و صدا

 

ی هیچوقت یعتن _ ن ؟ دوست هم نپختم؟تو چت   نداشتی

 

 جلو رو بشقابش کشیدم خورشت براش اینکه از بعد

 .گرفتم چشم ازش و گذاشتم روش

م رو اومد زبونم نوک تا که ای جمله حقیقتش  تا هزار و رسر

ن   .کرد شقیچی دیگه چت 

ی خودت وقتی  بگم میخواستم ن  منم نمیخواستی  رو چت 

 درشت و ریز اتفاق و کار تا هزار که کردم نیم مجبورت

 .شد کوبیده رسم تو پتک مثل
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 .دیگه نیومد پیش_

ن  برای میذاری حاال  نه؟ یا چطوره دستپختت ببینم بار اولی 

 

 .شد غذاش مشغول ساکت اینبار و خندید

 

 هم رس پشت چطوری معجزه و قاتفا اینهمه نمیدونم

 .بود پذیرفته بود که چی  هر ویل بود شده ردیف

 فکرش اونیکه از تر راحت رو اجباری چند هر دوماه این

 .بود پذیرفته کردم یم رو

ی گذشته برخالف اینبار چون شاید  نبود کینه از ختی
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 و خورشت از رو قاشقم و گرفتم چشمهاش از رو نگاهم

 .خوردم و ردمک پر برنج

 .داشت نیم بر رسم از دست خالص و بکر حس یه

ی ن   جنس هم چت 
ی
ی و زندگ ن  !لیال تبار از چت 
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  خوش طعم خوب و بستم محکم رو چشمهام
ی
 رو سادگ

 .چشیدم

 بود؟ گ بود پخته غذا برام زن یه که باری آخرین

  جتی  از جدا
ی
 .بود کرده پایبند اینجا رو صدیقه که زندگ

 نه؟ مگه بود لیال غذای همون بار آخرین

 آرزوش و کرد یم درست دقت و وسواس کیل با که همون

 .بخورم رو غذاش ته تا بود

 

 نیومد؟ خوشت شد چی _

 

ه و کردم باز آروم رو چشمهام ه خت   چشمهای به خت 

 .کردم نگاه منتظرش

 

 دستپختت انقدر کردم نیم و فکرش اصال...خوشمزس_

 روشا باشه خوب
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  با که رو بازدمش
ی
ون آسودگ  حس راحتی  به فرستاد بت 

 .کردم

 زد لبخند که چشمهایی  و کشید که راحتی  نفس

 

 .خداروشکر پس خب_

ی قبال چرا نمیفهمم اصال ن  .بودم نکرده درست چت 

کتت تو همش چون شاید  اینجور کردم یم کار داشتم رسر

 بوده

 

 روشا؟ چی  االن_

؟ مشغول دوباره میخوای  شر

ی که نیست وظیفت تو ن  چون کردم قبول اگرم کتن  آشتی

 .داری دوست خودت دیدم

 ...نمیشه که همیشه ویل

 برگردی؟ داری دوست

 

 کرد یم نگاه بهم خونشد و میخورد رو غذاش آرامش با
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 .نمیاد خوشم خییل آشنا نا و تازه جاهای از_

ن  رفتار جوری یه بخوان که غریبه آدم کیل از همینطور  کین

ن میشناخ قبل از و من انگار که  .یی

 راه رو نمایشگاهم دوباره بگذره که یکم شاید نمیدونم

 .بندازم

کت اون تو کار قبال  داشتم؟ دوست رو رسر

 

ن  برای عطش اونهمه  .داد یم عذابم گذشته دونسیی

 کرد؟ نیم ولش چرا

 رو بعد به اینجا از و شیم رد روش از نمیذاشت چرا

 .بسازیم

 کار رس کراها  اونهمه یاد وقتی  گفتم یم بهش باید چی  االن

ون رسم توی از اومدنش  رفت؟ نیم بت 

 من داره که حقوقشه خاطر به فقط که بودم فهمیده بارها

کتم و  .کنه یم تحمل رو رسر
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 .داشتی  دوست خییل و زدن طرح...خب آره_

 گرفتم برات که گالری همون تو کردیم ازدواج وقتی  از ویل

 شدی مشغول فقط

 

 هر و شد راضن  خرهباال  وقتی  کردم فوت رو کالفم نفس

 داد تکون رو رسش مردد چند

 

 .داد ادامه شد نیم اینجور

 .نبود کاقن  کردنش پایبند برای حال و حس این

 یم تر راحت خییل نبود وسط نفرت و کینه پای که حاال

 کرد دلبستش و وابسته شد

 

 

 .کشیدم عقب آروم و خوردم هم رو غذام از قاشق آخرین

 فراموشش و کنم پاک ذهنم از روزی رو امروز بود محال

 .کنم
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ن    یه و متاهلم کردم حس که روزی اولی 
ی
 رو عادی زندگ

 .کنم یم تجربه دارم

 

 .شدم بلند جام از کرد تموم رو غذاش که هم روشا

 

 روشا بود شده خوشمزه خییل_

 دردنکنه دستت

 

 .داشتم دوست رو زدش خجالت و رسخ های گونه

 رو نقششون و رنگ داشتم کم کم که حیف چقدر

 .کردم یم فراموش

 

ن  پشت از که هم روشا  و کشیدم عمیق نفس شد بلند مت 

 کردم صداش بیوفته راه اتاق سمت اینکه از قبل

 

 روشا؟ هست یادت حکم_

 منظورته؟ حکم حکم؟بازی
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 .دادم تکون رس آروم و زدم لبخند

ن  و بود رفته یادش یعتن  سوالش از پر صورت  بهانه اولی 

 بود شده جور حسایی 

 

 .کردیم یم بازی باهم و بودم داده یاد بهت قبال_

یط البته  رسر

 

 با و برگشت رو رفته مست   که بود اومده خوشش انگار

 .داد یم گوش اشتیاق

 مشتاقش میتونه گذشته از نشونه هر که میفهمیدم خوب

 کنه
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ط یط؟رسر ؟ رسر  چی
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ن  از و زدم لبخند اختیار یی   رو رتهاکا دسته تلوزیون کنار مت 

ون  .آوردم بت 

 ها ساعت و کنم فریز هارو ثانیه این میخواست دلم

 .کنم فکر بهشون

وع و نشستم مبل روی خونشد  زدن بر به کردم رسر

 

ط  .چی  هر رسر

ی هر ن   که چت 
ی
 .بده تنوع بهش و نکنه یکنواخت رو زندگ

؟ حاال  چی

 کنیم؟ بازی بتونیم بازم تا بدم یادم بهت داری دوست

 

 همخوین  هم با کنجکاوش چشمهای و مردد صورتت

 .نداشت

 روشا دختی  این بازم حال هر به ویل بمونه میخواست دلش

 .بود

 این و بیاد کوتاه نمیخواد دلش که رسکش و لجباز دختی  یه

 .کنه قبل از بهتی  رو روال
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@shargoftegoo 

 

طامون اگه فقط ویل باشه_ طایی  رسر
 دوتا که باشه رسر

 .میبندن باهم دوست یا همخونه

 قبوله؟

 

 خوب بود نداده دست از رو حافظش دختی  این راگ

 .کنه خوش دل دوماهه پیشنهاد اون به نباید که میدونست

 رو قضیه این بخوام که نبودم سابق شهاب منم البته

د ن  یم نگه محکم رو نقاب این حسایی  درعوض و کنم گورسر

 .دارم

 زنش به میخواد که اختیاردهنده و مهربون مرد یه نقاب

 بده شقع و عادت فرصت

 

 زدم لبخند آروم و دادم تکون رو رسم

 

 .هستم حرفم پای من_
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ن  انگار  دودلیش و استیصال خویی  به تونست جمله یه همی 

 با و نشست روم روبه راحت خیال با که کنه آروم رو

ه دستهام به اشتیاق  .شد خت 

 

 .دیگه برم من اجازتون با آقا_

ن  ور  خونه میام هم فردا کردم جا جابه ظرفهارو  کنم یم تمت 

 

 از گرمتی  خییل روشا درعوض و دادم تکون کوتاه رو رسم

 .کرد خداحافیطن  صدیقه با من

 

 نفس شد بلند خونه در شدن بسته صدای اینکه از بعد

ن  روی کارتهارو و کشیدم عمیق  .چیدم مت 

ی دختی  این با که رو ای ثانیه به ثانیه  رو شد یم ستی

 .داشتم دوست

ه امدسته به ساکت و عمیق  حسایی  من و بود شده خت 

 .کنم تماشاش خوب تا داشتم وقت
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 .رو زالل و رنگ خوش گوی دوتا اون

 کرده فراموش هارو کینه که مهربوین  و آروم صورت اون

 .کرد یم مدارا داشت درعوض و بود

 

 ترین ریز از و دادم یم نشون بهش رو کارتها شمرده و آروم

وع ها نکته  .کردن تعریف به کردم رسر

                              **** 

 

 

 روشا*

 

 به توجهم تمام و داد یم توضیح برام شمرده و آروم

 .بود حرفهاش

 .نیومده خوشم پیشنهادش از گفتم یم اگر بود دروغ

ی هر از من ن ی تر آسون  دوماه این بشه باعث که چت   ستی

 .کنم یم استقبال بشه

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 
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ی هر ن  بده اجازه و کنه تر نرم رو ثقیل جو این که چت 

 .بگذره تر راحت

ن  برای هم پرورشگاه پیشنهاد اون حتی   .بود همی 

 این تحمل برای الاقل و بود غریبه حد از زیاد مرد این

وری کردن عادت دوماه،بهش  .بود ضن

 

 با و داد یم توضیح برام کارتهارو تمام آرامش و دقت با

فت حوصله  .بعدی رساغ مت 

 

وع بازی عدب و کنه حکم باید حاکم اول_  میشه رسر

 

 شد یم راحت خیالش وقتی  و دادم یم تکون کوتاه رو رسم

فت فهمیدم که  بعدیش حرف رساغ مت 
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@shargoftegoo 

ن  ترین ابتدایی  از وقتی   داد توضیح برام رو بازی آخر تا چت 

 دوخت چشم بهم شیطنت از پر و کشید عقب

 

و؟ همه خب؟فهمیدی ن  چت 

 

 انداختم باال رو هام شونه و دادم تکون تردید با رو رسم

 

 .باشه سخت نمیاد نظر به که فعال_

 میاد دستم بیشتی  کنیم بازی یکم حاال

 

 داد تکیه مبل به خونشدی با و داد تکون رو رسش

 

یط چه با داری دوست حاال خب_  کنیم؟ بازی رسر

 

 .دادم تکون رس معذب و خندیدم خجالت از پر

ی اینا ی همه با چقدر  بود سخت روزها این کردن ستی
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@shargoftegoo 

 

ط چی  رس قبال نمیدونم_  میبستیم؟ رسر

 ...بتونم شاید تا بگو

 

 قطع درخشش از پر و مشتاق گوشیش،نگاه زنگ صدای با

  وضوح به و شد
ی

 .کردم حس رو نگاهش کالفگ

 

 برداشت رو موبایلش کالفه و کرد قطع رو نگاهش اتصال

 .دوخت چشم صفحش به و

 

ه نگاهش و شد قفل فکش واقعا  شکیل این من یا شد تت 

 کردم؟ حس

 

 سخت صورتش و خشکید آین  به شیطنت از پر نگاه اون

 شد

 گفت کوتاه و آروم کنه بلند رس اینکه بدون
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@shargoftegoo 

 واجبه بده جواب اینو باید_

 

 ...که برم من میخوای باش راحت_

 

 بله؟_

 

 درهم ابروهای و اخم کیل با و بشه تموم حرفم نداد مهلت

 .ددا رو تماسش جواب خورده گره

 

 و زد گره نقطه یه به رو نگاهش و کرد بلند رو رسش

 .داد گوش ففط ساکت

 کبود صورتش میگذشت که ثانیه هر درعوض و داد گوش

 شد یم تر

 

؟ من به داری االن_
ی

 میگ

 کنید؟ یم دارین غلیط چه اونجا شماها پس
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@shargoftegoo 

ن  گوشهام اختیار یی  و شد گرد چشمهام  .شد تت 

 کنه؟ عوض رو الشح و حس رسی    ع انقدر میتونست چی 

 

 قدرت تمام با رو دستهاش و بود شده کبود صورتش

 .بود کرده مشت

م رو خودم جلوی نتونستم  روی رو دستم اختیار یی  و بگت 

 گذاشتم پاش

 

؟ شهاب شده چی _  خویی

 

 شد کنده نامعلوم ی نقطه اون از عصبیش و ترسناک نگاه

 چشمهام به بعد و بود پاهاش روی که دستهام به اول و

ه  .شد خت 

ه ه ی خت   کم که نگایه و کرده گره های اخم همون با خت 

د رسچن  به کم ن  مت 

 

سونم و خودم_  مت 
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 کرد قطع رو تماس رسی    ع ویل بود من به همچنان نگاهش

 .شد بلند جاش از برق مثل و

 

 .برم باید_

 بیام تا کن قفل درارم خونه بمون

 

ت و ترس با و شدم بلند جام از پاش هم اختیار یی   به حت 

 دوختم چشم عصبیش و کالفه صورت

 

 یهو؟ شد چی _

کت از  بود؟ رسر
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یک های قدم من با تفاوت یی   سمت رو عصبیش و هیستی

 یم بر قدم دنبالش اختیار یی  من و برداشت خواب اتاق

 .داشتم

 قدم در سمت اینبار و برداشت رو وسایلش و کت

 برداشت

 

 میشنوی؟ شهاب ام تو با_

 

 .نبود خودم دست کالفم و بلند صدای

 هاش قدم بتونه که بود موثر انقدر و رفت باال کیم صدام

خونه من سمت و داره نگه رو  بتی

 

ی_ ن  میام دیگه ساعت دو یگ تا...نیست چت 

 

 .نداشتم خویی  حس

 باال رس جواب اون به نه و درهم صورت اون به نه
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 جوابم شکیل این بخواد که بود جا یی  سوالم انقدر من اگر

 بودم؟ اینجا چی  برای اصال پس بده رو

 نبود خودم دست کردم گره های اخم و زبون تلجن 

 

 بخوای که اهمیتم یی  انقدر یا میگم چی  میشنوی اصال_

 ندی؟ جواب

 میده توضیح کوتاه ی جمله یه الاقل همخونشم به آدم

 

 تفاویی  یی  و سکوت اینهمه ویل بود شده چم نمیدونم

 بود هریخت بهمم بدجور

 

ت نمیخوام_  .شخصیه نیست کاری ی مسئله کنم درگت 

 ..دیگه ساعت چند تا خونه بمون
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 مربوط بهم شخصیمون مسائل میگفتی  بهم اول از خب_

ارو خییل میتونم میفهمیدم زودتر منم تا نیست ن  بهت چت 

 نگم

 

 

 بود؟ شده مرگم چه

ن  بود مهم چقدر مگه حاال  بهم و ادم این چی  اینکه دونسیی

 یخته؟ر 

 

  و خشم اوج تو
ی

 رو تعجبش و چشمها شدن گرد کالفگ

 .کردم حس

 

ل واقعا ویل کنم اضار انقدر نباید ی دست زبونم کنتی ن  چت 

 بود افتاده عقلم جز

 

 

 ...روشا_
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ون برم خواستم اگه بذار من برای کلیدم یه فقط برو_  بت 

 ....بتونم

 

 زدن زنگ سالمندان آسایشگاه از_

 

 

 بهش فقط متعجب و شد خشک حلقومم تو حرفم آین  به

ه  .شدم خت 

 بده ادامه خودش تا بود گویا انقدر گیجم نگاه

 

 .میدم توضیح برات بعدا مفصله توضیحش_

 .پایینه هوشیاریش نیست خوب حالش میگن زدن زنگ

 بیام تا نرو جایی 

 

 گ؟_
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 راحت چقدر و کشید دست صورتش رو عصتی  و کالفه

 .داد تشخیص پیشونیش روی رو عرق های دونه شد یم

 بود سخت براش گفتنش انقدر چرا

 

 پدرم_

 

 !بود زیادی شوک

 

 بودم؟ نکرده فکر خانوادش به االن تا چرا

 رو کیس چه دیگه دوستهاش اون و من جز مرد این اینکه

 داره

 

 رسی    ع العمل عکس اون یا اومد کجا از حرف این نمیدونم
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 ای دیگه حرف بخواد یا بشه پشیمون اینکه از قبل ویل

 گفتم بلند و دوییدم تقریبا خواب اتاق سمت رسی    ع بزنه

 

 میام منم بپوشم بذار_

 

 .چرا نمیدونم

 .بودند شده زیاد خییل روزها این ها نمیدونم این

ن  همه افسار که زیاد انقدر  و بودند گرفته دست به رو چت 

 .میتاختند فقط

 

 سمت رسی    ع قطف ببینم رو واکنشش تا ایستادم نه دیگه

ن  و بردم هجوم هام لباس کمد  به که شایل و ها لباس اولی 

 .پوشیدم رو رسید دستم

ون اتاق از بلند های قدم با شدم آماده رسی    ع  به و زدم بت 

ون نگاه  .دوختم چشم شهاب متعجب و حت 
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 بود؟ طبییع غت    انقد یعتن 

 زنشم؟ که نداشت ادعا خودش مگه ویل نبود یادم من

 

 وایسادی؟ چرا ابشه بریم_

 

ون تعجب و شوک از حرفم از بعد  حرف بدون و اومد بت 

ون خونه از  .زد بت 

 ویل نبود کردن پیچ سوال برای مناستی  وقت اصال االن

  این مجهوالت 
ی
ل از خارج داشت دیگه زندگ  .شد یم کنتی

 

ن  سوار رسی    ع  راه و زد استارت وقفه بدون و شدیم ماشی 

 .افتاد

 اینهمه تحمل از ذهنمم ویل بودن خویی  وقت که گفتم

 .بود شده خسته سوال

 باشه؟ آسایشگاه تو شهاب پدر باید چرا اینکه

 بدتر و شد نیم حل هیچکدومشون که دیگه چرای صدتا

 .شد یم تر اضافه تعدادشون به روز به روز فقط
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 و کالفه صورت مات و انداختم شهاب به نگایه نیم

 .شدم کبودش

 

 ران من میخوای شهاب_
ی
 کنم ندگ

 

 !نه_

 

ن   .همی 

 دیگه حرف هر جلوی که جوری محکم و قاطع ی کلمه یه

ه رو ای  .بگت 

 بود؟ نزده خاحوادش از حرقن  هیچ حال به تا چرا

 فکر بودنشون و اونها به هم لحظه یک حتی  خودم چرا

 نکردم؟

؟ اونا نکردم فکر من حاال  چی

ه؟ رو گمشدش عروس رساغ آدم میشه مگه  نگت 
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ی یی  و تاریگ دنیای تو زدن پا و دست انگار نه  تمویم ختی

 .نداشت

 

 و خودم همیشه مثل کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

م  .قسمت به بستی

ی  کادی زدن پا و دست جز و توش افتادم که مست 

 بدم انجام نمیتونم

 

 طوالین  نسبتا مدت یه از بعد که نکشید طول خییل

ن   و عصتی  شهاب و کرد پارک بزرگ باغ خونه یه کنار ماشی 

 شد پیاده کالفه
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م نمیتونستم تلخ و بزرگ تیتی  اون از رو نگاهم ن  .بگت 

ن  تیتی  یه  .انصاقن  یی  و معرفتی  یی  از پر شاید و سنگی 

 "سالمندان آسایشگاه"
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@shargoftegoo 

 

ن  و انداخت سمتم به نگایه نیم شهاب  از خیالش که همی 

 رو هاش قدم رسعت شد راحت میام پاش هم دارم اینکه

 .کرد یشتی ب

 .بودمش ندیده شکیل این حال به تا

ون اینهمه و آشفته اینهمه ن  جز حت   .بود ها بار اولی 

 دیده هم دیگه بار یه رو کالفه و کبود صورت این البته

 .بودم

 شهاب با گرفتم تصمیم وقتی  که لعنتی  نحس روز همون

 .کردم چالش شم همخونه دوماه

 

 و متعجب و دمافتا راه شهاب رسی    ع های قدم رس پشت

 .کرد یم نگاه اطرافم و دور به فقط سوال از پر

ام شهاب به که پرسنیل درشت و ریز و پرستارها به  احتی

ن  ن  نیم جوایی  هیچ سکوت جز و میذاشیی  .گرفیی

 تموم بارید یم غم رستارسش از که طوالین  باغ اون باالخره

 .شد
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ن  و بلند های درخت تک تک کنار از  و شدیم رد باغ رسستی

 .شدیم ساختمون ردوا

 

 اومدین موقع خوش خییل رادش جناب سالم_

 

 بلند فریاد صدای با که بود اطراف و دور به نگاهم هنوز

 قفل روش  زدم وحشت نگاه و پرید باال هام شونه شهاب

 شد

 

ن  یم دارین غلیط چه_  اینجا؟ شماها کنی 

 کنید؟ ختی  منو بعد برسه احتضار حالت به کردین صتی 

 

 زبونش و گچ مثل شد بود ایستاده روش روبه که زین  رنگ

 اومد بند آین  به

 

 ...بدین اجازه...نیست اینجوریام رادش جناب نه..نه..ن_
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 با و کنه تکمیل رو حرفش زن اون تا نکرد صتی  حتی  شهاب

 .افتاد راه راهرو آخر سمت بلند های قدم

ن  های نگاه از معذب  و گرفتم چشم اطرافم و دور سنگی 

 .افتادم راه شهاب رس تپش دوباره

ن  ی خاطره اون انگاری  خاطرم تو داشت  دیدار اولی 

 تعجب انقدر شهاب حالت این از حاال که شد یم کمرنگ

 .بودم کرده

 های توجه و ها محبت اون به بودم کرده عادت انگاری

 .بودم شده غریبه رسخ صورت این با حسایی  و گاه یی  و گاه

 

 لحظه بدون و ایستاد روراه انتهای در روی روبه شهاب

 .شد اتاق وارد عصتی  و کرد باز قدرت با رو در صتی  ای

ون تا نداد اجازه خشم اونهمه و تنش اونهمه  بیش اتاق حت 

  حد از
ی

 .بشم بودم توش که قشنگ

مرد به نگاهم باالخره و رفت تر جلو کالفه شهاب  روی پت 

 .افتاد تخت
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 و برم نتونستم جلوتر دیگه بعد به جایی  یه از اختیار یی 

مرد وون و شهاب چشم،به تماما  .کردم نگاه پت 

 

 میشه بهتی  حالشون نباشید نگران مهندس جناب سالم_

 

 تخت کنار درست و رفت جلو پرستار به توجه یی  شهاب

 .ایستاد

ن  و باال تند تند خشم زور از سینش ی قفسه  و شد یم پایی 

ه نگاهش مردی اون به خت   ازدر  تخت روی که بود پت 

ن بهش و بود کشیده ر  بود شده وصل اکست 

 

 حالش؟ چطوره_

 

 سمت به رو رسش دوباره و زد بهم کوچیگ لبخند پرستار

 .چرخوند شهاب

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

بان و شد بد حالشون دیشب_  زیادی حد تا قلبشون ضن

 .باال رفت

ات از خیالتون رادش جناب ن  راحته اینجا پزشگ تجهت 

 .باشه راحت

ن خییل االن س ویل بهتی  بیاد هوشیاریشون سطح یممیتی

ن  ن  برای پایی   مراقبت تحت ساعت چهار و بیست همی 

 .ویژن
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مرد اون به فقط شهاب نگاه و زد یم حرف پرستار  .بود پت 

 .کرد یم تماشا فقط حرف بدون و ساکت

 که شدم نزدیک تخت به قدم چند و کردم جرئت باالخره

 به پاهام و شد باز حد اخرین تا چشمهام شهاب حرف با

ن   چسبید زمی 
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 به رو ای زننده لحن با و زد پوزخند عصتی  و کالفه شهاب

مردی ه سقف به که پت   گفت بلند بود شده خت 

 

 شده؟ مرگت چه بگو خودت_

 میشه؟ باورت مردن؟خودت و تو اخه

 

 و بود ایستاده گوشه یه خونشدی با پرستار من برخالف

ن  رو رسش ساکت  .انداخته پایی 

  هم اصال و عادیه خییل ی صحنه یک این که انگار
ی
 تازگ

 نداره

 

 به کرده هول و گزیدم محکم رو لبم که بود اختیار یی 

 زدم چنگ بازوش

 

 !شهاب؟؟؟

؟ داری چی 
ی

 میگ
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مرد اون به همچنان نگاهش  یی  های چشم اون ویل بود پت 

 شد کنده سقف از صدام شدن بلند محض به پت   و فروغ

 .شد دوخته من به و

 

 .زدم لبخند کرده هول و کرده گم رو پام و دست

 میخواست دلم و بودم فاجعه لحن اون گناهکار من انگار

 .کنم درستش لبخندم با

 

 .سالم..س_

 خوبه؟ حالتون

 

 کرد؟ سکته_

 

 اینبار که کردم نگاه شهاب به و دادم قورت رو دهنم آب

 بود پرستار دختی  اون مخاطبش

 

 .خطرناکه خییل ایشون سن برای این و بله_
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ین اینجا ما ات بهتی ن  ازشون تا داریم رو پزشکان و تجهت 

 .کنیم مراقبت

 

 نیم بر رسم از دست نورش کم و سو کم نگاه سنگیتن 

 .داشت

 چشم بهش خودش مثل و گرفتم رو ثقیلش نگاه رد دوباره

 .دوختم

 

ون بری میتوین _  بت 

 

ی اگر چشم_ ن ن  الزم چت  نشون یا داشیی ر  ...اکست 

 

ونب گفتم بهت_  ت 

 

ون  محکم خجالت فرط از و گرفتم رو دهنم جلوی حت 

 .بستم رو چشمهام

 بود؟ شده چش
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@shargoftegoo 

 

 باز آروم رو هام پلک الی منم در شدن بسته صدای با

 .باشم آروم کردم سیع و کردم

 اینجا؟ بود ختی  چه

 

مرد؟ چیه_  پت 

 داری؟ برنیم من زن از چشم چرا

ن بران ترحم انقدر االنم حتی  کن جمع و حواست  نیستی  گت 

 کنم ولت تا

 

بان  گیج ثانیه هر خودم و شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 تر

 

ین  حرف اینجوری چرا شهاب_ ن  پدرت؟ با مت 

 ....چرا پس نبودی حالش نگران مگه
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یک و بلند ی قهقه صدای با  دهنم تو حرفم شهاب هیستت 

 .کردم تماشاش زده بهت و ماسید

 

 نگرانه؟ آدم یه روز و حال این یکرد فکر نگران؟واقعا_

 ...نه

 .برسم دیر ترسیدم فقط

 

 .میخورد بهم زننده لحن این از داشت حالم

 کینه و نفرت اینهمه از

 

 شهاب؟ میکتن  رفتار اینجوری چرا_

 میکنه؟ چیکار سالمندان ی خانه تو تو پدر اصال

 

  اینهمه
ی

 .کرد یم دیوونه منم کالفگ

 شد یم بدتر حظهل هر عصباین  و رسخ نگاه اون
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 بدی؟ و جوابش نمیخوای خودت تو_

؟ برا دورو این خودکار دفتی  یه  داشتی

 بنوییس؟؟ براش نیست اون

 

 به دوباره و شد برداشته روم از جون کم نگاه اون باالخره

ه سقف  شد خت 

 

 رادش؟ جناب میذاری دلت کجای رو سکته_

 اره؟ شده تعطیل نوشتنم دیگه

 حیف چقدر

 

 که بود اوین  از تر جدی و تر تاریک خییل یهقض این...نه

 .کرد یم رو فکرش

مرد این کرد یم سکته داشت که اوین  انگاری  شهاب نبود پت 

 .بود
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ی؟ حاللیت ازم قبلش نمیخوای__  بگت 

 میشه؟ چی  کتن  سکته اگه

ی کردی فکر نکنه  لیال؟ پیش مت 

مرد نه ا این از پت   .نیست ختی

 نمیذارم مه لیال قتی  کنار حتی  رو تو من

 

 .شدم مچاله خودم تو اختیار یی  و پوشوندم رو صورتم

 شد یم بد داشت حالم

 

 آره؟ کتن  نگاه داری دوست و زنم فقط_

 کدوم؟ کتن  نگاه من چشمهای تو نمیشه روت یا

 

 .بود رفته در دستش از کلمات افسار شهابم مطمئنم

 .گفت یم اینو که برآمده های رگ و رسخ صورت اون

 

 بخوری؟ بدم آب یکم...مشهاب؟یک_
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 هاش یادداشت وگرنه روشا بنویسه برات نمیتونه حیف

 .بود خوندین 

 بزرگ رادش جناب اخر های مرحله به رسیده

سیدم دیر اگه ن  نمیبخشیدم و خودم هیچوقت مت   مطمی 

 .باش

 

وین  از پر و کنم باز دهن خواستم  ساکت رو شهاب حت 

 که دش ای چروکیده های دست میخ نگاهم که کنم

ن ماسک ر  شهاب به و برداشت دهنش روی از رو اکست 

ه  .شد خت 

 

ه ماتم نگاه ه خت   از که نشست روچ یی  صورت رو خت 

وع آروم آروم اشک های قطره هاش پلک پشت  کردن رسر

ن  پییسر  به  .هم از گرفیی
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 پدرش به وقتی  و کرد دنبال رو متعجبم و مات نگاه شهاب

 متعجب من لمث و خورد گره هم تو هاش اخم رسید

 کرد نگاه رو پدرش

 

 .کند جون

ن  رو ماسک تا کند جون عیتن  به  های لب و داد پایی 

 داد تکون رو خشکش

 

 شهاب..شه..ش_

 

 متعجب و زده بهت صورت رو نگاهم و شد مچاله قلبم

 .خورد گره شهاب

 جا پدرش صدای شنیدن با عجیب و خورد تکون واصح

 .خورد

 

 پشم بگذر...بابا شهاب_
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 داشت؟ تعجب ینهمها چی 

مردی د حرف سختی  به که پت  ن  بود؟ عجیب کلماتش یا مت 

 

 .کشید طول خییل

ن  از آروم آروم بهت اونهمه که کشید طول حدم از زیاد  بی 

 شهاب ی چهره به دوباره عصبانیت و خشم اون و بره

 برگرده

 

 .کتن  باز زبون اخرت روزای گذاشتی  پس_

 .خوبه خییل....خوبه

ایی  فقط
ن  حرف نتوین  بخوای اگرم تا کنم کاری که نگو چت 

 بزین 

 

کید درد از داشت رسم  .میتی

 

 شهاب؟_
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ل رو خودش چقدر کردم حس ویل کرد نیم نگاه بهم  کنتی

ه باال برام رو صداش تا کرد  نتی

 

ی_ ن  .روشا نگو چت 

 نکن پشیمونم بیای اینجا تا گذاشتم اگه

 

 بابا شهاب..ش_

 

 بابا نگو من به_

 !نشنوم دیگه
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 با و بستم محکم رو چشمهام شهاب بلند فریاد صدای با

 .گزیدم رو لبهام خجالت

 بکشه؟ داد پدرش رس میتونست چطور
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@shargoftegoo 

 

 .شهاب ندارم وقت خییل چون بگم باید_

 بود کاقن  موندن ساکت و سکوت برای سال اینهمه

 

د حرف که ای کلمه هر با ن  یم فرار کالبدش از روح انگار مت 

 .کند یم جون واژه هر با و کرد

 

 .نبود خوب حالش

ه یا  نبود خوب اصال حالشون بگم بهتی

 

 تخت روی مبل ترین نزدیک رو و کشیدم عقب آروم آروم

 نشستم

 

 داره خنده برات حرفها این میدونم کتن  نیم باور میدونم_

 بوده تو خوشبختی  و خوشحایل آرزوم تمام همیشه ویل

 

 .بود تلخ خییل شهاب حرض و بلند پوزخند
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 کرد طعم بد منم کام که زیاد انقدر

 

 شهاب میبینم زنت با رو تو که خوشحالم_

 

 تو عصتی  و و دوخت بهم رو نشستش خون به نگاه شهاب

 داد قرار مخاطب رو من و کشید دست موهاش

 

 بریم شو بلند_

 

 جونش یی  صدای که شدم بلند جام از مردد و مستاصل

 شد بلند دوباره

 

 شهاب بگذر ازم_

 بگذر ازم لیال روح رو تو

 

ن  آتیش آین  به  شهاب ی گرفته گر صورت و چشمها گرفیی

 .دیدم رو
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 کندن جون کیل با که فریادی و زد کبودی به که صوریی 

 شد خفه

 

 به که بودم ای دیگه بلند صدای شایدم یا فریاد یه منتظر

 رو دستم مچ و آورد هجوم سمتم تقریبا شهاب جاش

 .چسبید

 

ن   همراه و گرفت محکم رو دستم که یدمکش ای خفه هی 

 .کشید خودش

 

 شهاب ی ناله صدای هیچجوره و بود اومده بند زبونم

ن  شهاب مرد اون گفیی ون گوشم توی از پت   .نمیومد بت 

 

ون اتاق از رسش پشت و کشید قدرت با رو دستم  بت 

 .کشید

 داغون صورت و متالشر  روح با ویل حرف بدون و ساکت

 .کبود و
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 هم کلمه یک حتی  وحشت زور از و بود شده خشک زبونم

 .بزنم حرف نمیتونستم

 و کردیم یط رسعت با رو طوالین  باغ اون و راهرو اون کل

 .بزنم حرف نتونستم هم کلمه یک حتی 
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                            **** 

 افتاده؟ آقا برای اتفاقی  خانم_

 احوالن خوش نا خییل روزه دو

 

 بسته در به نگایه نیم و گزیدم رو لبم ی گوشه مضطرب

 .انداختم

 

ی_ ن  .میشه درست خانم صدیقه نیست چت 

 زودتر یکم میخواین کشیدین زحمت خییل امروز شما

 برین؟
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 بامزش های گونه اون و شکفت گلش از گل معمول طبق

 گرفت رنگ حسایی 

 

 پرسش؟ و نیگ عزیزم واال_

 شده متمو  دادم انجام کارامم ی همه راستش اخه

 

 .بهتی  چه

 حرف شهاب با بشینم حسایی  بود شده وقتش دیگه انگار

 .بزنم

ین و سنگ تیکه یه مثل بود شده که بود روز دو  کمتی

د رو ممکن حرف ن  .مت 

فت مدام  نگاه ها آدم و ها خونه به و کشید یم سیگار مت 

 .کرد یم

 

یف میتونید_ ید تشر  نباشید خستا خانم صدیقه بتی
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ت خدا_ م بده خت   .دختی

 کنم؟ خداحافیطن  هم اقا از برم

 

 .شدم بلند جام از و کردم خاموش رو تلوزیون

 

 یم خداحافیطن  شما طرف از من خودشه تو یکم االن نه_

 کنم

 

 از رو نگاهم شدن سفید و رسخ و خجالت کیل از بعد

  حیاط سمت و گرفتم صدیقه
ی
 ی طبقه آخرین رو که بزرگ

 .افتادم راه بود شده فرش برج

 

 .کشیدم رسک اطراف به ترید با و کردم باز رو در الی ومآر 

 

 بود انتظار قابل
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ه گذشته روز و شب مثل درست  نامعلویم ی نقطه به خت 

 یم تکون مضطرب گایه گه رو پاهاش و کشید یم سیگار

 .داد

 

 و کردم جمع جا یک رو جرئتم تمام و کشیدم عمیق نفس

 .شدم تر نزدیک

 این و کجا شهاب وگرنه دبو  ناخوش حالش حسایی ...نه

 کجا ندیدن مدل

 

 واکنش هم زدین  پلک قدر حتی  ویل ایستادم کنارش درست

 .برنگردوند رو روش و نداد نشون

 

 کنده کالفش و خسته صورت از نگرانم و مضطرب نگاه

ن  روی جاسیگاری رو و شد  .خورد رس مت 

 

 .سوخته نیمه و تازه های سیگار ته از پر جاسیگاری یه

 باشم ساکت یتونستمنم دیگه
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 گذاشتم رو اسمش و کردم خودخوری چقدر هر بسه

ام سیدم سوال و احتی  .نتی

 بودم کرده عادت بهش روزها این که نبود اوین  مرد این

 

 شهاب؟_

 

 و رسخ نگاه و پرید باال آین  به هاش شونه صدام شنیدن با

 چشم به و گرفت نامعلوم ی نقطه اون از رو طوفانیش

 کرد نگاه هام

 

 فقط منتظر و کرد نگاه بهم فقط ساکت و سوال از پر

 دوخت چشم

 

 شهاب؟ خودت با کتن  یم داری چیکار_

 کردی نابود هاتو ریه

 

 .بود اختیار یی 
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 سیگار اون و رفت جلو اختیار یی  دستم که قسم خدا به

ن  از رو لعنتی  ون هاش انگشت بی  ن  و کشید بت   اونهمه مابی 

 .کردم مچاله سیگار ته

 

 .کرد یم تماشا فقط تفاوت یی  و ساکت

 بود؟ اومده روزش به چی 
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 روبه درست و کردم رها رو سیگار انزجار و بد حس کیل با

 کشیدم جلوتر رو خودم و نشستم روش

 

 !شهاب باهام بزن حرف_

 .نیست خوب حالت شده کبود صورتت

 .پرسیدم نیم ازت وگرنه نیست یادم هیجی  من خدا به

 شهاب کرده بد و حالت قدران چی  بگو بهم
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 .مطلق سکوت و کوتاه زدن پلک تا چند

ن  ن  حرفهام این ی همه به نسبت واکنشش تنها...همی   همی 

 .بود

 

 دارم نفهمیدم دیگه سیگارش سمت رفت دوباره که دستش

 بردم باال صدا اختیار یی  حرض و کالفه و کنم یم چیکار

 

؟ سیگار چقدر دیگه بسه اه  میکیسر

 سخته؟ زدن حرف انقدر یعتن 

 کشیدن داد با زدن حرف با کتن  اروم و خودت باید یکم

 شهاب نباش ساکت انقدر کتن  یم کار هر فقط

 

یک و بست محکم رو چشمهاش عصتی  و کالفه  و هیستت 

 .کشید دست موهاش تو حرض

 صبح تا وگرنه بود خودم کار فقط گره این کردن باز انگار

 کرد یم سکته
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 کیه؟ لیال_

 

ه و کرد بلند رو رسش آین  به ه خت   .کرد تماشام خت 

ن   حرف از پر...ثقیل....سنگی 

 

 .شدم یم ناامید داشتم کم کم

 .بود ساده دل و درد یه از تر وخیم خییل اوضاع انگاری

 که شم بلند جام از ناامید خواستم و کشیدم عمیق نفس

 کردم نگاه بهش متعجب شهاب جون یی  صدای با

 

 مادرم_

 

 .شدم جاگت   جام رس دوباره و برگشت همب کم کم امید

 ویل بزنه حرف برام میخواست دلش خودشم مطمئنم

 .بود سختش
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وع جایی  یه از_  .شهاب کن رسر

 سالمندان؟ ی خانه گذاشتی  چرا و پدرت

 ...بخوای که کتن  رفتار شکیل اون بابات با بتید چرا اخه

 

ن  محکمش، لگد با و ترکید آین  به  روش روبه ای شیشه مت 

 .کرد واژگون ور 

 شد ادغام بلندش فریاد صدای با ترسیدم جیغ صدای

 

 .نیست من بابای کثافت اون_

 خاک زیر کرد رو لیال که وجدانه یی  حرومخور یه فقط اون

 میفهیم؟

 !خاک زیر

 

یکش و بلند فریاد مات و چوب مثل شد تنم تمام  هیستت 

 .شدم

 

 نه؟ بود خویی  ی نشونه بلند فریاد این
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 وایمیستادم پاش ایدب شاید پس

 

 ؟ چی  یعتن _

 ...رو مادرت که میشه مگه

 

 .بکتن  رو فکرش اونیکه از تر راحت_

ن  کرد یم فکر که الخمر دائم لیاقت یی  مرد یه  که همی 

 کافیه بباره نحسش ریخت و رس از پول و ثروت
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بان  شهاب صورت و شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 .کبودتر

 .کرد یم سکته داشت

ن  اگر  ذهنش های چاله سیاه و فکر تو چی  هر االن همی 

ون رو بود  .کرد یم سکته ریخت نیم بت 

 

 ...یکم بیا نیست خوب حالت شهاب_
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@shargoftegoo 

 

 تماشام سنگیش و رسخ چشمهای با و سمتم چرخید آین  به

 .کرد

ن ...نبود خوب حالش  کرد یم تمومش باید امروز همی 

 

ن _ هنم یادم هیچوقت رو دیدمت که باری اولی   .روشا ت 

 .دیدم یم رو لیال داشتم انگار کردم نگاه چشمهات تو وقتی 

 

 .رفت یادم حرفم و اومد بند زبونم

ه مبهوت و سکت  منتظر سالها انگار که بودم مردی ی خت 

 .بود هاش تلجن  ی همه کردن قتی  نبش و کردن باز لب

 

 جنس هم نگاهشون که شد یم پیدا دختی  تا چند مگه_

 باشه؟ لیال

 زالل همونقدر پاک قدرهمون

 و ببینمت چشمم جلوی روز هر میتونستم بگو بهم تو

 نشم؟ عاشقت
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 کرد؟ یم چیکار وسط این لعنتی  بغض این

 .بود عادت ترک خاطر به شاید

 گاه تکیه به بودم کرده عادت خاطره یی  و گذشته یی  منه

 بدش حال نمیتونستم االن و مرد این بودن همیشه و بودن

 .کنم تحمل رو

 

 .روشا شدی تو ذکرم و فکر تمام_

ن  به بیشتی  روز هر و میدیدمت بیشتی  روز هر سیدم یقی   مت 

 .کردم اشتباه من...نه که

 .هست نگاه جنس اون هنوزم میشه پیدا لیال مثل هنوزم

 

 

 صدای و شد باز هم از رسدش و خشک صورت آین  به

یکش ی خنده  شد بلند هیستت 

 

 فهمید؟ هم مردپت   اون حتی  اینو میشه باورت_

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن   کیه؟ شبیه گفتی  اگه گفتم بهش دیدتت که باری اولی 

 !لیال گفت

 جنس رذلبودنش اون ی همه با اونم میشه؟یعتن  باورت

 .شناخته خوب رو لیال نگاه

 اون مونده یادش بوده کثیف خودش قدرم چه هر یعتن 

 نداشته قیمت خانویم اونهمه و حیا

 

 

 .زدم لبخند بهش و کشیدم عمیق نفس

 مادرش؟ روز به بود اومده چی 

 

 شهاب؟ میکنه داغونت داره چی _

 .... تو مادرت؟عزیزم فوت

 

 قاتلش چرخیدن راست راست و مادرم قتل_
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 چرخ بارها و بارها و کشید جیغ گوشهام تو بلندش فریاد

 .خورد

 

یک و بلند و زد چنگ موهاش تو عصتی   خندید هیستت 

 

 بکن و فکرش_

  یه
ی
 ندوین  که مکنت و نعمت از پر انقدر شاهانه زندگ

 .کتن  صبح رو شبت چجوری

ی که مونده یادم خوب ویل بود سالم شیش همش ن  چت 

 .باشمش نداشته و کنم اراده که نبود

 گذاشت دلم به و عزیزترینم داغ بدجوری....چرا البته

 

 میومد؟ باال نفسش

 بود؟ چی  برای کبودی اینهمه پس

 .کرد یم گریه باید

 انگار ویل کشید یم فریاد هاش تلجن  ی همه قدر باید

ن  خاک  نداشت تمویم کردن دفن و ریخیی
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 .مهربونش نگاه و بود مادرم زندگیم تمام_

 که ترینه لیاقت یی  پدرت اسم برای بکشه خودشم که اوین 

 .نبود هیچوقت

 .اسمش و بود پولش فقط

 درک به اونم

 !درک به

 

 شیسه دیوار متس رو فلزیش فندک و کشید فریاد بلند

 .کرد پرت ای

 شد ادغام باهم ترسیدم جیغ و شیشه خوردن ترک صدای

 .شدم ساکت رسی    ع ویل

 کرد دفنش چقدر هر بسه...گفت یم باید

 

 .بود بس عمرم کل برای و داشتم لیال یه_
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 .بود زد زبان دوستا و اشناها کل تو خانومیش و پایک

 حیا با و مهربون زن یه

 

 .شد برآمده صورتش های رگ و زد چنگ رو موهاش

 .هوا رفت فریادش صدای و رسخ شد صورتش

 

 بردم هجوم دستهاش سمت و شدم بلند جام از اختیار یی 

 

 .کشت رو لیال_

  دیدن با حامله لیالی
ی
 .داد جون شوهرش های هرزگ

 کندن  جون و بودم اونجا من نبود که فطرت پست اون

 .دیدم رو مادرم

 بچه دختی  یه با خواب اتاق تو و شوهرش که باردار زن یه

 .بود دیده

 هان؟ میاد زن اون روز به چی 

 برآمده شکم با بود خاص و عام آرزوی داشتش که یگ

 میاورد؟ تاب چجوری
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@shargoftegoo 

 

 

 نگه نتونستم رو بغضم دیگه و گرفتم محکم رو دستهاش

 .دارم

مرد؟ این بود آورده مرد این روز به چی   پت 

 

 !چشمهام جلوی اروش کرد ریزی خون چشمهام جلوی_

ه شکیل این نبود قرار بود حامله  بمت 

 !مرد آدم مثال اون خاطر به لجن اون خاطر به

 روشا مرد

 

 !رفت نفسم

 کرد؟ نیم گریه چرا

 بود؟ کرده عزاداری مادرش برای

 

 .بود ایستاده پا رس همچنان سختی  به و میلدزید دستهاش
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@shargoftegoo 

 

ن  و کشت رو لیال_  .نبود خیالشم عی 

 !زمیتن  ی فرشته اون به ردک خیانت بهش

ی براش اصال و کشت رو لیال ن  چی  که نبود مهم هم پشت 

 .شهاب روز به میاد

 و نداشت لیال دیگه که ای ساله شیش ی بچه پش

 کیه مادرش مرگ مسبب میدونست

 

 

 .نمیومد باال دیگه نفسش

 خورد گره گلوش به که دستی  و بست درد با که چشمهایی 

 .گفت یم رو این که

ن  روی اب پارچ سمت و کردم ولش سونهرا  .بردم هجوم مت 

 

ون به آب قطرات و میلرزید دستهام  یم پرت لیوان از بت 

 .شد
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 کردم نزدیک دهنش سمت و کردم پر اب از رو لیوان

 

 .نمیاد باال نفست یکم بخور تروخدا_

 کنم یم سکته دارم شهاب بخم یکم کن گوش

 

 کج دستم سمت ور  لیوان یکم و کردم کاسه مثل رو دستم

 با و پاشیدم صورتش سمت رو آب قطرات آروم و کردم

 زدم آب رو صورتش روی خیسم های دست

 

 نگو دیگه بسه اصال...اصال...بخور آب این از یکم_

 

ن  یه ساله شیش ی بچه یه وقتی   دادن دست از همچی 

 میاد؟ روزش به چی  کنه تجربه رو سنگیتن 

 شه؟ پا رس دوباره میتونه

 میشه؟ گ به تبدیل شد پا رس اگه
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 و عزادار های ادم ادای الیک و پوشید مشگ روز چهل_

 .درآورد

 شه نزدیک بهم بیشتی  کرد سیع و مظلوم شد روز چهل
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 داد تکون تاسف ی نشونه به رو رسش و زد پوزخند عصتی 

 نمیخورد تلو تلو اینجور وگرنه بایسته نمیتونست پاهاش رو

 

 نمیتونستم هیچجوره و بود شده خیس اشکهام از صورتم

 .کنم تحمل رو روزش و حال این

 

 همراه دیوار کنار و کشیدم خودم با محکم رو دستش

 نشوندمش خودم

 

نکننده این از_  .ندارم رساغ تر مشمت 
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ن  با رو گلش دست زن که باز هوس کثافت یه  پنج جنی 

 خاک زیر فرستاد ماهش

 

 کالفه و عصتی ...خندید

 

 .هستم منم افتاد یادش هتاز  اونوقت_

 کینه از پر و تنها ی بچه پش یه

 

؟ داستان این شد یم تموم گ پس  لعنتی

 داشت؟ ادامه بازهم مگه

 

ه صورتم تو و برگشت که شهاب  .نه فهمیدم شد خت 

 دارد دراز رس قصه این

 

 شد؟ چی  بعدش کتن  یم فکر_
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 از آب و خاک زیر کرد رو مادرم اینکه از بعد ماه چند یه

 میگم رو نخورد تکون هم آب

 

 

 ویل کشیدم صورتش روی و کردم خیس رو دستم دوباره

 زد فریاد و کشید عقب رو رسش عصتی 

 

ن  ترحم انقدر_ ؟ دست بهم داری حاال که شدم برانگت  ین ن  مت 

 بیاد؟ یادت و من نشدی حاضن  حتی  که نیستی  هموین  تو

 

 هم از دونه دونه هام اشک و شد خشک هوا رو دستهام

 .گرفت یسر پی

 بود تنها بود،چقدر بد حالش چقدر

 

 زد پوزخند و کشید دست نمدارش صورت رو کالفه
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 داره غلیط چه بفهمم که بودم اوین  از تر بچه خییل_

 .میکنه

ی یه مامانم میدونستم فقط ن  بد حالش که دیده ازش چت 

 .نیست دیگه و شده

 دختی  از شده پر خونم دیدم فقط ماه چند از بعد

های   دختی
ی

 مرصف تاری    خ با و میومدن یگ یگ که رنگاوارنگ

ن  یم بعدش شبه یه  .رفیی

 نه؟ تلخه

 روز و میکشه قد خودش اتاق تو تنها داره که بچه پش یه

 .میشه کینه از پر و تر عصتی  روز به

 

 رو هقم هق جلوی تا گرفتم رو دهنم جلوی اختیار یی 

م  .بگت 

 کرد؟ یم تعریف عادی انقدر چجوری

 جزئیات با و شمرده دهشمر  انقدر

 

 .قراره چه از داستان فهمیدم رسید بلوغ به که سنم_
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 چه ما ی خونه تو بزرگ و کوچیک های زن و دختی  اینهنه

ن  یم غلیط  کین

 

ه خیسم چشمهای به  زد لبخند آروم و شد خت 

 

 .دادن یم آمار دیگه منم به بعد به جایی  یه از___

 میفهمیدن قتی و  و میدیدن رو خونه دیوار و در میومدن

 خییل سنش که مردی یه با میومد هستم،حیفشون منم

ه ازشون ی و شب بیشتی ن  ستی  کین
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 خودم کابوس از بدتر کابوش هیچ کردم یم فکر چرا

 نیست؟

 .بود بدتر ای فاجعه هر از میشنیدم داشتم که ایتن 
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 آتیش روی اسپند مثل و شد بلند جاش از برق مثل آین  به

وع ن  رو قدم به کرد رسر  رفیی

 

 بشنوم میتونستم واضح خییل ویل بود اروم صداش

 

 میگفتم اینارو نباید_

 کردم یم مرورش دوباره نباید

مرد اون ن  همه دوباره لعنتی  پت   .کرد زنده و چت 

 میگفتم اینارو نباید

 

 .کردم سد رو راهش و شدم بلند جام از رسی    ع

 ومشآر  میتونستم چطور و میلرزید گریه زور از صدام

 کنم؟

 

  باید_
ی

  باید بازم شهاب بگ
ی

 .بگ

 بکن خواست دلت که کاری هر اصال بکش هوار بزن داد

 نریز خودت تو ویل
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 شهاب میشه بد حالت

 

 

 خون ی کاسه بود شده چشمهاش و میلرزید دستهاش

ه  کرد یم تماشا فقط زدن پلک لحظه یک حتی  بدون و خت 
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 بیشتی  لحظه هر کردن فروکش جای به سوزنده آتیش این

 .شد یم ور شعله قبل از

 از که دستهایی  و بود شده سخت سنگ مثل که شهایی 

 .میلرزید خشم روی

 

 لیال؟ یا کتن  یم گریه داری من برای_

ن  اون یا ن  از نگرفته جون که ماهه پنج جنی   رفت؟ بی 
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 .شدم یم دیوونه داشتم

 هاینهم با که شد یم دیوونه داشت شهاب شاید...نه یا

 .کرد یم تماشا فقط خونشدی

 سالها این ی همه تو بود اومده روزش به چی 

 

 چشمهام زیر به آروم و صورتم رو نشست لرزونش دست

 .کشید دست

ل دیگه هقم هق صدای  .نبود کردین  کنتی

،طفلیک اون طفلیک ن  !شهاب....لیال،طفلیک جنی 

 

 .مییسر  داغون اینجوری شهاب_

 .کن گریه یکم بزن داد بیشتی 

 تو تلجن  اینهمه نذار ویل بکن میخواد دلت کار هر صالا

 .بمونه وجودت

 بزن حرف درموردش بیشتی  اصال...اصال

 .بگو بابات از
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 وجدان نشد؟عذاب پشیمون شد فوت مادرت وقتی 

 نگرفت؟

 

 

 هر به نجات برای داره که داشتم رو آدیم یه حال

نه چنگ ریسموین  ن  .مت 

 .بده نجات بتونه که راهکاری هر به

ی خوب به انگار ویل ن  صورت اون که بودم زده چنگ چت 

  و خونشد
ی

 آتیش چشمهاش و شد جمع دوباره سنگ

 .گرفت

 

 پشیمون؟_

ن  شب تا صبح که خودش  .گفت یم و همی 

 .کردم خایم گفت یم

 .کنم یم خیانت گ به دارم نفهمیدم کردم غلط گفت یم

 .داشتم نیاز نبود خوب حالم گفت

 باشه پیشم قبل مثل میتونستن بود حامله لیال گفت
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 

 از کشی در همش ویل شد یم تر بلند رفته رفته صداش

 .افتاد اتفاق ثانیه

 یی  که دیدم رو مشتش فقط آهسته ی صحنه مثل درست

 بعدش و شد پرتاب ای شیشه ی پنجره سمت هوا

 .ها شیشه خرده شدن پودر صدای بالفاصله

 

ون و کشیدم جیغ اختیار یی   و بلند ی نعره مات حت 

 .شدم کبودش صورت

 

 .کثافت داره نگه و هوسش نتونست ماه نه_

 خرج زنیت براش زنش دوباره تا کتن  صتی  نتونست ماه نه

 .کنه

 !ماه نه فقط
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 شده گم هام هق هق الی البه ترسیدم و بلند جیغ صدای

 .بود

ه آروم و شه تخلیه بود قرار گ پس  .بگت 

 بود خوین  های قطره و زخیم دست به زدم وحشت نگاه

ن  کف و میچکید هم رس پشت که  کرد یم کثیف رو زمی 

 .بود کرده پیدا کشیدن فریاد فرصت تازه انگار شهاب ویل

 

 همه میتونه کرد یم فکر و خاک زیر بود کرده و مامانم_

ن   .کنه درست و چت 

وع وع کردن محبت به کرد رسر  .کردن خرج بیشتی  به کرد رسر

 بیشتی  میبینمش که ای ثانیه یه هر با نداشت ختی  ویل

 .کارم یم وجودم تو کینه و شم یم متنفر ازش
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 زمزمه ناباور و گرفتم رو دهنم جلوی درمونده و عاجز

 کردم
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@shargoftegoo 

 !شهاب دستت_

 شه؟ تموم کینه اینهنه پس گ خودت با میکتن  چیکار

 

یک و شد منفجر باروت انبار مثل.ترکید  خندید هیستت 

 

 رسوندم و خودم رسی    ع درانق چرا کردی فکر پس_

 کردم؟ توبیخ رو اونجا احمق پرسونل تک تک و آسایشگاه

ن  ن  ختی  دیر و من انقدر میخواسیی  نبینم؟ و مردنش تا کین

ن  یم بهم دیر اگه کردم یم یکسان خاک با اونجارو  .گفیی

 

 .کنم تماشاش میتونستم فقط مبهوت و ناباور

ن  و گرفته جنون  و بود دوخته چشم من به فقط خشمگی 

د پوزخند حرص از پر ن  .مت 

 .بود قدییم ی کینه یه از ردتر خییل اوضاع...نه

 سمت شکیل چه و اومدم خودم به چجوری نفهمیدم دیگه

خونه ن  .بردم هجوم اولیه های کمک ی جعبه و آشتی
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@shargoftegoo 

 شهاب رس باال نفس نفس با که اومدم خودم به وقتی 

 در کردم یم سیع لرزون های دست با و بودم ایستاده

 .کنم باز رو بهجع

 

 خرده از پر و خوین  دست همون با و بود نشسته مبل روی

 .بود گرفته رو رسش شیشه

 

 از هارو خرده شیشه کردم سیع و کشیدم آروم رو دستش

 .کنم جدا دستش

 

 کرد یم تماشا فقط گفت نیم هیجی 

ه ه ی خت   آروم ی زمزمه یه با و خت 

 

 .نگذشت هوسش از اخرم_

 دارم جوون پش یه خونه این تو من بگه خودش پیش

 ویل نیارم خونه این تو و الشخور اینهمه و کفتار اینهمه

 .نگفت
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@shargoftegoo 

 بود بس براش نبود تنها شبها همینکه

 بزرگ دارم چجوری من خونه اون تو که نکرد فکر این به

 .میشم

 اختالالیی  چه یا

 

 

 کلمه چند جز که بود عاجز و آروم انقدر جملش آخرین

 .نشنیدم هیجی  نامفهوم ی

 .میلرزید داشت

 نفرت از کینه از خشم از

 

 .شهاب داری درد چقدر_

 بده حالت چقدر

 

ه  کرد یم تماشام زدین  پلک حتی  بدون و خت 
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 از حالت و ای قصه این تقصت   یی  تنها تو که نیست جالب

 بدتره؟ همه

 

ن  نفسهاش  .نزد حرقن  ویل شد سنگی 

ن  رو خونیش دست الکل و پنبه با  کردم سیع و کردم تمت 

 بدم خرج به جسارت

 

 و هوشیاریش داره اروم اروم و خوابیده تخت رو پدرت_

 .میده دست از

ای اون  ای دیگه جای رسشون االن حتما رنگارنگم دختی

 .گرمه

 بده رو خرجشون بتونه که جدید مرد یه جدید ی خونه یه

 

 

ه چشمهاش به ین کردم سیع و شدم خت   رو تاثت   بیشتی

 بذارم
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 که اوین  و داستان این ی بازنده تنها که شد چی  بگو حاال_

 شدی؟ تو بده خییل حالش

 

 

ن  محکم و پیچیدم باند دستش دور  .گرفتمش دستهام بی 

 

  بهم میتوین _
ی

 شهاب؟ چیه بخشش و گذشت فرق بگ

 

 شد قفل فکش و سنگ مثل شد آین  به چشمهاش

 

 بشنوم بخشش درمورد نمیخوام_

 

 

 این برای رو تالشم تمام باید ویل بود راه به اشکهام هنوز

 .کردم یم مرد
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 
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دم قبل از تر محکم رو دستش و زدم لبخند آروم  فشر

 

ی چون ن  .نمیدوین  دربارش چت 

 .شهاب فهمیدی اشتباه

 

 پر سینش ی قفسه همچنان و بست درد با رو چشمهاش

ن  و باال کینه و حرص  .شد یم پایی 

 

 .شهاب خودته دست همش_

 بگذری یا ببخیسر  اینکه

ن  شهامت اصال اینکه  نه یا داری رو گذشیی

 .بدوین  خوب دوتارو این فرق میخوام ویل

 صد در صد کتن  لطف کیس به بخشش با باشه قرار اگه

 .خودیی  آدم اون
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 .خودت آرامش یعتن  بخشش میگم وقتی 

 یعتن  لرزن نیم دیگه که دستهایی  یعتن  آزادت فکر یعتن 

 شده پانسمان که زخیم

ن ...منتیه ن  یا گذشیی  .توعه تصمیم دیگه نگذشیی

 نه یا کتن  لطف ماجرا مقرص به میخواد دلت اینکه

 .شهاب کردی لطف خییل حقش در بگذری ازش اگه

 کردی ظلم خودت حق در نبخشیش اگه ویل

 

 

 رسش عصتی  و کشید صورتش رو دیگش دست با کالفه

 داد تکون طرف دو به رو

 

مرد اون بگذرم؟از_  مرگ؟ دمه پت 

 

 .نمیدونم دیگه ونوا_

 
ی

 باهاش و کتن  لطف بهش بیخوای چقدر داره بستگ

 .باشر  مهربون
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@shargoftegoo 

ن   .بکتن  بهش میتوین  که لطفیه بزرگارین ازش گذشیی

 ...ویل

 

 بلند رو صورتش دستهام جفت با و کشیدم عمیق نفس

 کردم

 

 کنم خرج بود قرار که لطقن  تنها شهاب بودم تو جای اگه_

 .کرد یم خودم حال شامل فقط و

 .نمیگذشتم ازش ویل میبخشیدم

 نمیگذشتم راحتیا این به الاقل

 

 

ون و زد پوزخند  کرد تماشام حت 

 

 آورد؟ من رس اتفاق اون که بالهایی  از میدوین  چی  تو_

 پریشونم؟ چقدر نمیبیتن 
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 خییل باشم میخواست دلم که آدیم برای خشم اینهمه

 .زیاده

 ...اینهمه جنون اینهمه

 من به لعنت اه

 

 حرف چی  درمورد داره نمیفهمیدم دیگه بعد به جایی  هی از

نه ن  .مت 

 یم خب که بود شیشه توی کوبیدن مشت منظورش اگه

 .کرد هضمش شد

 ...ویل

 بود درمیون زیادی ی نگفته حرفهای پای انگار

 

 زده؟ آسیب بهت پدرت_

 

 واضح رو سوالم جواب که فهمید خوب و کرد نگاه بهم

یه بیشتی  حرفم و میدونم  .ختی

 سکوت و کرد سکوت
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

یم راه دنیا این توی چجوری داریم میدونستی  کاش ای_  مت 

 .شهاب

 درشت و ریز مانع کیل و راه نابلد مشت یه

 

 دیگه که بود عجیب و کردم تر نزدیک بهش رو خودم

 .نداشتم ادم این به غریتی  حس

ین این چون شاید  .بود حایم یه برای هدیه بزرگتی

ی دمبو  شده ناچی  من که حاال  های گرفتاری و درد از ختی

 .نبود خودم

 

 نوازش رو دستش پشت و کردم کمتی  رو بینمون ی فاصله

 کردم

 

 چاله دارن بسته چشم با همه که فرود و فراز پر مست   یه_

 .کنند یم تجربه رو هاش
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 این تو مارو داره که کیس از داشت میشه توقیع چه حاال

 میکنه؟ هدایت مست  

 ه؟بلد چقدر خودش مگه

 داره اول بار برای که رو رایه یه چقدر خودش مگه

 میشناسه؟ میکنه تجربش

 بال؟ ستی  کرده و خودش اینکه جز

 راه بعد و کنه یم تجربه هارو چاله داره تو از اول اینکه جز

 میده؟ نشون تو به و

 

 آروم و کردم بلند رو دستم و دادم خرج به جسارت کیم

 کشیدم صورتش روی

 

ن  بلد و راه ها مادر و پدرها_  وجود تمام با دارن ویل نیسیی

 .کنند یم هدایت

 دست بشه که چی  هر ویل خم و پیچ پر و ناشناخته راه یه

 .کنند نیم ول و ادم و

 .برن اشتباه ممکنه که معلومه
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن خودشون با مارو ممکنه که معلومه بیشتی  برابر صد  بتی

 .چاه ته

  ویل
ی
 .شهاب همینه زندگ

 خودت با رو دیگه یگ دست و مییسر  پدر خودتم تو

 .میکیسر 

 بلدی؟ و تاریک مست   این چقدر
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ت از پر چشمهاش  .سوال از پر بود حت 

 خوبه خییل اینکه خب

ن   شد یم رسد داشت کم کم لعنتی  آتیش اون دیگه که همی 

 بود کاقن 

 

 این از چی  هر ناخودآگاه و شهاب مییسر  پدر خودت_

 .یمید یاد بهش و باشر  بلد مست  

 غلط گایه بری درست ممکنه گایه
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ی و دستش ممکنه گایه ی خودت با بگت   چون چاله تو بتی

 .ناشناختس چون شهاب تاریکه

یش که جاییم هر ویل  رو تالشت تمام که مطمئتن  بتی

 .کردی

 درکن؟ قابل بیشتی  چقدر اشتباهات اون االن بگو بهم حاال

 

 .کرد یم تماشا فقط گفت نیم هیجی 

 تلف وقت پلک یه ی اندازه حتی  بدون عمیق و ساکت

 .کردن

 

 و شده باندپیجی  دست به و گرفت چشمهام از رو نگاهش

 .زد گره من دست

 .ذهنشه تو چی  میفهمیدم کاش ای

 باشم موثر براش تونستم چقدر میفهمیدم کاش ای

 

 ای شیشه دیوار توی دستمم یگ اون مشت میخواد دلم_

 .بکوبم
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

ون و باال پرید تعجب از ابروهام  کردم تماشاش حت 

 

 ببینم چشمهات تو و نگراین  اون دیگه بار یه میخواد دلم_

ش خودم برای و کنم تماشاش خوب نشد اگه  .کنم ذخت 

 

 .شد خارج هام ریه از اختیار یی  راحتم نفس

 .درخشید که چشمهایی  و شد نرمتی  که نگایه

 نه؟ مگه بود شده آروم کیم

 کیم یه از بیشتی  خییل شاید

 

ن  دوباره بعدش_  از هارو شیشه خرده حوصله با بشی 

 .کن جدا دستم

 .بپیچ باند دورش وسواس با و کن پاک و دستم خون

 روشا بشم ست   که زماین  تا دوباره و دوباره

 کار در شدین  ست   که گم نیم بهت من ویل بده انجام تو

 نیست
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@shargoftegoo 

 

 

بان این  اومد؟ کجا از لعنتی  کوبش و ضن

 رو هام گونه که باال دمای این و کننده دیوانه تپش این

 کرد؟ داغ

 

 انقدر که  شد چی  که میشد سوال برام اوقات گایه_

ت ذهنم و فکر یهویی   .شد درگت 

 ی تشنه رسی    ع انقدر و خواستمت جنون از پر انقدر

 .شدم وصالت

 

 کرد بلند رو گرمم دست و زد لبخند آروم ساعتها از بعد

 

 بهتی  کردم دوره ارهدوب رو نحس ی گذشته اون که االن_

 .فهمیدم قبل از

های اون  تو و کردن متنفر زن جنس از و من کثیف دختی

 شدی لیال پاک نگاه یادآور ویل
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@shargoftegoo 

 

 

 به گرمش لبهای اصابت با که بود چشمهاش به نگاهم

بان اون و ریخت فرو آین  به دلم دستم  برابر چند لعنتی  ضن

 شد

 

 ی مهه کنار منم و نیست یادت رو گذشته که حاال_

  میخوام و دوماه این کردی،کل فراموش خاطرات
ی
 زندگ

 .کنم

 ثانیشو به ثانیه
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 شهاب*

 

 .شد نیم آروم فکرم هم لحظه یک حتی 
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 قایم شیشه خرده افکارم،خاطراتم الی البه کردم یم حس

 .دردناکه بهشون کردن فکر انقدر که شده

 جلو بزرگ و کوچیک خاطرات میبستم که رو چشمهام

 زن اون صدای بندش پشت و کشید یم صف ومر 

 شد یم بلند روانشناس

 

 کودگ در دادن دست از سوگ،یه اتفاق،یه یه معموال)

ن  شکل باعث سال شش زیر معموال اونم  و طرحواره گرفیی

  رها ی تله
ی
  طر و شدگ

ی
 .میده شدگ

 اگرم ویل شهاب بزنم حرف تخصض خییل باهات نمیخوام

 نفهمم که نیست معتن  این به نکتن  تعریف رو گذشته برام

 .داری رو تله این هم تو که

؟ یعتن  حاال  چی

ش دیگران دادن دست از از شدت به یعتن   .میتی

ن  دو آدما هم مواقع اینجور  اون به میشن تبدیل یا دسیی

 ارتباط دلییل هیچ بدون رابطه، یه وسط که افرادی تیپ

ن و کنند یم قطع رو  ممدا که دیگه افراد تیپ یا مت 

سن  (بدن دستشون از یا کنه رهاشون کیس که میتی
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 رو لعنتی  صدای این کردم سیع و بستم درد با رو چشمهام

 .بزنم خط ذهنم از

 خود و گذشته زدن شخم کردم نیم رو فکرش وقت هیچ

 .بخواد جسارت انقدر شناش

 .بشه فرسا طاقت گایه و دردناک گایه انقدر

 

سیدی چون تو)  بدی دست از رو روشا ممکنه که میتی

 .کنه ازدواج باهات کردی مجبورش اونشکیل

 که کن فکر خودت برو کتن  نیم تعریف من برای که حاال

 تو توی طرحواره این که دادی دست از چیو کودگ تو

 (گرفته شکل

 

 

 یم قرار هم کنار داشت پازل های تیکه ی همه کم کم

 .کرد یم پیدا معنا و گرفت
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ش تو که IED همون یا بمتناو  انفجاری اختالل)  درگت 

 شکل غلط فرزندپروری و عمیق شوک یه با میتونه هستی 

ه  (بگت 

 

 

د زنگ داشت مغزم ن  .نداشت تمویم صداها این و مت 

 .بود شده حل که بود وقت خییل معما

لم گایه چرا و چمه دقیقا من اینکه  .میدم دست از رو کنتی

 کنم بتصاح شکیل اون و دختی  اون تونستم چطور اینکه

 .دیگه درشت و ریز سوال تا هزار جواب و

 

 توام با شهاب_

 

 از فقط دنیام تمام همیشه مثل و شدند محو آین  به افکارم

 .شد پر نفر یک
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 این موند فقط و شد پاک مزاحم های تصویر و صداها

  چشم دختی 
ی

 رنگ

 

 نه؟ یا کنیم بازی کجاست؟میگم حواست_

 

 تایید ی نشونه هب رسم و گرفت جون اختیار یی  لبخندم

ن  و باال  .شد پایی 

 

 .گذشت یم آسایشگاه و نحس روز اون از روز سه

ن  برای که روزی همون  پرتعفن زخم اون روی بار اولی 

 حال وحشتناکش بوی دادم اجازه و کردم باز رو گذشته

 .کنه بد رو همه
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 بدتر و شدم گذشته باتالق غرق خودم دوباره همه از اول

 .شه همراه باهام هم روشا دادم جازها اون از
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 .روز اون ریخت اشگ چه

 بود؟ من برای همش

 

 با و نشست روم روبه ذوق با دادم تکون که رو رسم

ون رو کارتها حوصله  .آورد بت 

 

  چجوری من تاریک ی گذشته نبود یادش 
ی
 بهم اونم زندگ

 .ریخت

  رو آرامشش
ی
 .رو سادش زندگ

 روی از هم خنده من ی خونه گذاشت و پاش وقتی  از

 .ریخت اشک فقط اخر تا اول از و رفت لبهاش

 

ط خب ؟ رسر  چی

 

 .کردم تماشاش و دوختم چشم بهش فقط آروم و ساکت

 زیر و زد یم بر رو کارتها شیطنت از پر و آروم لبخند یه با

 .کرد یم نگاه بهم چشیم
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 .نمیخوند هم با گذشتم و حال خاطرات دیگه

 آور عداب اونقدر چحوری تهگذش وحشتناک روزهای اون

ی  میشد؟ ستی

 

 تحمل چجوری رو کینه اونهمه و شدن زده پس اونهمه

 کردم؟

 رو دلش ته از های خنده و هاش لبخند طعم چون شاید

 .بودم نچشیده

ن  همه اگر ؟ میومد یادش چت   چی

 کرد؟ یم تماشام اشتیاق با شکیل این دوباره

 

 خب؟ کتن  یم نگاه اینجوری چرا_

 

 چشم بهش جون کم لبخند یه با و زدم پس ور  افکارم

 .دوختم
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 برات من و کتن  تر لب براش که میخوای چی  تو اخه_

 کوچولو؟ نکنم فراهم

ط بخوام من باز ی یه بذارم رسر ن  چت 

 

 جسارت و شیطنت با بعد و گرفت رنگ کیم هاش گونه

 کرد نگاه بهم

 

ط نباش نگران خب_  به و بردی حاال شاید بذار رسر

 دیرسی خواستت

 

 آورد جلو رو رسش و کرد ریز رو چشمهاش

 

 میخوای؟ چی  حاال_

 

 یم فراموش رو آرامش ی مزه و طعم داشتم کم کم دیگه

 .کردم
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 فقط تا میکنم جون دارم چقدر میفهمید کاش ای فقط

ن  از رو اعتمادش و کنم تماشاش م بی   نتی

 

 من؟_

ط خواستم چی  هر االن یعتن   دیگه؟؟ بذارم رسر

؟ عقب  نمیکیسر

 کردی؟ جاشو همه فکر

 

 فقط و داد تکون عریض ی خنده و شیطنت با رو رسش

 ی خنده این برای داره بالش و دست چقدر میدونستم من

ن   .میلرزه نامطی 

 

 .میگم و خواستم چی  هر تر راحت منم عوضش اره_

 

 .شد یم جالب داشت

  خوش روی اون
ی
 رو رسنوشتم دستی  دو حسایی  زندگ

 .نداشت مکردن ول خیال و بود چسبیده
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 ...باشه_

 

 بدجنیس کیم شایدم و شیطنت با و کردم کج رو رسم

 کردم تماشاش
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 بردم من اگه_

 

 دادم ادامه شمرده شمرده و تیکه تیکه و کردم مکث

 من بغل خودمون،تو تخت خودم،رو امشب،باید،کنار از_

 بخوایی 

 

 برای بود شده تنگ دلم چقدر و شد رسخ صورتش آین  به

 .هاش کشیدن خجالت این
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 همچنان و نکشه پس پا تا کرد یم داشت رو تالشش تمام

 حس خوب منکه ویل کنه تماشام عریض لبخند اون با

 .رفت نفسش کردم

 

 شهاب؟ نیستی  بدجنس یکم...یکم_

 

 تکون نقن  ی نشونه به رو رسم و خندیدم پروا یی  و بلند

 تماشاش فقط ساکت و متعجب بعدیش حرف با ویل دادم

 .ردمک

 

 دیگه؟ هستی  قولت رس هنوز_

 ..اینا و رفاقت و دوماه اون

 

ط اون یاد به هنوز رسکش بتی  توله این  بود؟ احمقانه رسر

 با بودم خویی  بازیگر من میداد آرامش و اختیار بهش اگه

 .درشت و ریز نقاب صدتا
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یط هر نمیشه دلیل ویل...یادمه آره_  .نذارم خواستم که رسر

 نکردم زورت منکه کوچولو کتن ن بازی میتوین  خب

 

 این ویل میخوندم چشمهاش تو رو دودیل و تردید قشنگ

 از رو خودش بود محال میشناختم من که لجبازی دختی 

 .بندازه تا و تک

 

 قبوله بردی اگه...باشه

 

 رو رسش بیشتی  نفس به اعتماد با و گرفت جسارت دوباره

 گرفت باال

 

ط حاال  من رسر

 

 آین  به ویل کردم تماشاش کمرنگ لبخند یه با و ساکت

 بزنه خشکم و بره نفسم که بود من نوبت
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ن  بردم من اگه_ یم هم با امروز همی   .آسایشگاه مت 

 .ببخشیش که کن سیع و کن تماشا خوب و پدرت

طم ویل خودته تصمیم نه یا بگذری ازش اینکه حاال  اینه رسر

 .کنه بغلت بذاری و ببخشیش که

 

 

 ها اضطراب تمام و هوا رفت دش دود خوشم حال آین  به

 .برگشت ها کینه و

 گذشت؟ یم دختی  این رس تو چی 

 بیاره؟ رسم میخواست بالیی  چه

 

بان  .شد جمع آروم آروم لبخندم و رفت باال قلبم ضن

 نشست، شدم مشت دست رو که لطیفش و گرم دست

ه بهش  مهربوین  و ها نگراین  به فقط ساکت و شدم خت 

 .کردم نگاه هاش
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؟اگه یم بازی باهام حاال_  بیایا باید تهش تا بردم کتن

 شهاب؟

 

 سنگیم و خونشد های چشم و شد سخت صورتم

 .برگشت

 

 .باشه

وع بموین  اخرش تا میتوین  و هستی  تهش تا اگه  !کن رسر

 

ون چشمهاش توی از تردید فت بت   .نمت 

 تموم چشمهاش،خجالت میفهمیدم،تردید رو نگاهش

 .نشدنیش

ی تنها ن طش کنم هضم نمیتونستم ههیچجور  که چت   .بود رسر

ی یعتن  ن  بخواد؟ خودش برای که نبود چت 

 زمان به تبدیل رو ماه دو این کنه، فرار بخواد دوباره

ی ن  هر یا کنه کمتی  کردن ریسک ارزش که ای دیگه چت 

 .باشه داشته
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؟ االن ویل  چی

 بخواد؟ آرامش و بخشش دلش باید چرا

 

وع و تبراش رو کارتها دودیل کیل و تردید با  به کرد رسر

 .کردن پخش

 مینداخت خودش جلوی یگ و من جلوی یگ که کارتهایی 

 .بود آس ورق منتظر مشتاقانه و

 

 نگاه میخ فقط چشم رسارس من و بود کارتها به نگاهش

 بیشتی  لحظه هر که بودم غریتی  عجیب و مهربون

م  .دکر یم غافلگت 
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ن   ذوق و خنده با شد پرت خودش روی روبه که آس اولی 

 .رفت باال صداش اشتیاق با و کرد بلند رو رسش
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 !شدم حاکم من_

 .میشدم امید نا داشتم دیگه عجب چه

 به رو اساش باخت یه باید منه مال دست این انگاری

 شهاب بذاری فکرت

 

 جون کم پوزخند یه از بیشتی  و بود مشغول فکرم

 .نداشتم کردن خرج برای احساسایی 

وع و کشیدم وجل رو کارتها  حاکم جلوی رو کارتها کردم رسر

ن  کوچولوم  .گذاشیی

ون ذهنم از سوال این باز  جواب تا انگار و رفت نیم بت 

 .شد نیم آروم مغزم گرفتم نیم

 میگذشت؟ دختی  این فکر تو چی 

 

 منتظر و کردم نگاهش ساکت کردم پخش که رو کارتها

 .کردم تماشا فقط

 

 دل حکم...خب...ام_
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 .نبود خودم دست لبخندم

 خنده و ذوق بهش میتونست شدن برنده و شدن حاکم اگر

 کنم؟ دریغش خودم از میتونستم چطور بده

 ذوق من چشمهای جلوی و میخندید باید فقط دختی  این

 .کرد یم

 خود از و ها مهربوین  و هاش نقشه بابای گور دیگه

 
ی

 .حدش از بیش های گذشتگ

 

 .هبتی  دادم اجازه و بود لبخندش به نگاهم

د میون در یگ دم پیش خودم رو بعدش دست و میتی  .میتی

ه دادم یم اجازه باز  کشیدن جیغ وجود تمام با خوب و بتی

 .دادم یم گوش رو ذوقش رس از های

 

 .کن جمع و حواست شهاب شانسم دور رو حسایی _
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طم از باش خودت مراقب شهاب میبازی داری وای_  رسر

 نمیاما کوتاه

 

 شهاب شانسه روی از همش بردی که هم دستایی  این_

 بازی بود شده تموم االن تا وگرنه

 

یتن  اینهمه طش تلخ ی مزه نمیتونست هم شت  ن  از رو رسر  بی 

ه  .بتی

 دغدغه براش باید انقدر بود؟چرا مهم براش انقدر چرا

ط رسش بخواد تا بشه  کنه؟ ریسک و ببنده رسر

 

ه دادم اجازه درمیون یگ  .آخر دست موند و بتی

 کیم رو رسش و خندید میدرخشید که چشمهایی  و ذوق با

 آورد جلوتر

 

ن _ ی بذارم عمرا دیگه افتادم راه حسایی  ببی   .بتی

 عزیزم بدم حکم میخوام که بده دست
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 تا و چیدم روش جلو خونشدی و آرامش با رو کارتها

 استفاده ذوقش و ها لبخند ی ثانیه به ثانیه از تونستم

 .کردم

 

 .کوچولو حاکم کن حکم_

 منتظرم

 

 حکم کردن فکر کیل از بعد و چرخوند ناز با رو چشمهاش

 کرد

 

 دل اینبارم_

 میاره شانس برام دل اصال

 

ون رو کارتهام از دوتا و دادم تکون رس آروم  و انداختم بت 

 دوختم چشم بهش عمیق
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 .چشمهاش حرکاتش،به به

 .ذوقش به اضطرابش به

 بهم گایه گه چشیم زیر و دکر  یم انتخاب دقت با کارتهارو

 .کرد یم نگاه

 بود؟ مهم براش انقدر

 براش بخواد که نبود ای دیگه ی خواسته هیچ یعتن 

 بجنگه؟

 

ه نگاهم فقط چشم رسارس   چشم دختی  به خت 
ی

 از پر و رنگ

 با گایه و میگزید رو لبهاش گایه از هر که بود شیطنتی 

 .کرد یم ذوق ناشیانه خوب کارت یه دیدن

 

ی عمراااا یعتن _  باهامه حسایی  شانس شهاب بتی
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 که چشیم اون و انداخت باال که ابرویی  اون بند پشت

ن  کرد نازک  انداخت رو بود افتاده بهش که آش ورق اولی 

وزی با و  .کرد نگاه بهم پت 

 آغوشم تو محکم میخواست دلم ها اینموقع چقدر

ه یاد تا کنم مچالش ی عواقب بگت   یعتن  کردن ناز و دلتی

 .چی 

 

 نگاه بهش منتظر و دادم رو کارتش جواب خونشدی با

 .کردم

 جلو میدرخشید که چشمهایی  و ذوق با رو بعدی کارت

 جواب بهش که کاریی  دیدن با آین  به ویل انداخت روم

 .رفت وا صورتش و خشکید لبخندش دادم

 

 اونور میاری کتن  یم جمع و وسایلت تمام_

 

وز لبخند یه با  و انداختم رسم پشت رو کارت تا سه پت 

 زدم لبخند کوتاه
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 ای بهانه هر با هم لحظه یه حتی  نمیخوام چون میدوین _

ون بزین  اتاق از  بت 

 

 کرد نگاه بود روش جلو که کاریی  تا سه به مبهوت و مات

ون کارت تا سه لحظه چند از بعد و  سیع و انداخت بت 

 نیوفته تا و تک از هنوز کرد

 

دی هنوز_  نکن قلدری انقدر نتی

 

 .شد یم طوالین  حد از زیاد داشت هم بازی این دیگه

 رو خندیدنش دل ته از و کردن ذوق کاقن  ی اندازه به

 .کردم تماشا

 

 و انداختم روش جلو خونشدی با رو دیگه کارت تا سه

 .کردم تماشا رو مبهوتش و مات صورت فقط حرف بدون

 

 .عزیزم گذشت خوش خییل_

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 کتن  جمع رو وسایلت میتوین  حاال

 

 .بود جذاب خییل روم روبه ی منظره

 دیگه و بود برگشته شیطنتش که داشتتن  دوست دختی  یه

 .کرد نیم خرج خنده خساست با

ون هم االن و کرد یم ذوق میخندید  به شده خشک و حت 

 .کرد یم نگاه کارتها

 

 شد؟ تموم باختم؟االن_

 

 .نخندم ناباورش و مبهوت لحن به نتونستم

 .کردم تماشاش فقط سینه به دست و ادمد تکون رس آروم

 

 چیه؟ ظهر از بعد خواب یه با نظرت خب_

 

 و گرفت ها کارت از رو مبهوتش و مات نگاه باالخره

 شد مچاله صورتش
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@shargoftegoo 

 

 .بردی شانیس همش شهاب بدجنیس خییل_

 چیکار من میوفته بهت جا یه خوب کارت اینهمه وقتی 

 کنم؟
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 .افتادم راه خواب اتاق سمت و شدم بلند جام از

 

 کتن  یم جمع رو وسایلت تنهایی  خودت یا کمکت بیام_

 کوچولو

 

ن  به رو پاهام دوباره که نشدم خواب اتاق وارد هنوز  زمی 

 .کرد قفل

 .باشم آروم نمیذاشت

 .بگم گذشته به محکم درک به یه و کنم فراموش نمیذاشت
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@shargoftegoo 

 پدرت درکنار رو اخر روزای بری نمیخوای یعتن  شهاب_

؟  باشر

 شهاب هاس فرصت آخرین

 

 رو چشمهام کالفه و کشیدم دست صورتم رو عصتی 

 .بستم

 

 .روشا بسه_

 شنیدم حرفاتو

 

 .شنیدم رو بلندش های قدم صدای

 چی  برای تالش اینهمه و سمتم برداشت قدم کرده هول

 بود؟

 

 .شهاب بمونه وجودت تو کینه این نذار_

 حرفامو باید ویل نداره ربیط من به اصال میدونم خدا به

 .بگم بهت
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 .نیستی  راحت هم هات خوشر  تو حتی  فکر و کینه این با

 تلخ کامت و میوفتی  یادش بخندی دل ته از میخوای وقتی 

 .میشه

 خراش یه نه میمونه تازه برات همیشه زخم این نبخیسر  اگه

 .کهنه

 مرورشون با الاقل ویل نمیشن محو یا فراموش خاطرات

 .ندارن درد دیگه

 .شهاب بکن خودت به و لطف این

 کتن  لطف پدرتم به بخوای که رفتی  پیش انقدر دیدی اگر

 .بگذر ازش اونموقع

 شهاب موعه یه باریگ به گذشت و بخشش فرق

 

د نبض درد از رسم ن  از دست درشت و ریز خاطرات و مت 

 .داشت نیم بر رسم

 

 .شهاب نبود خوب پدرت حال_
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 نکرده کار یه عمرت اخر تا برش دیر اگر کن فکر لحظه یه

 .داری

ن  برای و شانست بار اخرین برای بذار  امتحان آرامش داشیی

 کتن 

 

 داد تکون برام رو رسش مالیم لبخند یه با و خندید کوتاه

 

 .وفا الوعده_

 .دیگه داره باخت و برد بازی حال هر به

م  .کنم جمع رو وسایلم مت 

 

ون  .کردم یم تماشا فقط گیج و حت 

 نمیساخت که رو کیس هر خصیتش ادم ی حافظه

 میساخت؟

ی همون این یعتن    باهاش ها مدت که بود دختی
ی
 زندگ

 ندیدم؟ ازش اه و اشک و ناله جز کردم

ن   بود؟ دختی  همی 
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 باوفا؟ رفیق این و آرامش منبع این

 

 آرامش با و افتاد راه کناری خواب اتاق سمت حرف بدون

وع حرص کیم و  وسایلش کردن جمع به کرد رسر

 .داشت خوردنم رصح خب

 .دیگه بود باخت حال هر به

ی ط اون یی  فکرش هنوز که دختی  خییل بود دوماهه رسر

ک تخت یه میتونست سخت ک بغل یه و مشتی  رو مشتی

 .کنه تحمل

 

 .افتادم راه خوابمون اتاق سمت و کشیدم عمیق نفس

اف  قانع اهل رادش شهاب معموال چون بود سختی  اعتی

 .نبود شدن

 .میذاشت اثر و کرد یم قانع معموال

 ...ویل
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اف خودم پیش الاقل اگر نبود انصاف ویل  کردم نیم اعتی

ن  برای معمول حد از بیشتی  خییل که  که آرامیسر  اون داشیی

د حرف ازش ن  بودم شده وسوسه مت 

؟ میوفتاد اتفاق این اگر  چی

مردی و مطلق آرامش یه و میموندم من  پس تقاص که پت 

 جاشه رس دادنش
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                            **** 

 

 قدم کردن تر تند برای رغبتی  و اشتیاق همیشه برخالف

 .داشتم یم بر قدم تردید و اکراه با عکس بر و نداشتم هام

ن  همه  .بود سابق مثل چت 

ام بار پر های درخت  ریز پرسنل تمام و رسایدار حیاط،احتی

 .آسایشگاه درشت و

 فکر تا هزار و افتادم هرا ساختمون سمت خونشد و آروم

 .کردم مرور ذهنم تو رو درشت و ریز
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@shargoftegoo 

 

 .اومدین خوش خییل مهندس جناب سالم_

 

 ته اتاق سمت حرف بدون و دادم تکون رو رسم کوتاه

 .برداشتم قدم راهرو

 گزارش تند تند و برداشت قدم همراهم پرستار، خودجوش

 .داد

 

 .نیست مساعد خییل حالشون متاسفانه_

 مراقبشون که کنیم یم داریم رو تالشمون متما هم ما 

اتمون تمام و باشیم ن  .رادش جناب کامله هم تجهت 

 

 تند راهرو ته اتاق سمت رو هام قدم و دادم تکون رو رسم

 .کردم تر

 

 .بزنید رس بهشون اومدین که کردین خوب خییل_
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 مارو ی همه چند هر هستند همیشه از تر تاب یی  روزا این

 ...بازم ویل کردن فلگت  غا زدنشون حرف با

 

 بری میتوین  شما هست حواسم من_

 

 مست   مابقی  بیشتی  رضایت با و شد قفل جاش رس آین  به

ی تنها خودم رو  .کردم ستی

 

 اتاق اون سمت و کردم یط رو راهرو این بارها و بارها من

 .برداشتم قدم لعنتی 

 بارها و بارها

 نبودم آروم امروز مثل هیچوقت ویل

ه عمیق نفس و آرامش با لحظه این لمث هیچوقت  دستگت 

ن  رو در ی  دور تا دور رو چشمهام و بودم نکشیده پایی 

 .بودم نچرخونده اتاق
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 نگذاشته داخل رو بعدی قدم هنوز و کردم باز رو اتاق در

 فروغ یی  و منتظر چشم جفت یه با مرددم نگاه که بودم

 .خورد گره

 

ه نگاهش  همیشه؟ بود؟برخالف در به خت 

 چرا؟

 

 هم فاصله این از رو تنش دمای افت و دستها ارزش

 .کنم حس میتونستم

 .شد جمع که چشمهایی  و شد مچاله رفته رفته که صوریی 

 

 باالخره؟ اومدی...بابا شهاب..ش_

 

 اتاق در تا کردم رو تالشم تمام و بستم درد با رو چشمهام

 .نبندم منتظرش نگاه جلوی محکم رو

ه ن  رو در ی دستگت   نفس و دادم فشار کردم گره مشت بی 

 .کشیدم عمیق
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@shargoftegoo 

 

 چشمااش با و نکرد باز لب سالها که بود مردی همون این

چه اون و  زد؟ حرف مسخره ی دفتی

 بود؟ انداخته راه شهاب شهاب که بود شده چی  حاال

 

 سمت و بستم رسم پشت رو در عمیق نفس یه از بعد

 .افتادم راه تختش
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 ذهنم توی از روشا صدای و کرد یم لدنبا رو هام قدم

ون  .رفت نیم بت 

 میدیدم؟ درست

 بودم؟ زده توهم من یا بود خیس چشمهاش

 

 رسش باال باالخره که شد یم کمتی  و کمتی  لحظه هر فاصله

ه بهش فقط صحبت و حرف بدون و رسیدم  .شدم خت 
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 .بیای باالخره تا موندم منتظرت چقدر_

 اومدی ویل کردی دیر...اومدی

 

 وجب به وجب رو و چرخوندم پاش تا رس از رو نگاهم

 .کردم مکث تنش

ها که بود ثروتمندی مرد همون این  بر رسش از دست دختی

 داشتند؟ نیم

 هم ماه نه و شد یم قبل از تر پولدار روز هر که همون

 کنه؟ صتی  زنش برای نتونست

 

 صندیل و کشیدم دست ملتهبم صورت رو کالفه و آروم

 .کشیدم جلوتر رو تخت کنار

 به دادم ترجیح و نشستم روش حرف بدون و ساکت

 .بود شده ساکت سالها که بدم گوش صدایی 

 

 ببینمش؟ که کجاست؟نیاوردی زنت پس_
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@shargoftegoo 

 

 

 .چسبید بهم اخرش مالکیت اون زنم؟چقدر

 کشیدم جلو رو خودم آروم و کردم تر رو لبم

 

 زدی؟ حرف باالخره که شد چی __

ی ن ندارم؟ ازش من که شد عوض چت   ختی

 

 

 لبخندش و شد فروغ یی  ثانیه از کشی در مشتاقش نگاه

 .خشکید

 

 ندیده نزدیک خودم به و مرگ روز اون قدر هیچوقت_

 .بودم

 نزنم حرف دیگه گرفتم تصمیم اینجا آوردی و من وقتی 

مرد یه و خودم هیچوقت ویل...ویل  مرگ به نزدیک پت 

 کردم نیم تصور
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@shargoftegoo 

 

 

یک و زدم پوزخند  دادم تکون رو رسم هیستی

 

 آره

 .نبیتن  مرگ دمه و خودت که معلومه

  رادش تو اخه
ی
 بزرگ

ا که مردی  حتی  و کشن یم صف باهاش بودن برای دختی

 .بشمرن براش پوالشو نمیتونن

؟ االن  چی

؟متحول مردن ی آماده و خودت االن  شدی؟ میبیتن

 

 .شد یم کدر بیشتی  لحظه هر چشمهاش

 .کمتی  شفافیت کمتی  فروغ

وع اشک های قطره و شد تر آین  به چشمهاش  به کردن رسر

ن  پییسر  هم از  .گرفیی
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@shargoftegoo 

 

م کنم صدات اینکه از قبل ترسیدم_  .بابا بمت 

 .کنم خوایه عذر ازت اینکه از قبل

 آوردم باال که گندایی  از چقدر بگم بهت اینکه از قبل

 .پشیمونم

 .گذاشتنش تنها لیال،از کردن فراموش از

 .نگرفتم جون ی بچه کردن فراموش از

 رو بوم خوش گل که بودم شده کر و کور انقدر اینکه از

 .کردم پر پر خودم دستای با خودم

م ترسیدم شهاب  چقدر باشم نگفته بهت هیچوقت و بمت 

 .بابا دارم دوستت

 و گرفتم نادیده رو نوجوونم پش که متاسفم چقدر بگم

 پر رنگاوارنگ های هرزه از رو چشمهاش،خونم جلوی

 .کردم

 

 همشون از و نکتن  اعتماد زین  هیچ به دیگه شد عثبا

 .بیسر  متنفر
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@shargoftegoo 

 .باشر  خشم از پر بیسر  عصتی 

 .میدونم خودم شهاب منه رس زیر اینا ی همه

 

 شد؟ نیم ساکت چرا

 کرد؟ نیم تمکمش چرا

چه اون  این جایگزین تا بود گوری کدوم لعنتیش ی دفتی

ن  همه بتونم تر راحت تا بشه خراش گوش صوت  رو چت 

 کنم؟ هضم

 

 نفس تند تند عصتی  و کشیدم دست صورتم رو کالفه

 کشیدم

 

 

 .میگفتم اینارو ی همه بهت باید_

 بدون اینم ویل

 .دادم پس تقاص روز هر االن خود تا رفت لیال که وقتی  از
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@shargoftegoo 

ن  نادیده کردنام،تقاص زنا قدرنشناسیم،تقاص تقاص  گرفیی

 .بچم پش

  باتالق تو بیشتی  روز به روز
ی
 حیف فقط و رفتم فرو زندگ

 .میخورم کجا از دارم فهمیدم دیر که

 

 

 .شدم یم دیوونه داشتم

 و ریخت یم اشک شکیل این که بود بزرگ رادش واقعا این

 کرد؟ یم گریه بلند بلند
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 .بود پخته برام روشا که بود آشر  این

 تا و شدم حرفهاش مست،مدهوش های ادم مثل اینکه

طش و خواسته یی  تا اینجا  .اومدم رسر

 ببخشمش؟ گفت
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@shargoftegoo 

 رسیده بلوغ به تازه ی بچه پش یه که روزهایی  اون بود کجا

 اشک اتاقش تو تنهایی  روچ و عاطقن  فشار روی از

یخت  کرد؟ یم گریه و مت 

 

ن  به و کشیدم عمیق نفس  .کردم نگاه صورتش چروک و چی 

 

ه؟ بزرگم رادش بود ممکن یعتن   بمت 

 جالل؟ و غرور اونهمه صاحب

 خاک؟ زیر بره و کنه ول و ثروت اونهمه

 بگذره ازش بتونه رادش که دنیا اون پوچیه دنیای عجب

 

 

ی دیگه بعد به امروز از ویل_ ن  .نمیخوام دنیا این از چت 

 .گفتم باالخره

 .نکردم هیچوقت که کارایی  و نزدم هیچوقت که حرفهایی 

 پشم بهت گفتم...گفتم ویل
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 

ون ذهنم توی از ای ثانیه حتی  روشا صدای  .رفت نیم بت 

 کردنش پیاده ویل بود آسون شنیدنشون شاید که حرفهایی 

 .نه

 عمیل ویل بود مو باریگ به که گذشت و بخشش فرق

 .سخت کردنش

 

 شهاب؟ داری دوست و زنت_

 خوبه؟ رابطتون

 .بود شده عوض باهات رفتارش بود اومده که روز اون

 داره؟ دوستت

 

 .دادم تکون اییدت ی نشونه به رو رسم و زدم پوزخند

 رفتار به حواسشم ویل بوده موت به رو کنم باور یعتن 

 بوده؟ هم من با روشا
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@shargoftegoo 

ی مگه  بکنه؟ آدم با میتونست چیکار مرگ و پت 

 

ی یه_ ن  بگو چت 

 .نداره عیتی  کن گله بزن، داد

 .شهاب کن خایل و خشمت

 نریز دلت تو منم الیقشه که کیس تنها

 

 .کشیدم قعمی نفس و بستم کالفه و چشمهام

 

 .بود وقتش دیگه واقعا شاید

 داشتنش نگه که زمختی  و سخت طناب کردن رها وقت

 .کرد یم زخم رو دستم ثانیه به ثانیه داشت فقط

 .بود کردن تموم و کردن رها وقت شاید

مردی این  گایه از هر و کشید یم نفس درمیون یه که پت 

ن  نگه الیق شد یم مچاله درد از صورتش  فکر مدام و داشیی

 .نبود کردن
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 نمیخواست دلم بودن آورده رو بهم ها معجزه که حاال

 های نفس اخرین ی صحنه روشا های قهقه تمام الی البه

 خنده صدای نبسته ی پرونده کیل با و بیاد یادم مرد این

 .بدم دست از رو هاش

 

ه صورتش به و آوردم تر نزدیک رو صندلیم  .شدم خت 

 

ن  فرق میدوین _  چیه؟ دنبخشی و گذشیی

 .ظریفه موی یه باریگ به فرقشون

ن   .لطفه از پر تا رس گذشیی

 من ویل گنایه از پر پا تا رس که مقرصی توی به لطف

 .نیستم کردن لطف اهل

 

 های ورق تک تک کردن سیع و کشیدم عمیق نفس

چه  و من نذارم ویل کنم تماشا رو گذشتم خاطرات دفتی

 .بسوزونه دوباره و بده بازی
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 گفت؟ بهم چی  روشا روز یه میدوین _

نه زخم کیس نظرت به...شهاب گفت ن نه آسیب مت  ن  مت 

 آدمیه؟ چجور

 

 دادم ادامه خونشد و کردم مرتب تنش روی رو پتو

 

وع منم_ ن  به کردم رسر  .گفیی

نه آسیب که کیس گفتم ن  .رواین  حیدون یه مریضه مت 

 رو هاش عقده تمام میخواد دلش که کثیف خودخواه یه

 کنه خایل بقیه رس

 

 

 رو رسم  و گرفت خندم روشا جواب یادآوری با اختیار یی 

ن  به  .دادم تکون طرفی 

 

 گفت؟ چی  جوابم در میدوین  ویل_
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  راست اره گفت
ی

 همه از قبل ویل هست اینا ی همه میگ

نه آسیب اونیکه اینا ی ن  .دیدس آسیب خودش مت 

 

 یم تماشام فقط چشم پا رستا و نمیومدن بند اشکهاش

 .کرد

 

 .میگه راست رمنظ به_

 اون جز نتونم که بوده منطقی  انقدر گفته چی  هر االن تا

ی ن  ...پس بگم چت 

ی پس ن  از ختی  بهت کردن لطف مناهل چون نیست گذشیی

 خاطر به فقط اونم ببخشم میخوام ویل....ویل نیستم

 .زنم خاطر به خودم

 تو به دیگه کنم یم مچالش دارم بغلم تو وقتی  میخواد دلم

 .نکنم فکر

 برام گذشته از صحنه یه یهو اگه خوشم لحظات الی بهال 

 .نکشم درد دیگه شد مرور
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 رادش؟ جناب دادی گوش

 .ببخشم فقط همیشه برای تا اومدم امروز

 

#part540 

 

م درست دارم نمیدونم  .نه یا مت 

یه همون این نمیدونم ن  رساب یه فقط یا میخوام که چت 

 دیگس

 .کنم امتحانش میخوام هست چی  هر ویل

 

 ذهنم ی گوشه لحظه هر تو که بس از شدم خسته_

 .بودی

قابل های لحظه تک تک و خوشر  تو ثانیه هر  .تحملم غت 

 

 .کرد یم تماشا فقط مبهوت و مات

ی گرفت تصمیم که روزهایی  همون مثل درست ن  و نگه چت 

 کنه نگاه فقط
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 .ببخشم میگه روشا_

 و زندگیم تمام یعتن  جونم ی همه یعتن  روشا میگم وقتی 

 .روزهام این ی معجزه

ی روشا وقتیم ن  ...یعتن  بگه چت 

 .میدم انجامش برگرد برو یی  یعتن 

 

  برام چشمهاش خییس
ی
 .داشت تازگ

ی ن  مدام بتونه ادم یا شه تکرار روز هر بخواد که نبود چت 

 .کنه تماشا

 

 شهاب؟ بخشیدی..ب_

 

 .کردم تماشاش فقط و دادم تکون رو رسم

ن  گفت ن  و گذشیی  نه؟ خودمه پای دیگه مرد این از نگذشیی

 .عدالت میگن این به
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ن  به خوب و دادم تکون رو رسم لحظه چند از بعد  و چی 

 .کردم نگاه صورتش های چروک

 

ن  برای و خاطره بدون...کینه بدون  .آرامش با بار اولی 

 

ی نه  یه و عشق ی معجزه نه بود ای کلیشه جمالت از ختی

 .گذشته خاطرات تمام از ذهتن  شوی و شست

 کنم آروم رو ذهنم میخواست دلم وجود تمام با دیگه ویل

 .نکنم پر کینه از رو افکارم و ذهن تمام دیگه و

 

 روزگار خوش روی که حاال بود، رسیده معجزه که حاال

 .بدم دستش از بود محال بود شده نصیبم

 

                            **** 

 

 روشا*
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ن  به پاهام ن  لمستاص و بود چسبیده زمی   در چهارچوب بی 

 .بودم کرده گت  

 دختی  یه تا محکم کوبیدن پا یه و کردم مچاله رو صورتم

 .داشتم فاصله  لوس ی بچه

 

ن  رو لباسم ی گوشه  رو تالشم اخرین و گرفتم مشتم بی 

 کردم

 

ن  شهاب بدجنیس خییل_ یط چه من ببی   گذاشتم رسر

 چی  تو اونوقت

 

 .کرد یم متعجبم هاش خنده بلند صدای

 به قبل از تر راحت که پروایی  یی  و بلند ی خنده همون

سید گوش  مت 

 

ه کتم تو اصال حرفها این که بیا پاشو  کوچولو نمت 
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تش مبهوتم چشمهای جلدی راحت خیال با  از رو تیشر

ون تنش  .کشید دراز تخت روی آرامش درکمال و آورد بت 

 

یط چه که میفهمیدم داشتم تازه تازه  .گذاشتم رسر

 

ه شهاب به مبهوت و مات  تخت ی گوشه که بودم خت 

 بازوش به چشم با و زد کنار رو پتو آرامش با و کشید دراز

 .کرد اشاره

 

 شهاب؟_

 

#part541 

 

 دلش نتونست هم مظلومم صدای و چشمها حتی  انگاری

ط این خت   از و بیاره رحم به رو  بگذره مسخره رسر
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طت پای میخوام فقط روشا ندارم باهات کاری_  .واییس رسر

 زودباش

 

 حسایی  که جون پر لبخند اون کنار شیطنت از پر نگاه این

 .بود دیدین  حد از زیاد کشید یم رخ به رو تازگیش

 

 آوردی؟ درش چرا بپوش و لباست خب_

 

 شلیک صدای این اضطرابم از پر و آروم صدای بند پشت

 .کرد پر رو اتاق کل که بود شهاب ی خنده

 

 استیصالم ی همه تفری    ح با و خندید حسایی  اینکه از بعد

 تخت روی خایل جای به آروم دستش با کرد تماشا رو

 کوبید

 

 .کوچولو همینجوری_

ه خوابم وگرنه کردم عادت اینطوری  نمیتی
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 حرص با رو چشمهام و کردم جمع رو صورتم دلم ته از

 چرخوندم

 

 بدی عادت چه_

 

 .همیشه برخالف میخندید

 .همیشه برخالف...بود خوب خوب حالش

 

 میشنوما و صدات_

 کتن  یم خستم داری روشا زودباش

 

س و اضطراب  .داشت نیم بر رسم از دست استی

طش که شد چی  واقعا  خرج ریسک و کردم قبول رو رسر

 کردم؟

 .خودش آرامش خاطر به فقط اونم
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 بخشش این به عجیب ویل نبود حواسش خودش شاید

 .داشت احتیاج

 .زدن هقهقه شکیل این و بلند ی خنده این به

 

 

 اونموقع کنیم بازی دیگه دست یه چطوره میگم...شهاب_

 ... جدی جدی دیگه

 

  با رو چشمهاش
ی

 اون از تر مصنوغ و بست تصنیع کالفگ

 .کرد اخم

 

 .نمیدی گوش حرف خوش زبون با انگار خب_

 ...باشه

 مرحله یه نه اگه هیجی  که اومدی اگه میشمرم سه تا

یم جلوترم  مت 
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 و هضم دار و گت   تو مبهوت و مات و شد گرد چشمهام

 با و بست رو چشمهاش که بودم بعد ی مرحله تجسم

وع آرامش  شمردن به کرد رسر

 

 ...یک_

 

 ی فاصله و خایل جای اون به حرص با و ریخت فرو قلبم

 .دوختم چشم کم

ن  این ن  یه که بود بار اولی  اقن  همچی   مرور خودم با رو اعتی

 الزم واقعا بود که نه خاطرم آرامش برای ویل کردم یم

 .بود

 نه؟ مگه بوده شوهرم مجهول ی گذشته اون تو مرد این

 آغوشر  هم یه از بیشتی  خییل شوهر و زن یه حتما پس

ن  پیش باهم ساده  دلییل دوری اینهنه و فرار اینهمه پس رفیی

 نداره

 

 ...دو_
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ی به و شد حبس سینه تو نفسم ن  شد رد ذهنم از که چت 

 .کردم فکر

یط دوماه این شدن تموم منتظر وزهن من...نه  و بودم رسر

 .بود راهه یی  زیادی کردن فکر مدل این

 

 روشا پاشدما سه بگم_

 

 ناخودآگاه و ریخت هری قلبم محکمش و جدی صدای با

 .گزیدم رو لبم ی گوشه

 

 ...سه_

 

 اراده کرد،یی  باز جدیت و تهدید از پر که رو چشمهاش

 از فاصله ورتریند تو رو خودم رسی    ع و دویدم تخت سمت

 .کردم مچاله تخت
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 اومدم باشه باشه_

 

#part542 

 

نش نیم تن  آروم دوباره و موند جاش رس لحظه چند خت 

 .کشید دراز تخت روی

 ترین دور تو و کردم بهش رو پشتم خجالت و حرص از پر

 .کشیدم دراز فاصله

 تالشم تمام باید من و بود کرده جمع خودش سمت رو پتو

ن  همه دادن جلوه طبییع برای رو  .کردم یم چت 

 

 شهاب بخت   شبت خب_

 

 معذب کشیدن نفس صدای فقط رو اتاق مطلق سکوت

 .میشکست من اضطراب از پر و
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 و بودم داده فشار هم روی محکم رو چشمهام همچنان

 شدن رد حس با که بودم کرده جمع شکمم توی رو پاهام

 دور شدنش حلقه و رسم زیر از شهاب بازوی

 .کردم باز چشم زده وحشتگردنم،

 

 شکایت و گله یه و خفیف کشیدن جیغ یه مهلت حتی 

 .نداد بهم هم ناقابل

 به رو تنم کل آین  به و کرد حلقه گردنم دور رو بازوش

 .چسبوند خودش به رو تنم و کشوند خودش سمت عقب

 

 که بودم من اینبار منتیه بود مطلق سکوت همچنان

 مبهوت و ،ماتمنقبض ی مجسمه یک مثل شده خشک

ه  .بودم روم روبه ی خت 

 آین  به و آورد خودم به و من برهنش تن گرمای آروم آروم

 .داد کردن تقال قدرت پاهام و دست به

 بود؟ من شوهر قبال واقعا مرد این

 نبود؟ وجودم تو آشناییتی  هیچ چرا پس
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 خوبش حال و شد یم تر آشنا روز به روز که غریبه مرد یه

 .ودب شده مهم برام

 

 شهاب؟ میکتن  داری چیکار..چ_

 کتن  یم خفم داری کن ولم

 شهاب کن ولم...اونور برو کتن  بغلم اینشکیل نبود قرار

 

 و رفت یم باالتر صدام خجالت و حرص زور از ناخودآگاه

 .شد یم بیشتی  لحظه هر بدنم حرارت

 

 شهاب؟ اصال میدی گوش_

 

ی تنها ن  که بود لبش زیر های خنده صدای میشد که چت 

 ..کرد یم حوالم بدجنیس درکمال

 

 شد؟ تموم_
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 .گرفت یم آتیش داشت تنم هام،تمام گونه

 

 پا و دست و کردن تقال پای گذاشتم رو بنیم و زور تمام

ی هیچ ویل زدن  .نبود ختی

 .فاصله و جایی  جابه میلیمتی  یک از دری    غ

 

 حس خویی  به گردنم و گونه روی رو هاش نفس حرارت

 .کردم یم

 و کمتی  که ای فاصله و کرد یم تر محکم تنم دور که دستی 

 .شد یم کمتی 

 

ن  چنگ لحظه چند از بعد  باالخره زدن پا و دست و انداخیی

 .شدم مستقر جام رس کالفه و حال یی  و رفت انرژیم

 

 .نبود کن خرد اعصاب دیگه ویل هاش خنده صدای

 که بود گ و بود شده خوش ها مدت بعد مرد این حال

 نفهمه؟ اینو
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 هوم؟ شد تموم دیگه واقعا انگار نه_

 

 .میداد قلقلکم گوشم کنار درست اونم آرومش صدای

 کشیدم جیغ خجالت و حرص پر و کردم خم کیم رو رسم

 

#part543 

 

 بخوابیم بذاری اگه  دیگه آره

 

 یم بیدار رو شده چال های حال و حس ی همه داشت

 .کرد

 ردیف هم رس پشت که گاردهایی  و سدها اون تک تک

 .بودم کرده

 بود چم نمیدونم

 بودم؟کالفه؟ عصتی 
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 نه ویل بود گرفته رو پام تا رس که بود خشم شایدم

 از پر پا تا رس و نداشت منقن  بار اصال بود که حیس هر

 
ی
 .بود تازگ

 

 .نکنم فکر هیجی  به کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 کردم فکر آینده و گذشته به روز و شب سال یک اینهمه

 شد؟ چی  آخر

 .حاصیل یی  هم رس اخر و مکرر های رسدرد شد

 

 

 رو تنم که دستهایی  به کردم سیع و بستم رو چشمهام

 گرمای حس با ویل نکنم توجه بودند کرده قفل محکم

 و شد باز حد اخرین تا گونم،چشمهام روی شهاب لبهای

بان  .رفت باال آین  به قلبم ضن

 

 نکردم بهتجر  خوشبختی  و آرامش حس چندوقته میدوین _

 روشا؟
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 چسبوند صورتم به رو صورتش ویل بوسید رو گونم آروم

ن  رو صداش و  آورد تر پایی 

 

 وقته خییل_

 .بکتن  رو فکرش اونیکه از بیشتی 

 .نیست مهم دیگه االن ویل

 .نیست مهم هم ها بعد و آینده حتی 

ن  مهمه اونیکه ن  همی  ن  و آغوش لحظش،همی   بوسه همی 

 

 و بستم موهام روی یقی عم ی بوسه حس با رو چشمهام

 .کشیدم عمیق نفس

 

 بزنم؟ پسش نمیتونستم چرا

 بودم؟ کرده عادت بهش

ش هم و رفیق تنها به تنها آدم یه که همونجوری  مست 

 میکنه؟ عادت

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ی که وقته خییل...نمیدونم ن  نمیدونم چت 

 

 

  و مالکیت حس
ی

 کلماتش و رفتارها تک تک از وابستگ

 .میبارید

ن  که انگشتایی  از  بازویی  تا کرد قفل دستم های گشتان بی 

 .کرد یم محکمتی  رو گردنم دور ی حلقه لحظه هر که

 

 .نه یا بگم بهت میتونم بازم نمیدونم و میگم دارم که اینایی _

 ترین خالص و ترین پاک از که دارم رو جوشش و ذوق بازم

 .نه یا بگم برات حسهام

ن  برای  .کن گوش خوب همی 

 

 تماما کردم سیع و داشتم گهن بسته هم روی رو هام پلک

 .بشنوم سمع و گوش

 

  دارم رو هستی  که روزایی  تک تک
ی
 .روشا کنم یم زندگ
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 هات بدخلقیات،لجبازیات،خنده ی ثانیه به ثانیه

 داشتنش با و کردم پیدا و عزیزترینم که وقته خییل روزا این

 .خوشم

 میاد پیش چی  آینده در نمیدونم

 شه نابود شایدم یا شه برابردو  ها خوشر  این قراره نمیدونم

 ...ویل

 روشا دارم دوستت

 

#part544 

 

 شهاب*

 

 روی آروم و کردم قفل محکمتی  تنش دور رو دستهام

 .بوسیدم رو موهاش

 به و انداختم روم روبه ساعت های عقربه به نگایه نیم

 .زدم پوزخند ها ثانیه
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 رو چشم بودم نتونسته همچنان و بود صبح پنج ساعت

 .بذارم هم

 

 .بودم؟نمیدونم کرده پیدا رو نوجوون های پشبچه حس

 مدت بعد که داشتم رو عطیسر  از پر ی تشنه حس شایدم

 رو خودش چطوری نمیدونست و بود رسیده آب به ها

اب  .کنه ست 

 

 بود؟ خوب حالم

 !نه

 انصاقن  یی  حد از زیاد لحظه این توصیف برای خوب حال

 .بود

 .نداشت نظت   حالم

 از پر رس رستا فقط کلمه بدون و صفو  بدون حال یه

 .شور از پر شوق
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 با و فروبردم موهاش ی البه رو رسم و کشیدم عمیق نفس

 .بستم رو هام چشم موهاش خوش عطر بوییدن

 .بود برگشته دوباره خوشبختی 

 حال و حس این چون نبود خویی  ی کلمه دوباره شایدم نه

 .نبود تکراری

 بود؟ گرفته آروم بغلم تو دغدغه یی  و آروم انقدر روشا گ

 .کرد نیم یادآوری بهم رو روزی هیچ که حافظم

 

 بردم گونش سمت رو  لبهام آروم و کردم باز رو چشمهام

 .بوسیدم آروم و

بان  اختیار یی  و شد یم بیشتی  و بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 .شد یم تر تنگ و تنگ دستهام ی حلقه

 که بدم شارف خودم به و دختی  این انقدر میخواست دلم

 .بپیچه وجودم سلول به سلول تمام تو مالکیتش حس

 همیشه برخالف...بود آروم

 .همیشه برعکس...بود خوب حالش
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 که نفهمید شد یم مگه ویل کرد تقال سابق مثل دوباره

 داشت؟ فرق سابق با جنسش چقدر

 .کینه نفرت،نه نه بود خجالت رسارس رسی این

 

 روی دوباره و کردم محکمتی  گردنش دور به رو بازوم

 .بوسیدم رو موهاش

 

ن  همه یعتن  فت؟ پیش خوب داشت چت   مت 

 واقیع روزی یه میتونست هم محال رویاهای حتی  یعتن 

 بشه؟

 

 عاشق بتونه اونم و بشه نرم دلش روزی یه من روشای

 بشه؟

 

 محیط احساساتم به کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .باشم

 افسار بدون شوق و شور اینهمه به
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ن  عطش اینهمه به  هر رو تابم و تب داشت که خواسیی

ن  کج پا لحظه یه حق حتی  و کرد یم بیشتی  لحظه  گذاشیی

 .نداشتم هم رو

 

سید اگه ؟اگه میتی  شد؟ یم متنفر دوباره چی
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 محو افکارم اختیار یی  ظریفش تن شدن منقبض حس با

 .بغلم توی کوچولوی دختی  یی  برگشت حواسم تمام و شد

 

 هاش اخم و شد منقبض و سفت آین  به تنش و هادست

 .شد نزدیک بهم رسی    ع

 

 داشت ها شدن انجام اراده یی  و ها اختیار یی  شمار دیگه

 .رفت یم در دستم از

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 
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ه چشم تماما و شد بلند رسم نگران و ترسیده اینکه  خت 

 .جونش یی  و پریده رنگ صورت به شدن

 

 بهم محکم ابروهاش و سنگ مثل شد تنش تمام آروم آروم

 .خورد گره

 محکم رو تخت پتوی کردش گره مشت و شد قفل فکش

 چسبید

 

 روشا؟_

 

 تن آین  به که کردم صداش بهت از پر لب زیر و اروم

وع کوچولوش وع رسش و لرزیدن به کرد رسر  به کرد رسر

 .خوردن تکون

 

 یم نگاه بهش فقط مبهوت و مات نگران و زده وحشت

 .کرد
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 یی  کلمات و نامفهوم اصوات و گرفت فاصله هم از لبهاش

ن  پییسر  همدیگه از معتن   .گرفیی

 

 میگه چی  نمیفهمیدم

 لحظه هر که بود هاش اخم کور گره به چشمم فقط

 میچسبید بازوم به بیشتی  رسش و شد یم کورتر

 

 صدامو؟ روشا؟میشنوی_

 

ی ی کلمه ترس  .کردن توصیف برای بود بهتی

 رو مشاس لب زیر فقط ترسیده و شده چش نمیدونستم

 .کرد یم زمزمه

 

 که بودم ریزی قطرات و پریده رنگ صورت مبهوته و مات

 همه میگذشت که ثانیه هر و بود نشسته پیشونیش رو

ن   .شد یم تر شدید چت 
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 که بدم تکونش خواستم و گذاشتم بازوش روی رو دستم

 زد خشکم نانفهوم اصوات اون شدن واضح با

 

 کن ولم تروخدا...کن ولم_

 

 

 بهش فقط مبهوت و مات و شد قفل بازوش روی دستم

ه  .شدم خت 

 من؟ بغل تو میدید؟اونم کابوس داشت

 

  نیااا..ن...نزدیک نیا تروخدا...تروخدا_

 

 باال رفت بدنم دمای و شد تند هام نفس ریتم

 بود؟ زده خشکم چرا

 ببینه؟ خواب تا نذارم و بدم تکونش محکم نمیتونستم چرا
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 کن ول دستامو بعق برو...عقب برو کن ولم_

 

 .بود آشنا چقدر ها جمله این...صدا این

 متحت   و مات جام رس شده خشک ی مجسمه یه مثل

 .شدم پرت نحس شب یه وسط آین  به و شدم قفل

 تر لعنتی  شب اون...لعنتی  جنون اون

 

 تروخدا...نیا کنم یم خواهش...کن باز دستامو_

 

 .کرد یم دیوونم داشت ها کلمه این آشنایی 

 .جنون از پر کینه از پر و نحس بش یه

 میدید؟ رو شب اون خواب

ت یی  یه خواب  ی بسته دستهای رو بود زده خیمه که غت 

 زنش؟

 

 ....نه تروخدا...نه_
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 زده وحشت و کردم باز تنش دور از رو دستهام اختیار یی 

 .گرفتم فاصله ازش ترسیده و

 .بود شده سفید گچ مثل لبهاش و بود گرفته گر صورتش

 تونستم؟ چطور و میپیچید خودش به اشتد

 

 براش خودم که کابوش تو که بودم زنم مبهوت و مات

د پا و دست داشت بودم ساخته ن  های کلمه آین  به که مت 

وع و کرد قطع رو لبش زیر  کشیدن جیغ به کرد رسر
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 .ممتد و بلند

 دل ته از و بلند جیغ یه
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ن  محکم رو پتو ی گوشه  چشمهای و گرفت مشتش بی 

وع دلش ته از و داد فشار بهم رو بستش  جیغ به کرد رسر

 .کشیدن

 .بود آشنا صدا این چقدر

  ناقوس
ی
ون هام گوش توی از که مرگ فت بت   .نمت 

 

 نتونستم دیگه و اومدم خودم به بلندش جیغ صدای با

 .کنم تماشا فقط

 کرد خوش جا گلوم توی مزاحم و سفت ی گلوله یه منتیه

 .گرفت رو صدام ی بنیه تمام و

 .میلرزوند رو صدام که مزاحم و لعنتی  بغض یه

 

ن  رو التهابش لز پر و داغ صورت  گرفتم قاب دستم دوتا بی 

 کرد صداش نیمم و نصفه جون تمام با و

 

 میبیتن  خواب داری روشا...روشا_
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 .نمیشنید

 انیدم بدون و درمونده نمیشنید،صدای رو صدام

 

 اینجام من عزیزدلم و چشمهات کن باز_

 

ن  دختی  این درد تمام شاید  .بود همی 

 .برنداشتم رسش از دست هنوز و اینجام من اینکه

 

 .کرد یم گریه وجودش تمام با هنوز میکشید جیغ هنوز

 

 کردم صداش عجز با و دادم تکونش قبل از تر محکم

 

 .بگردم دورت کن باز و چشمهات_

 شهاب کس همه میبیتن  خواب داری

 

 کسم؟ همه اب کردم چیکار من
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 کردم؟ قفل رو دستهاش و دریدم رو تنش چجوری

 

 میخورد بهم خودم از حالم

 .کرد یم خراب فقط که شهایی  از

 

 .بردم باالتر رو صدام و بوسیدم رو داغش صورت

 زدم صداش تر بلند و دادم تکونش قبل از محکمتی 

 

 اینجام من لعنتی  چشماتو کن باز_

 

 !کرد باز

 .بود گیمزند  ی همه که چشمهایی 

  خوش گوی دوتا
ی

 عجیب و دردرسش ی مایه شد گه رنگ

 .کرد گرفتارش

 ی قفسه و شد باز هم از ترسیده و زده وحشت چشمهاش

 مدام همش رس پشت و تند تند های نفس زور از سینش

ن  و باال  .شد یم پایی 
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 و انداخت اتاق دور تا دور به اول رو ترسیدش و گیج نگاه

 من نگران و درمونده صورت رو باالخره رنگش رسخ نگاه

 .نشست

 

ه بهم ثانیه چند فقط...ثانیه چند  انبار مثل بعد و شد خت 

 .ترکید باروت

 

 بغلم توی رو خودش توانش تمام با و بست رو چشمهاش

 کرد پرت

 

#part547 

 

ون و زد خشکم  .کردم تماشا و موندم جام رس فقط حت 

ی  با و کرد پرت بغلم توی محکم رو خودش که دختی

وع بلند صدای ن  اشک به کرد رسر  .ریخیی
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 به عجز با رو رسش و کرد حلقه تنم دور محکم رو دستش

 داد فشار سینم

 

ن  یم دیوونم کابوسا این آخر_  .کین

 نمیشه؟ تموم چرا

 شن؟ نیم تموم لعنتیا این چرا

 

بان...نفسم  قلبم از وای...قلبم ضن

 

ی  دسفی و رسخ من ی برهنه ی تنه نیم دیدن با که دختی

 و بود آورده پناه من آغوش به پناه یی  و پروا یی  حاال شد یم

 .کرد یم هق هق درمونده

 میومد؟ رسم داشت چی 

 معصوم؟ ی فرشته این با کردم چیکار من

 

 .داره برنیم رسم از دست لعنتی  کابوس این_

ن  فقط همشم  .میبینم خوابا همی 
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 ...میبینم خواب...میبینم خواب

 

 

 .نمیومد باال نفسش

 و بود شده گم تنگیش نفس الی البه هقش هق ایصد

 .بودم متنفر خودم از لحظه این چقدر

 

 آورده پناه بهم ندونسته دختی  این و بودم درد خودم من

 .بود

 

 رو رسش عمیق و دادم فشار سینم به محکم رو رسش

 بوسیدم

 

 .بود خواب همش روشا شد تموم_

ن  همه  .شد تموم چت 

 

 .کرد یم دیوونم اشتد دردش از پر و عاجز صدای
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 بود شده ناامید که ای خسته و درمونده صدای

 

 ...نمیشه تموم_

 .نمیشه تموم لعنتی  ی قصه این هیچوقت

 .میبینم و خوابش شب هر

 .نمیشنوه هیچکس کنم یم التماس کشم یم جیغ چی  هر

 .تخت به بستس دستهام

نم جیغ چی  هر ن  خالص دم یم تکون پامو و دست مت 

 .نمیشم

 شهاب؟ کنم نم؟چیکارک چیکار

 

 

 تنم به محکم و کردم حلقه تنش دور رو دستم

 .چسبوندمش

 .بود من کس همه دختی  این

 رو رسش و کردم تر تنگ و تنگ رو دستهام ی حلقه

 .بوسیدم طوالین  و عمیق
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 .درمون هم بودم درد هم که بودم متنفر خودم از

 .انداختم روز این به و دختی  این من

 

 اینکه از انصاقن  یی  کمال در حاال و جونش به انداختم ترس

 .بردم لذت کرد پرت بغلم توی رو خودش

 

 روشا هستم من_

 آخرش تا

 .مراقبتم من کن تکیه خودم به بمون خودم بغل تو

 شهاب روشای پیشتم خودم

 

#part548 

 

 .شد یم مچاله مدام بغلم تو و میلرزید بید مثل تنش

 .بود مزخرقن  حس چه
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 که هقی  هق و کردند یم خیس رو متن که هایی  اشک

 .بودم من مسببش

هایی  تمام و خودم از حالم
ن  شد یم مربوط من به که چت 

 .میخورد بهم

 

 میشه؟ تموم شهاب؟گ کنم چیکار_

 

 تا کندم جون و داوم فشار هم روی محکم رو چشمهام

 .نشه مجسم هام پلک پشت نحس شب اون

 ...دیگه بود دنیا کار ویل

 رو روز اون که شد نیم بازم میخواستم خودم اگرم حتی 

 .کنم فراموش

 بود تاوان جور یه اینم

ن  مدل یه  .نزدن دم و سوخیی

 

ن  رو رسم و چسبوندم خودم به محکم رو ظریفش تن  بی 

 بردم فرو بلندش موهای خرمن
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 روشا هستم من_

 آخرش آخر تا

 

 رو نحس شب اون خودش پای هم و بستم رو چشمهام

 .زدم ورق

ن  که این از بدتر دردی چه و یلرزیدم آغوشم تو  بازوهام بی 

 نداشت؟ آرامیسر  ویل بود

 .همیشه مثل درست

 نبود من مال هیچوقت ویل بود من روشای اون

 

 تکیه سینم به رو گونش حرف بدون و ساکن همینطور

 .کشید یم نفس تند تند و بود داده

 رو دستش کف و کرد باز سینم روی رو دستش مشت

 گرمای مدهوش داد اجازه و گذاشت قلبم روی درست

 .بشم نفسش و دست
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 بود؟ تاواین  و جهنم چجور دیگه این

 به میخواست دلم شده پاک حافظش فهمیدم که روز اون

یتن  شهر کل  .بدم شت 

 نه؟ مگه بود توهم

ن  در قش توهم  .کشیدن ماله جوری یه و رفیی

 

 کس بره یادمون خودش و خودم حتی  اگه نبود حواسم چرا

 کنه؟ تازه برامون رو روزها اون دوباره که هست ای دیگه

 

ه آروم دلش تا دادم اجازه و بستم رو هام چشم  تو میگت 

 .بریزه اشک آغوشم

ی دیگه ویل شد نیم آروم هاش نفس ریتم  هق از هم ختی

 .نبود وقفه یی  های ناله و بلند های هق

 

 دلبازی و دست با و بود چسبونده بهم کامل رو گونش

 .کرد یم تقدیمم رو مشگر  نفس
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 و کشیدم دراز تخت روی شد،آروم آروم که هاش نفس

ن  قبل از تر محکم رو ظریفش تن  .گرفتم آغوشم بی 

 .کشید یم نفس آرامش با و بود بسته رو چشمهاش اینبار

 

 .میخورد بهم گونم شهاب های رفتار تمام و خودم از حالم

 بودم؟ گفته بار یه و این

 ...درک به

 داشت رو شدن تکرار بارها لیاقت جمله این
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 لحظه هر که دیم سپیده نور و پنجره سمت به نگایه نیم

 .انداختم شد یم بیشتی  و بیشتی 

 قبل از بهتی  و شد یم تر روشن و روشن اتاق آروم آروم

 تماشا رو خیسش چشمهای و رسخ های گونه میتونستم

 .کنم
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ان شد یم چجور رو گذشته  کرد؟ جتی

ی که حاال  یم کار چشم تا و نبود خاطدات پای رد از ختی

ی یی  کرد  ساخت؟ نو از دوباره شد یم بود،چجور ختی

 

 باشم؟ امیدوار آینده به میتونستم

 منم حال شامل بود ممکن که وصال خوش های لحظه به

 بشه؟

 اختیار؟ از پر پا تا رس و اجبار بدون زور بدون

 

 از رو اشک رد آروم دست پشت با و کشیدم عمیق نفس

 .کردم پاک لطیفش ی گونه روی

 

 .بیاد یادش دوباره رو گذشته بود ممکن یعتن 

 روی رو رسش راحت خیال شد،با آروم که هاش نفس ریتم

 .کردم تماشاش چشم پا رستا و کردم تنظیم بازوم
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 به دونه هامون بازی عشق میون و شد یم عاشقم اگر

 کردم؟ یم باید رچیکا شد یم زنده براش خاطرات ی دونه

 

 در و پرید باال اختیار یی  هام موبایلم،شونه زنگ صدای با

 رسی    ع و شد دراز سمتش دستم اختیار ثانیه،یی  از کشی

 .کردم خفه رو صداش

 

 و کردم نگاه آسایشگاه ی شماره به حرص از پر و عصتی 

 .انداختم روشا صورت به نگایه نیم کالفه

 ریه از آرامش با رو نگرانیم از پر بستش،نفس های پلک

ون هام  .کرد بت 

 

 مزاحم وقت یی  و وقت دادن یم اجازه خودشون به چجور

 شن؟

ین حتی  نمیذاشتم  و بکر خلوت این هم ها بهانه بزرگتی

 .بزنن بهم رو قیمت بدون
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ه صورتش به دوباره و کردم پرت تخت کنار رو گوشر   خت 

 .شدم

 

 رس ختت این روی خالیش جای حشت با تموم سال یک

 .کردم

 ...نه

 .اون از بیشتی  خییل

 پا و دست و کرد یم تقال آغوشم تو که هایی  موقع حتی 

د ن  که روزی برای و میسوختم نداشتنش حشت تو مت 

 .کردم یم خیالباقن  بیاد کوتاه و باشه همراهم بخواد

 

 نه؟ مگه بغلم اومد خودش

 .نکردم مجبورش دیگه منکه

 .کرد قبول خودش هم رو خوابیدنش اینجا حتی 

ن  جنس من ویل کرد تقال و زد نق کیل باز اینکه با  نخواسیی

 .بلدم خوب رو نفرت و
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 وجودم تو بنیه و جون از پر ی جوونه یه مثل امید حس

 .کرد یم رشد

 .ساخت شد یم رو آینده

 با و بیاره پناه بهم که بود کرده عادت بهم انقدر که حاال

ه آروم من آغوش  .بود دواریامی جای یعتن  پس بگت 

 .کردم نوازش رو گونش روی آرام شستم انگشت پشت با

 

 .بود گل برگ مثل درست پوستش لطافت

 

 پیشونیش روی رو لبهام و بردم جلو رو رسم اختیار یی 

 .گذاشتم

 عمق قدر و کردم محکث لحطه چند حرکت یی  و آروم

  تمام
ی

 .کشیدم عقب و بوسیدم رو پیشونیش هام دلتنگ

 

 هاش پلک خییس هام انگشت رس با و مبرد عقب رو رسم

 .گرفتم رو
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 مبادا تا چشمهاش پیل گذاشتم رو جونم و تالش تمام

 گذشته روزهای تو بخواد و کنه گت   لبهاش به نگاهم

 .کنه پرتابم

 

 به اال کنم نگاه صورتش ی نقطه نقطه به کردم یم سیع

 .لبهاش

 .زد یم فریاد رو بوسیدن ی وسوسه عجیب که لبهایی 

 ببوسمش؟ شد نیم

 کرد؟ یم چیکار میفهمید و شد یم بیدار اگر
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  دنیای عجب وسوسه باتالق
ی
 .بود بزرگ

 یم سوال زیر رو آدم ی اراده تمام که پیکری و در یی  دنیای

 دهن فقط رس کردن،اخر خرج استقامت کیل از بعد و برد

د پیش رو خودش کار و کرد یم کجی   .میتی
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 .بود زده لک دنشبوسی برای دلم چقدر

 .زنم بوسیدن برای

 .خودم روشای و ترینم محرم بوسیدن برای

 

 با و کشیدم دست لبهاش روی انگشتم پشت با آروم

 .کردم تماشا فقط حشت

 ...نه ویل

 داشت؟ جون و توان چقدر آدم ی اراده مگه

 دور از و داره نگه رو خودش میتونست چقدر مرد یه مگه

ن  فقط  ه؟کن تماشا رو نداشیی

 

 .نبود شدین  دیگه....نه و کشیدم عمیق نفس

 بودم بلد که ترسیده دختی  یه و موندم یم من فوقش

 .کنم همراهش دوباره چجوری
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 سمتش به رو رسم و کردم تر رو لبهام اختیار یی  و آروم

 اختیار یی  موبایلم ی دوباره زنگ صدای با که کردم نزدیک

 .مکشید عقب رو رسم رسی    ع و شدم قفل جام رس

 

 .نبود توصیف قابل حرص و خشم از حجم اون دیگه...نه

 موبایلم قدرت با و کشیدم عقب عصبانیت و حرص از پر

 .شدم بلند تخت روی از و زدم چنگ تخت کنار از رو

 

ن  و باال تند تند سینم ی قفسه  از تنم تمام و شد یم پایی 

 .میسوخت باال حرارت

 زنگ وبارهد تماس رد یه از بعد کردن یم جرئت چطور

 بزنن؟

 

ن  و گرفتم فاصله تخت از کیم  و ایستادم در چهارچوب بی 

 کردم وصل رو تماس
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 دارین حق ساعتایی  چه نفهمیدین هنوز احمقا شما یعتن __

ن  زنگ من به  .... و بزنی 

 

 خط پشت زن ی ناله از پر و مضطرب صدای شنیدن با

 به بسته مشت و خورده گره ابروهای با و خورد گره حرفم

 دادم گوش حرفهاش

 

 

 نمیدین؟ رو ما جواب چی  برای رادش جناب_

 مزاحمتون صبح موقع این که داشتیم واجتی  کار حتما

 ...ما که شده گ وگرنه شدیم

 

 

 و رفت باال صدام اختیار حرص،یی  از پر و طاقت یی 

 کردم قطع رو حرفش روشا برای مراعات از پر و عصتی 
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 اونجا بیام پانشدم تا بگو زودتر حرفا این جای به_

 کنم روشن و تکلیفتون

 

 اخم و شد برابر چندین نگرانش و زده وحشت صدای

 .گرفت نیم فاصله هم از کردم گره های

 

 به چشمم گوشه و بود خط پشت زن اون به گوشم یه

 کرده باز رو هاش پلک الی خواب از پر و آروم که روشا

 .کرد یم تماشام منگ و گیج و بود

 

ی که کنم زمزمه آروم خواستم و شد اربید باالخره ن  چت 

 پشت زن حرف شنیدن با که بخوابه دوباره تا نیست

بان و بست یخ هام رگ توی خون آین  خط،به  قلبم ضن

 .ایستاد

 

 و کرد تر باز رو بازش نیمه چشمهای مبهوتم و مات نگاه

 .کرد بلند تخت روی از رو تنش
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 مارو  که همینطور و نشست تخت روی اروم روشا

 کرد زمزمه نگراین  و اصطراب میمالید،با رو چشمهاش

 

 شهاب؟کیه؟ شده چی _

 

 های توضیح و گریه صدای و شنید نیم دیگه گوشهام

 .نداشت معنا دیگه زن اون هم رس پشت

 که دنیایی  و میخورد زنگ کلمه یک فقط گوشم توی

 بود شده متوقف

 

 ....شهاب_

 شد؟ چی  شهاب

 میشنوی؟؟ و صدام

 ....شهاب
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 روشا*

 

 رو چشمم ی گوشه مانتوم،اشک شدن کشیده حس با

 .دوختم گردش چشمهای و روشنا به رو نگاهم و کردم پاک

 گریه کیل از بعد باالخره و بیاد نذاشتم هم اخر ی لحظه تا

 .بایسته اینجا دادم اجازه اضار و

 

ن  رو رسم  کوچیکش دستهای به سوال از پر و گرفتم پایی 

 .کردم نگاه کشید یم و بود گرفته رو مانتوم که

 دستم توی گل دسته به پاکش و مظلوم چشمهای اون با

 .بدم بهش که کرد اشاره بهم ابرو و چشم با و کرد اشاره

 

 لحطه چند از بعد و انداختم شهاب به نگایه نیم

 و کردم جدا رو دستم توی های گل شاخه از تا مکث،چند

دم روشنا دست به  .ستی
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ن  سکوت یه  هم مداح بلند صدای با حتی  که تلخ و سنگی 

 .شد نیم شکسته

ن  جو این ویل خوند یم دعا میکروفون پشت بلند  و سنگی 

 .شد نیم شکسته هیچجوره ثقیل

 

 پاهای دوتا روی و کشید دستم از هارو گل دوق با روشنا

وع و نشست ها خاک روی کوچیکش  پر پر به کرد رسر

 .ها گل کردن

 

 مکث کیل با و گرفتم کوچیکش یها دست از رو نگاهم

 .چرخوندم اطراف به رو نگاهم

 

 هم دست های انگشت از تعدادشون که هایی  مرد و زن

 .بودن نذاشته تنهامون نان۰هم ویل بود کمتی 

 

 یه موقر و ساکت که خورد گره مسعودم بابا به نگاهم اول

 .کرد یم زمزمه فاتحه لب زیر و بود ایستاده گوشه
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 و بود ایستاده جمع این آدمای ی همه از دور به گوشه یه

  با گایه از هر
ی

 .کرد یم نگاه رو تاپام رس دلتنگ

 

 عمیق نفس و کشیدم دست پلکم ی گوشه به آروم

 .کشیدم

 مامان و میچرخوند داشت آروم خرمارو و حلوا سیتن  بابا

 .داشت نیم بر قرآن از رو چشمش هم ثانیه یک حتی  هم

 

 .ودب غریتی  عجیب روزگار عجب

ن  بالتکلیفم و درمونده نگاه  وحشتناکش سکوت و شهاب بی 

 .بود درگردش

 .ندارم دنیا این توی و هیچکس کردم یم حس اوقات گایه

 همراه تنها بودن شده من بریای و دور تمام االن ویل

 .شهاب سخت روزهای

 

ن  که مادرم و پدر  لحظه که پدری با بودن اینجا نفر اولی 

ن  نگاه ای  .شد نیم برداشته روش از اطرافیان ثقیل و سنگی 
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  رفیق دوتا میموند فقط
ی

 روز این تو و شهاب که همیشگ

 قد تمام بهتی  حال ذره یه برای و بودند نذاشته تنها تلخ

 .بودند کشیده صف

 

 و داشت نگه پاهاش کنار رو حلوا خایل سیتن  فرگل

ن  رو نگاهش مستاصل  .چرخوند قتی  دور های آدم بی 

 

 به خورد گره چشمم که رفتمگ ازش رو نگاهم

 بهم چشم با آروم و شد تموم فاتحش که مسعود بابا

 .برم تر نزدیک تا کرد اشاره

 سمتش و زدم بهش بخیسر  ارامش لبخند اراده یی  و آروم

  و رنگ رسخ نگاه که افتادم راه
ی

 خاک روی از شهاب سنگ

ه من به و شد گرفته شده کنده تازه  .شد خت 
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ن  به پاهام اراده یی   نگاه اون واج و هاج و خورد گره زمی 

 .شدم حرف از پر و رنگ رسخ

ن  شهاب نگاه تا کشید طول لحطه چند  که پدری و من بی 

 خاک اون به دوباره و چرخید نداشت قبولش هیچحوره

 .دوخت چشم تازه

 

 با و گرفتم جون دوباره اختیار گرفت،یی  رو نگاهش وقتی 

 .افتادم هرا بابام سمت تر راحت خیایل

 

 .ایستادم روش روبه درست و شدم تر دور قدم چند

 

 

 .بابا اومدی که کشیدی زحمت خییل_

 ....خییل بیای اینجا تا نبود الزم اصال

 

 

 پریناز کنم یم دق نگراین  از دارم_
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 .شد درمونده نگاهم و خورد گره گلوم تو حرفم

 ینازپر  من بره یادش تا بود کرده نگران انقدر و مرد این چی 

 .روشام و نیستم

 

 

 از نه میدی حسایی  درست ختی  خودت از نه وقته چند__

 .پشه این

 به نه متنفرن من از تو جز همه که جمیع این تو اومدم اگه

 .مرحومش پدر نه بوده شهدب خاطر

 .پریناز تو فقط و فقط

؟ چیکار داری تو هست معلوم اصال  میکتن

 بشه؟ چی  که آدم این ی خونه تو موندی

 

 

 و مستاصل نگاه به رو چشمهام و کشیدم عمیق نفس

 .دوختم درموندش
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 .کتن  پدری ویل نباشر  خون هم که شد یم پس

ون انقدر وقتی  نداشت پدر از کم مرد این  .بود حت 

 

؟ انقدر چی  برای بابا__  نگراین

 .شم نیم اذیت اصال شهاب ی خونه تو من

 .دارن رو همدیگه که تنها ادم دوتا شدیم رفیق دوتا مثل

 بابا کن نگاهش

 نگرانم که دارم رو شماها من الاقل تره تنها منم از اون

ن  ؟ اون ویل باشی   چی

ن  بابا نمیکنه اذیتم  باش مطمی 

 

 

 .شد کینه از پر بشه تر آروم اینکه جای به نگاهش

 شهایی  به و گرفت چشمهام از رو نگاهش نفرت از پر

 .شد یم کننده نگران داشت سکوتش که دوخت
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 بود نریخته هم اشک قطره یه حتی 

 

 

 .ای ساده چقدر تو کنه یم بازی فیلم داره_

 .خونش بره گلم دست دختی  شدم راضن  باش منو

 پریناز؟ آره دزدیدت چجوری رفته یادت

 خوردی؟ رو فریبندش طاهر گول اخه چرا

یزه اشک قطره دو پدرش مرگ برای حتی  آدم این  نمت 

 

 .گرفت دلم چرا نمیدونم

 .دلیل بدون منطق بدون هاراد یی 

 

  

 و کردند یم قضاوت زود چقدر ادما گایه

 .داشتند حق شایدم...نمیدونم
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 .میکتن  رو فکرش تو که نیست آدیم اون شهاب بابا_

 آدم یه بالکل دادم دست از و حافظم فهمید که روزی از

 .شده دیگه

 اون جای بذار و خودت ویل نمیدونم

 کرده فکر کرده پیدا رمخ و خوش سال یه بعد و من وقتی 

 .رفتم و کردم ولش

؟ حایل چه باشر  خودت تو  مییسر

 

 

 نداشتم دوست رو متعجبش و گرد چشمهای
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  داری چی _
ی

 هست؟ معلوم پریناز میگ

ن  پشه این  کرده؟ خورت چت 

ن  گم ادم زن اگه چرا  ذهن به ممکنه که حدش شد،اولی 

 باشه؟ این باید کنه خطور
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 کاسس؟ نیم زیر ای کاسه یه نمیکتن  فکر چرا

 بابا؟ نمیدی گوش حرفمو چرا

 

 

 .دوختم چشم بهش درمونده و کردم فوت رو نفسم کالفه

 بود اراده یی  خییل

 جای به میخواست دلم که کننده غافلگت   اون از بیشتی 

 .کنم بغلش محکم و شهاب رساغ برم حرفها این شنیدن

 نبودم؟ رفیقش مگه

 نبودم؟ کرد یم ارومش که کیس تنها مگه

 .گفت یم اینجوری که خودش الاقل

 

 

  االن بابا_
ی

 کنم؟ چیکار میگ

 وضعیت این تو اونم دعوا و جنگ به کتن  یم دعوتم داری

 شهاب؟ سخت
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 .بودم من طالق گفت اول اونیکه رفته یادت مگه

 .نمیده طالقم نکنم سازش شهاب با تا ویل

؟نگ مگه باشه داشته سیاست باید دختی  گفتی  خودت  فتی

 و چنگ به کتن  یم دعوتم داری خودت شده چی  حاال خب

 دعوا؟

 

 

یف نداشتم توقع_  .بیارین تشر

 دکتی  جناب کشیدین زحمت

 

 تقریبا و چرخیدم شهاب جدی و خشک صدای با متعجب

 .شدم سینه به سینه باهاش

 رو دستش که بودم نکرده هضم رو حضورش کامل هنوز

 .چسبوند خودش به و من محکم و کرد حلقه کمرم دور

 

 رو اسمش و دوختم چشم بهش متعجب که بود اراده یی 

 .زدم صدا
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 ...یم شهاب؟چیکار_

 

 .خان شهاب بهت گم یم تسلیت_

 .بودیم ختی  یی  پدرتون وجود از ما که حیف فقط

 بودن؟ سالمندان آسایشگاه تو ایشون چرا گفتی  فقط

 

 .بستم رو چشمهام و گزیدم محکم رو لبم اختیار یی 

 

ن  همه شتدا  .کرد یم خراب رو چت 

 به فقط این و میساخت واقیع دشمن یه شهاب از داشت

ر  .بود ارتباطمون ضن

 

 

 که هایی  غریبه با اطرافیانم درمورد نباید من مطمئنا_

ن  چرا هنوز نیست معلوم  میچرخن زنم بر و دور و هسیی

 .بدم توضیج
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نم حرقن  اومدین اینجا تا اینکه حرمت به فقط االنم ن  و نمت 

 .برین حرف بدون فقط میدم اجازه

 دکتی  اقای اومدین اینجا تا که ممنون بازم

 

 

 .کرد خراب

 برای ها مدت باید و کرد خراب بدجوری مسعودم بابا

ان  .کنم تالش کردنش جتی

 

 دور به رو دستش ی حلقه شد تموم که شهاب حرف

 یی  که کشید خودش همراه و من و کرد تر محکم کمرم

ی اختیار  .کردم اشاره اطراف به معذب و خندیدم کهیستی

 

 .میام االن کنم خداحافیطن  بذار جان شهاب ام__

 برو شما
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@shargoftegoo 

ن  و تند نگاه یه توقع  داشتم تلخ ی کلمه کیل شایدم یا تت 

 ی جمله یه به فقط و کرد باز رو دستهاش گره فقط ویل

 کرد اکتفا لب زیر

 

 نده طولش_

 

#part554 

 

ن  نگاه  کیم وقتی  ویل بود برجا پا همچنان ثقیلش و سنگی 

 شد بلند بابا ی کالفه صدای باالخره شد دور ازم

 

 مثال این ی کاسه نیم زیر ای کاسه یه نشون این خط این_

 .هست شوهرت

 روشا شده دیر خییل که میفهیم وقتی  ویل
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 هم نکرده نگاه حتی  و کشیدم دست پیشونیم رو کالفه

ن  نگاه  .کردم یم حس رو شهاب سنگی 

 

 

 بابا باش خودت مراقب__

 و خودم رسی    ع کتن  تر لب کافیه شد چی  هر وقت هر

سونم  پریناز مت 

 

 

 .کردم تماشاش درمونده و کردم باز رو چشمهام

 باشم؟ نداشته دوستش و مرد این میتونم چطور

 

 .کردم بسته و باز دور یه رو چشمهام و زدم لبخند

 

 .جان بابا باشه_

 مراقتی  انقدر که ممنون
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@shargoftegoo 

 

 

 همون از و کرد اکتفا تلخ شایدم و کوتاه لبخند هی به

 عقب آروم آروم و داد تکون رس مادرم و پدر برای فاصله

 .کشید

 

 شهاب با چرخیدم اینکه محص به و کشیدم عمیق نفس

 .شدم چشم تو چشم

 .بیتن  پیش قابل چقدر

 

 بابا میتونم تا کردم سیع و گرفتم چشمهاش از رو نگاهم

 .نکنم مقایسه خودم ادرم و پدر با رو مسعود

 

 ویل کرد انکار رو عشقشون شد نیم که ساده مرد و زن یه

ن   .کردن یم فرق رفت نگراین  با که مردی با آسمون تا زمی 
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 بده صتی  بهتون خدا میگم تسلیت خان شهاب_

 

 نبیتن  غم دیگه انشاهلل باشه آخرت غم پشم_

 

 

 هم خویی  معتن  حتی  شاید که ای عامه زیادی جمالت

ن  ویل نداشتند  و من خاطر به و بودند اینجا که همی 

 .حرف دنیا یک یعتن  اومدند زندگیم

 

 سمت رو رسش و کشید دست بازوم روی آروم مامانم

 کرد نزدیک گوشم

 

 

 پدر دادن دست از باشه شوهرت به حواست جان مامان_

 .داره احتیاج خییل تو بودن به االن بزرگیه غم خییل

 باش مراقبش
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 برام بود غریب چقدر هنوز و دادم تکون آروم رو رسم

 شوهر ی کلمه

 

 کوتاه دادن تکون رس یه و بود بابا جمالت نوبت حاال

 .شهاب

 

 باشه شاد روحشون انشاهلل اجازتون با بریم دیگه هم ما_

 میدم هم صدقه براشون حتما من

 

 یا بود شهاب ی شده سنگ نگاه خاطر به نمیدونم

 همه غریب عجیب خییل ویل حدش از بیش خونشدی

ن   .رفت یم پیش رسعت با و تند داشت چت 

 کیل از بعد و زدن هم بر چشم یه مثل که رسی    ع انقدر

 .شهاب و موندم من فقط کردن همدردی و همدیل

 

ن  باباهم و مامان اینکه از بعد  رو روشنا دست زور به و رفیی

ن  و اشکان کشیدن،نوبت خودشون با  کیل با که بودن نازنی 

ن  خداحافیطن  سکوت و حرف  .کین
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 اکتفا کوتاه خداحافیطن  یه به من ی اشاره دیدن با هم فرگل

 .رفت و کرد

 

 .نبودیم زیادی جمعیت خییل

 وقتی  ویل دست های انگشت تعداد از کمتی  حتی  که میگم

ن  تکشون تک ،تازه یه و موندیم دونفر ما و رفیی  فهمیدم قتی

ن  که هم هایی  همون  دارن قیمت چقدر هسیی
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 فقط چشم پا تا رس و چرخوندم شهاب سمت رو نگاهم

 .کردم تماشاش

 تازه خاک انبوه اون روی از نگاهش هم سانت یه حتی 

 یم نگاه فقط چشم رسارس شد نیم برداشته شده ریخته

 .کرد

 

 .کرد یم نگرانم داشت
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 .بود وحشتناک خییل خونشدی و سکوت از حجم این

 .خایل و خشک نشواک ذره یه نه و اشک قطره یه نه

 

 بهش مستاصل و کردم نگاه اطرافم و دور به هدف یی 

 .شدم نزدیک

 کردم؟ یم چیکار باید االن

 

 شهاب؟_

ات یکم نمیخوای...میگم  پدرت؟ برای بدی خت 

 ...اصال یا

 

 سمتم برگشت و گرفت خاک انبوه اون از رو نگاهش آین  به

 

 بریم_

 

 .داوم بند زبونم و شد گرد اختیار یی  چشمهام
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؟ ن  همی 

 چند بود گذاشته کنار پدرش فوت برای که سهیم تنها

ه دقیقه  بود؟ شدن خت 

 

 بریم؟_

 ...تا میمونیم بیشتی  یکم کردم فکر...کردم فکر

 

 اون با کاش ای و شد یم کورتر لحظه هر ابروهاش گره

 کرد نیم نگاهم شکیل این خونشد و رسخ چشمهای

 

 روشا بریم گفتم_

 

 یی  اون و بودم شده خشک جام رس مبهوت و مات من

ن  رو دستم تفاوت  همراه محکم و کرد قفل انگشتهاش بی 

 .کشید خودش
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 بود؟ کردن عزاداری مدل چجور دیگه این

 نکنه؟ گریه پدرش برای ادم میشه مگه

 کنه پدری نباشه بلد که چقدر هر بد چقدر هر

 

 همراه خودش با محکم و کشید قدرتش تمام با رو دستم

 .کرد

 

 .نداشتم هم رو زدن حرف کالم یک جرئت حتی 

ن  خود تا  افتاد راه مطلق سکوت تو و کشید و من ماشی 
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                           ** 

 بود؟ هزارم بار برای

 .نمیدونم
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 اینبار کردم سیع و دادم تکون طرف دو به رو رسم کالفه

 درست رو چندخیط پاراگراف این و کنم جمع رو تمرکزم

 .نمبخو 

 که خوندمش چندم بار برای و خط رس برگشتم اول از

 و رفت فکر دوباره که بودم نرسیده وسطاش به هنوز

 .خورد بهم تمرکزم

 

 یه همون به لحظس چند دیدم که اومدم خودم به وقتی 

 از و شدم غرق افکارم تو که هاست دقیقه و زدم زل خط

 .شدم دور لعنتی  پاراگراف اون

 .کشیدم دست پیشونیم روی و تمبس کالفه رو چشمهام

 به تمامیت با تا انگار و بستم محکم رو کتاب حرص کیم با

ه پنجره اون  .گرفتم نیم آروم شدم نیم خت 

 نه؟ مگه روز دو شد

کت از نه که روزه دو ی رسر  .من از نه و هست ختی

 !باشم،نه کم بخوام حتی  یا نباشم من اینکه نه

 .نمیاد منم سمت حتی  روزه دو ویل هستم من
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ه  و میبنده خودش روی رو ای شیشه در اون و اونجا مت 

 .میکشه سیگار

 .تر عمیق و عمیق های پک

 اخم یه واکنشش تنها ویل بزنم حرف باهاش کردم سیع

 .مطلق سکوت یه و بود غلیظ

 .بودم کرده عادت بهش

 دری    غ که محبتی  و عشق به بودنش حایم هاش،به توجه به

 .کرد نیم

 به فقط و میبست روم به رو در که بود زرو  دو حاال ویل

ه شهر های آدم و شهر  .شد یم خت 

 

ه و کردم رها ای گوشه عصتی  رو کتاب ه خت   زل بهش خت 

 .زدم

 

 .کردم یم کاری یه باید

 کرد؟ تحمل شد یم مگه چقدر رو وضع این
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 از خوشحال و راضن  نبخشید؟مگه رو پدرش مگه

 نگشت؟ بر آسایشگاه

 داشت؟ مسکن حکم چقدر مگه گریه یی  عزاداری این حاال

 

 .شدم بلند جام از و کشیدم عمیق نفس

 نمیشه هیچجوره....نمیشه اینجوری نه

 

خونه سمت رو راهم اول ن  شاید کردم فکر و کردم کج آشتی

 آین  به ویل باشه کارساز یکم بتونه دونفره ی قهوه یه

 پشت آدم و  شیشه اون سمت دوباره و شدم منرصف

 .ادمافت راه شیشه

 

ن  باال ،بدون فکر بدون  اون و دریا به زدم و دل کردن، پایی 

 .کردم باز رو ای شیشه در

 

 هم نگاه نیم یه حتی  که بود وخیم اوضاع چقدر مگه یعتن 

 نکرد؟ من خرج
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ه روش روبه به  لبهاش به رو لعنتی  سیگار اون و موند خت 

 .کرد نزدیک

 

 .شد یم خرد داشت اعصابم دیگه

 داشت نخوردن دردی هیچ به شایدم و نبودن حس کم کم

 .میومد رساغم

 کرد؟ پیدام سال یک بعد که نبود مردی همون این

 

 دستهام و ایستادم روش روبه حرص شایدم و خشم کیل با

 زدم کمرم به رو

 رو ابروهام و کردم رفتارهام تمام چاشتن  هم غلیظ اخم یه

 .انداختم باال

 رفت یم پیش خوب داشت که اینجاش تا

 

 

 شهاب؟ بدی ادامه و وضع این میخوای گ تا دقیقا__

 بدونم خودمو تکلیف منم تا بگو
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@shargoftegoo 

 

 

 بود؟ شهاب مال شده نابود و مرده نگاه این...نه

ن   روی و شد کنده روش روبه از که گم یم رو نگایه همی 

 نشست؟ من چشمهای
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 کنار جاسیگاری تو خیایل یی  و آرامش با رو سیگارش

 .دوخت چشم بهم دوباره و کرد شخامو  دستش

 

 جانم؟_

؟ چه  تکلیقن

 

؟؟ ن  همی 

 این شد زده کمر به های دست این و اخم اینهمه جواب

 ناقابل؟ سوایل لحن یه با کلمه تا سه
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فتیم پیش داشتیم عایل چقدر  .مت 

 

 چرا نمیدونم

 آین  به که اومد کجا از یهو بودنم محق اینهمه نمیدونم

 رفت هم صدام و گرفتم یشآت و باال رفت بدنم دمای

 باالتز

 

؟ چه_  تکلیقن

ن   شهاب؟ همی 

؟ یم چیکار داری نمیدوین  خودت یعتن   کتن

 هم حسایی  درست غذای و آب حتی  روزه دو نداری ختی 

  به برسه چه نخوردی
ی
 کردن؟ زندگ

 شهاب؟ چته

؟ عزاداری حسایی  درست چرا  نمیکتن

 

 

 .نکرد حرفهام خرج هم ناقابل زدن پلک یه حتی 
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 رس اخر و کرد تماشام سینه به روح،دست یی  و دخونش 

 و کوتاه پوزخند یه شد خشمم از پر حرفهای کل ی ثمره

 ساده دادن تکون رس یه

 ...نه هم همینا فقط البته

 .بگم رفت یادم رو لب زیر ی زمزه یه

 

 عزاداری؟__

 گ؟ برای

 

ی اون از بدتر خییل اوضاع انگار...نه ن  رو فکرش که بود چت 

 .مکرد یم

ن  و داشت کمک به احتیاج مرد این  زیاد بهش هم حاال همی 

 .بودم داده زمان

 .میومدم جلو اینا از زودتر باید

 

 خودت؟ با میکتن  اینجوری چرا شهاب__

 .مییسر  داغون وگرنه شهاب کن گریه یکم
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 ...باز

 .کن تعریف برام باز

 ...پدرت از

 .خوب های خاطره دنبال بگرد یکم اصال...اصال

ی محاله کن رفک یکم ن  نباشه چت 

 

 .تر عمیق خییل بار این منتیه دیگه پوزخند یه دوباره

 

 خودم برای بیشتی  کردم یم تماشاش بیشتی  قدر چه هر

 شدم یم متاسف

 باشه؟ خوب براش میتونه تنهایی  یکم و زمان کردم حس چرا
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ن  رو دستش اختیار یی  و نشستم مبل روی کنارش  دوتا بی 

 .کردم قفل دستم
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ون  .بودم بودم،نگران حتی

 بشه؟ بهتی  حالش تا کردم یم باید کار چی 

 

 کن نگاه و من شهاب_

 

فتم پیش آروم آروم باید  .مت 

 و باز آغوش یه هام کابوس وسط که همونیه مرد این

ن   .کرد فراهم برام رو مطمی 

ن  اشک برای بود گاه تکیه یه هام زدن جیغ وسط  .ریخیی

 

 به بعدش و دستهامون به لاو  ویل کشید طول خییل

ه چشمهام  .شد خت 

 

 .شهاب پیشتم من_

 بنداز من به نگاه یه
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 کیم؟ من

 داری؟ بهم حیس چه

 نه؟ مگه کشونده من پیش رو تو که بوده قوی انقدر حتما

 ....پس

 .اینجام من بدون پس

 .دونگ قد،شیش تمام

 

 

 کردم سیع و دوختم چشم بهش و کردم تر آروم رو لبهام

م نادیده انداخت لبهام سمت که رو نگایه  .بگت 

 

 .سخته میدونم_

 یدونه نمیذارم دیگه الاقل ویل نیست خوب حالت میدونم

 .بکیسر  سیگارم

ی که وقتشه شاید  کتن  آروم و خودت باید چجوری یادبگت 

 .درستش راه با
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 ....وقتشه شایدم

 

 

ن  از رو دستش که بود کلماتم و حرفها میون  دستهام بی 

ون  عوض خودش دست با رو من دست جای و کشید بت 

 .کرد

 دستش بیندوتا رو دستم یه که کردم نگاه بهش متعجب

وع انگشتش پشت با و کرد قفل  .کردن لمس به کرد رسر

 

 

 .روشا نرمه دستت  چقدر_

 بودم نگرفته و دستت بود وقت خییل

 

 

 تماشا فقط درمونده و شد دوخته بهم اختیار یی  لبهام

 .کردم

 کنه؟ گوش حرفم به دبو  قرار گ پس
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 .بود خودم کار شاید

 یم جواب جایی  یه تا سکوت این ویل ارزید یم ریسکش به

 .داد

 

 میموندی؟ مامانت پیش همش بودی بچه شهاب__

ک ی خاطره یه حتی  یعتن   نداری؟ بابات با هم مثبت مشتی

 

 

 غرید عصتی  و بست کالفه رو چشمهاش

 

ی راهه یی  داری روشا کن بس_  مت 

 

 

ه تهش تا یا نمیکنه ریسک ادم یا دیگه  مت 

 

 .بدونم میخوام نه__
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 باشه؟ نداشته خویی  ی خاطره هیچ ادم میشه مگه

ن  نه هم کودگ حتی   .آخر روزهای همی 

 شهاب گفت بهت چی  بخشیدیش و پیشش رفتی  وقتی 

 نکردی تعریف برام اصال

 

 

ه دستهام به  .کرد یم نوازش رو دستم فقط و بود شده خت 

 حس با

 .حبتم با

 

 تا کشیدم عقب کیم رو دستم و کشیدم عمیق نفس

 نگهم محکم انقدر آین  به ویل کنم جلب رو توجهش

 .شدم خشک جام رس متعجب که داشت

 

 به و کرد بلند رو دستم آین  به و زد گره هم به رو ابروهاش

 .کرد نزدیک لبهاش سمت
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ه چشمهایی  به حرف بدون و پرید باال ابروهام  که شدم خت 

 .زد بوسه دستم پشت به آرامش با و عمیق و بست

 

 

 روشا؟ اینجایی  تو کنم باور یعتن  االن_

 خودت؟ اختیار با همینقدر

 پیشم،دستامو بیای خودت پای با خودت که انقدری

ی ؟ بهتی  حالمو بخوای بگت   کتن
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 لبهاش به رو دستم که همینطور و کرد باز رو چشمهاش

ه بهم بود چسبونده  .کرد تماشام عمیق و شد خت 

 

 شهاب؟ اجبار با چی  برای_

 .کنارتم من...من
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 .کتن  گریه کتن  سبک و خودت یکم میخواد دلم

 شد؟ چی  دیدی و پدرت که آخری روز کن تعریف برام یکم

 عزیزم؟ نمیکتن  عزاداری چرا

 نزدی؟ حرف باهاش خاکش رس چرا

 نه؟ نبخشیدیش دلت ته از

 ...وجود تمام با

 

 

 .ینههم دردم__

 .نگذشتم ازش و بخشیدمش که همینه دردم

 میش و کارهام اجبار با که شدم رذل انقدر گایه شاید من

 .چی  یعتن  کتاب حساب میدونم ویل بردم

 .چی  یعتن  نگذشتم اشتباهاتش از وقتی  میدونم

 بگم؟ آخر ی دفعه از میخواد دلت

 ...باشه
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د حرف ن  لحظه هر چقدر که نداشت ختی  خودش و مت 

ون گردنش و دست های رگ و میشه کبود نه بت  ن  .مت 

 

 کردن قطع وقت االن و دوختم چشم بهش نگران

 .نبود صحبتش

 

 

نم حرف بخشش از دارم که شد نیم باورش__ ن  .مت 

 بخشش؟ و شهاب

ن  چشم و شهاب  نفرت؟ و کینه اونهمه روی بسیی

 روشا بخشیدم ویل

 بخشیدم که کن باور تو ویل دیدم و ناباوری چشمهاش تو

 .بخوابم راحت ها مدت بعد توتستم بعدش ونچ

ی دیگه  های لباس و رنگارنگ های کثافت اون از ختی

 .نبود ساتنشون
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 تونستم و رفت کنار هام پلک پشت از حامله لیالی دیگه

 .بخوابم راحت شب یه

  این از چی  من مگه
ی
 میخوام؟ زندگ

 مطلق؟ آرامش یه بود بغلم تو که روشا یه جز

 

 

 .کشید دست گلوش روی و کشید عمیق نفس

 که آخ و کنم حس رو بغضش میتونستم هم ندیده حتی 

 .دارند درد ها بغض این چقدر

 خفه که هایی  هق هق و نکشیدن صف که هایی  اشک

 .موندن بغض و شدن

 

 

ن  همه__ فت پیش خوب داشت چت   غافلگت   باز ویل مت 

 روشا شدم

 ت  تاث روم انقدر بتوته مردنش کردم نیم و فکرش هیچوقت

 .بذاره
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 .هست که کردم یم فکر همیشه

 .کنم اراده فقط کافیه

 ته اتاق اون در و لعنتی  آسایشگاه اون تو برم که وقت هر

 ....ویل هست بازم کنم باز رو راهرو

ه؟ روزی یه اونم رفت یادم چرا  میمت 

 

 

 

 ته روی اول جسارت با و آوردم باال رو دستم یگ اون

 .کشیدم ستد گلوش سیبک روی بعد و ریشش
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 شد؟ یم شکسته لعنتی  بغض اون گ پس

 

د حرف که ای کلمه یک هر با ن  چشمهاش بزرگ سد اون مت 

 .شد یم نرم آروم آروم و میشکست
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 نه؟ مگه بود خویی  ختی 

 

 روشا؟ مزخرفیه حس چه این_

ایی  چرا
ن  نمیشه؟ تموم مرتبطه آدم اون به که چت 

 

 

 کشیدم دست گونش روی و زدم لبخند آروم

 

 .شهاب تویی  کنه تمومش باید اونیکه_

وع مفصل عزاداری یه با هم همه از اول  کن رسر

 و بخشیدیش که کن مرور خودت با دوباره بعدشم

دی هم رو مابقیش  .خدا انصاف و عدل به ستی

 میشه تموم که خدا شهاب،به میشه درست

 

 

 .شد یم تر تند و تند لحظه هر هاش نفس ریتم
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ن  و باال رسعت با سینش ی قفسه  هیل دونه و شد یم پایی 

 .کرد یم خودنمایی  پیشونیش روی عرق ریز

 بود؟ چی  برای مقاومت اینهمه

؟ اشک برای خودداری اینهمه ن  نریخیی

 .بود خودم کار باز انگار

 

 

 گفتم؟ بهت چی  روز اون یادته شهاب__

؟ گرفتی  تصمیم که گفتم چی   ببخیسر

ن  بلد و راه تو و من مثل مادرا و پدر شهاب  تمام ویل نیسیی

 .میدن انجام دارن دادن نشون راه برای رو تالششون

 

 دست پیشونیش رو کالفه و بست عصتی  رو چشمهاش

 .کشید

 

 بکن؟ تصور رو مانع و چاله از پر و تاریک دنیای یه_
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 ویل باشه چی  ممکنه پامون جلوی نمیدونیم هیچکدوممون

ن  یم رو تالششون تمام مادرا پدر باز  تاریگ همون تو که کین

 .بدن نشون درست و راه

 کرد؟ خطا پدرت

 چاله؟ تو انداخت رو تو

 .عزیزدلم نبوده بلد خودشم و بوده تاریک جا همه چون

نه آسیب که کیس کتن  یم فکر ن  آدمیه؟ چجور خودش مت 

 

 

 رو عمیق ی کینه یه و شد قفل هم روی هاش دندون

 کرد زمزمه

 

ین تو_ ن  تو هک کثیف خودخواه یه حالتش بهتی  یی  عی 

نه زخم داره فقط فکری ن  مت 

 

 

ن   بود عایل کرد نیم سکوت که همی 
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 .کرد فکری یه هم کینه همه اون برای شد یم حاال

 

 رو گونش آروم دستم پشت با دوباره و زدم لبخند آروم

 .کردم نوازش

 و حامیگری اینهمه میون ویل نیست وقتش االن میدونم

 کرده پیدا آدم این به که صمیمیتی  همه بودن،این همراه

 بود؟ شده پیداش کجا از بودم

 

  درست داری شاید...ممکنه آره_
ی

 ...ویل شهاب میگ

سونه آسیب اونیکه  آسیب یه خودش همه از اول مت 

 .دیدس

  آخر روز دادی اجازه بخشیدی،اگه دلت ته از اگه
ی
 زندگ

ی خوشحایل و امید با پدرت  .کن ولش پس بشه ستی
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 به و گرفت روش روبه از رو دردمندش نگاه آین  به

ه چشمهام  .شد خت 

ن  همه انگار  .رفت یم پیش خوب داشت چت 

 

 

  خودت که تو_
ی

 ...االن چرا پس بخشیدی میگ

 

 کنم تنهایی  احساس مردنش با کردم نیم فکر_

 

 

 بهش متعجب و گرد چشمهای با که بود من نوبت حاال

ه  .بشم خت 

 خوب،حس رو وشگل سیبک شدن بزرگتی  و چشمها خییس

 .کردم یم

 گفت؟ چی 

؟ گفت  تنهایی
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 .کردم حس وجودم تمام با و تنهایی  مرد لیال وقتی __

 ...ویل گذشت،خییل سال خییل

ن  واقیع تنهایی  شد ثابت بهم باالخره  .ای دیگه چت 

 باشیش نداشته و باشه کنارت یگ وقتی  اونم

 

 

 راختیا یی  که گفت ناواضح و آروم انقدر رو آخر ی جمله

 بردم نزدیکتی  رو گوشهام و پرید باال ابروهام

 

 .گفتی  چی  نفهمیدم_

؟ وقتی  اونم گفتی   چی

 

 

ن  قبل از تر محکم رو دستم ه و داد فشار دستهاش بی   خت 

ه  .کرد تماشاش خت 
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 تموم سال یک و دادم دست از رو تو که بود وقتی  اونم_

 .نذاشتم هم رو پلک

ن نداش و تنهایی  تازه فهمیدم موقع همون  .چی  یعتن  یی

 .کردم نیم بیتن  پیش هیچجوره و یگ این اما

 

 

 شد ریز رس اشک ی قطره اول و کشید عمیق نفس

 

 چرخ صندیل همون روی آدم اون کردم یم فکر همیشه_

 .کنه تحمل رو نن نفرت و کینه تا آمادس و نشسته دار

ن  پیش شدم عاشقت وقتی  میدوین   اون رفتم که کیس اولی 

 بود؟

ن   این گفتم و دادم نشون و عکست بهش هک کیس اولی 

 .میخوام و دختی 

 ....هست همیشه کردم یم فکر چرا نمیدونم
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 از آب مردنش با کردم یم حس چرا نمیدونم اون از بدتر

ی هیچ و نمیخوره تکون آب  نمیذاره روم تاثت 

 

 

 دادم فشار محکم رو دستش و زدم لبخند

 

 شهاب خوبیه ختی  این_

 رو خالیش جای میتونه باشه بخشیده واقعا یکیو وقتی  آدم

 .کنه حس

 عزیزم خداروشکر

 

 

 هم مکث،از و فاصله با هم رس پشت بعدی های اشک

ن  پییسر  یز باالخره و گرفیی  .شدند لتی

 شد؟ یم مگه هم این از بهتی 

 بود کرده مزه زبونم زیر بدجوری بودن موثر و حایم حس
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 .غریبش عجیب غرور و بود شهاب البته

 قطره چند همون من نمیخواست دلش که غروری مونه

 .ببینم هم رو اشک

 

 سمت دستش دوباره و کرد پاک رو هاش اشک رد رسی    ع

 .برداشت سیگار نخ یه و شد دراز سیگارش

 

 به سلول تو خشم و حرص و شد داغ هام گونه اختیار یی 

 .چرخید تنم سلول

 نه؟ مگه نکشه گفتم بهش

 این؟ شد صحبت و حرف اینهمه ی نتیجه رس آخر

 

 بود شده قایم کجا حرص پر و عصتی  روشای این نمیدونم

ن  گذاشت رو سیگار وقتی  ویل  هجوم اختیار لبهاش،یی  بی 

 بردم باال رو صدام و سمتش بردم
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 میگم؟ چی  من میشنوی اصال تو_

 .اونو ببینم بده

 بکیسر  دیگه نداری حق گفتم بهت خوبه

 

 سیگار اون به دستم که بود مونده سانت ند۰ فقط

ن  از زودتر شهاب که برسه مسخره  و برداشت لبهاش مابی 

 .کشید عقبش دستش با

 

 و کردم یم تماشاش حرض و شده رسخ های گونه با من

 .کرد یم اخم تصنیع اون

 

ته چه_  هست؟ معلوم ختی

 

 لذت از پر لحن اون اگه من ویل باشه جدی کرد یم سیع

 .نبودم روشا دیگه که نمیشناختم  رو
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 سمت رو دستم و شد بیشتی  خشمم و حرص اختیار یی 

 عقب تمام بدجنیس با شهاب که کردم دراز سیگار اون

 میکشید ترش

 

 

 .میگم اونو من بده_

 .بکیسر  سیگار نمیذارم دیگه شهاب

ن  گفتم بهت  و حالت تا بگرد دیگه مسکن یه دنبال بشی 

 دیگه چندسال و بدتر مرض صدتا اینکه نه کنه خوب

 جونت هب بندازه

 

 شد جمع آین  به لذت از پر شایدم و خونشد صورت اون

ن  خشم ما رو سیگار نخ اون شهاب و  و کرد له مشتش مابی 

 .کرد پرتاب ای گدشه به عصتی 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 اخم با همچنان و ننداختم تا و تک از رو خودم اصال

 روم روبه و شد بلند جاش از شهاب که کردم تماشاش

 .ایستاد کمر به دست

 

ن  یه رس بود محال ی همچی  ن  .بیام کوتاه چت 

 بازی سیاه این چاشتن  بلند صدای و اخم کیل میخواد حاال

 .بشه

 

 روش روبه و شدم بلند رسی    ع منم شهاب از تبعیت به

 .ایستادم

 که بدم ادامه پر توپ با همچنان و کنم باز لب خواستم

 عصبانیت و حرص کیل با و رفت باال کیم شهاب صدای

وع  کرد رسر
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؟ فقط_ ن  همی 
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 بس؟ و بکشم سیگار نمیخواد دلت

یو وقتی  آدم نمیدوین  یعتن  هنوز ن ه کیس از چت   یه باید میگت 

ن   کنه؟ جایگزینش و تر قوی صدبرابر چت 

  فقط خایل و خشک همینطور
ی

 نکشم؟ دیگه میگ

 

 

 آروم و کنم هضم رو حرفهاش کردم یم سیع منگ و گیج

 .بدم معنا کلماتش تک تک به آروم

 

 و کرد پرت ای گوشه به رو سیگار ی جعبه کل حرص با

 کرد تماشام کمر به دست

 

 شدی؟ راضن  االن بیا_

 چیه؟ جایگزینش برای پیشنهادت خب

یو یه که تو ن ی چت   میذاری؟ چی  جاش میگت 

 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 پیش از ی کلمه و خشم اینهمه مبهوت و مات هم هنوز

 .بودم شده فکر

 بود؟ چی  منظورش

د؟ حرف واضح چرا ن  نمت 

 

ن  بگرد بخ_ ن  چه ببی   میکنه؟ بهتی  و حالت سالیم چت 

 اصال کن تفری    ح بیشتی  یکم جاش به کن ورزش برو

ن  کن فکر خودت چمیدونم  قوی صدبرابر میتونه چی  ببی 

 ...که کنه بهتی  و حالت تر

 

 

 !ببوسمت بذار_

 

 خاک نگرفته جون و کرد گت   حلقومم تو کلمات آین  به

 .شد

ن  اختیار یی   گرد چشمهای با و کشیدم ای خفه هی 

 .کردم تماشاش فقط مبهوت و شده،مات
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 و شد باز هم از آروم آروم وحشتناک و غلیظ اخم اون

  یه به رو جاش
ی
گ  رو تنم پوست که داد وحشتناک خت 

 .کرد یم ذوب

ن  دلتنگ و دار تب نگاه اون  گردش در لبهام و چشمهام بی 

 .کرد یم مکث چشمهام روی دوباره و بود

 

 .این اال داشتم رو حرقن  هر توقع ویل دش چم نمیدونم

 کردم فکر بهش رو شدن آروم مدل هر یا مسکن مدل هر

ن  یه اال  ای خواسته همچی 

 

ن  عجیب  کمال در که بودم کرده گت   ناباوری و بهت بی 

 که اومدم خودم به وقتی  و افتاد راه سمتم شهاب تعجب

ان عقب رو،به جلوش به رو قدم هر داشتم  .کردم یم جتی
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 .رفتم تر عقب آروم آروم و کشیدم عمیق نفس

 

 

ن  خودت_  .روشا کن کتاب حساب بشی 

 کفه،یکم یه رو بذار انصاف یکم بردار قدییم ترازوی یه

 .کفه یگ اون بدار عدلم و احساس

 یک و زنشه عاشق که میاد مردی روزه به چی  کردی فکر

ی هیچ تمام سال  نداره؟ ازش ختی
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 .دادم قورت رو دهنم آب اختیار یی  و وترجل اومد دوباره

 بود؟ حرفها این وقت چه االن

 

وع نو از دوباره کردی حساب که بعد_  .کن رسر

 کوچه تک تک و نخوابیدن سال دری،یک به در سال یه

 .کردن رو و زیر هارو
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 ...امیدا و بیتن  خوش با نه اونم

 و من روشا نکنه که کننده مایوس حرف و بدبیتن  کیل با

 .کرده گور و گم و خودش و کرده ول

 

 

 نمیومد؟ باال نفسم چرا و رفتم تر عقب

 

 

 .کنار بذار ایناهم_

 .کردم پیدا و زنم باالخره من و گذشته سال یک

 .خاطراتمونو نه میاد یادش و من نه منتیه

 .عاشقه چقدر میدونه نه کیه شهاب میدونه اصال نه

 .نداره عب حاال اونا

 شده کالمش تیکه که شده پیدا لسا یک از بعد روشا یه

 .میخوام طالق من

 طالق؟
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 باشه؟ انصاف یی  میتونه چقدر آدم ی حافطه مگه

 

 

 .شدم متوقف باالخره و برداشتم عقب به رو بعدی قدم

 و شد متوقف هم شهاب های قدم خورد دیوار به که تنم

 .ایستاد روم روبه درست

 

 

 مگه یگهد نیست یادش و من زنم خب نداره عیتی  اونم_

 .خودشه دست

 نیم تحمیل بهش و خودم من شده که هم آرامشش برای

 .کنم

ط براش دوماه فقط  .اومد یادش و من بلکه تا میذارم رسر

 ...روشا اومد یادش شاید

 

 

 .دوختم چشم بهش خوب و کشیدم عمیق نفس
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 نه؟ مگه بود من شوهر مغرور و چهره خوش مرد این

 داد؟ نیم مآزار  اوایل مثل جمله این پس چرا

 

 رو دستش دوتا و کرد کمتی  باهام رو فاصلش شهاب

 گذاشت دیوار روی رسم دوطرف

 

 .کوچولو خانوم کنار به باز ایناهم_

 بگم؟ بازم تا داره جا هنوز ترازوت

 بهش ترسیدنش ترسه از ویل کتن  بغل و زنت میدوین 

؟ یعتن  نزین  دست  چی

 نداشته حق ویل بدی فشارش بغلت تو ببوش و رسش

 کوچولو؟ چی  یعتن  بری جلوتر باشر 

 

 

 ...من شهاب_
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 محکم رو چشنهام اختیار یی  که آورد تر نزدیک رو رسش

ن  رسش ویل شدم جمع خودم تو بستم  فرو موهام مابی 

 هم رو گردنمم پوست حتی  عمیقش نفس گرمای و رفت

 .سوزوند

 

 

  امید تنها تو که آخ_
ی
 روشا متن  زندگ

 .خوبم حال تنها

 خونه بیام میخواد دلم که ای بهونه تنها

 .کنم یم باز چشم خاطرش به که ذوقی  تنها

 

 

 پر تلخش عطر از مشامم کل و شد باز اختیار یی  چشمهام

 .شد

 نه؟ مگه بود محرمم آدم این

د؟ پسش تنم چرا ن  نمت 

 شد؟ نیم چندشم نزدیگ اینهنه از چرا
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 میخواست دلم چقدر قبل ی لحظه چند تا اینکه نه مگه

 نم؟ک آرومش

 

 

 دیوار روی از رو دستش یه اینبار و کشید عقب رو رسش

 .گذاشت گونم روی و برداشت

 فقط و بردارم چشم ازش نمیتونستم هم لحظه یک حتی 

 .کردم یم تماشا

 

#part565 

 

 ...داشت یی  در که مزخرفایی  و ها تلجن  ی همه با روزا این_

 ...هاش چوله چاله ی همه با

  لحظشو به لحظه من
ی
 .روشا کردم زندگ

 و ریخت اشک پام به پا که بود باهام مهربون زن یه چون

 .کرد تالش شدنم آروم برای
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 رو رسش و کرد نوازش رو گونم شستش انگشت پشت با

 آورد نزدیک کیم

 

،تالش حرف میبینم وقتی _ ین ن  باشم خوب تا کتن  یم مت 

 .روشا کنم یم ست   اوج توی

 .بسه برام تنتداش و کنم یم تماشات فقط لذت اوج تو

 

 زد لبخند آروم اینبار و کرد نوازش دوباره

 

ط اون پای هنوز من_  ...ویل هستم دوماهه رسر

ی رو قوی مسکن یه میخوای اگه  قوی یدونه جاش به بگت 

 بده بهم رو ترش

 

 

بان و آورد نزدیک رو رسش  صدبرابر رو قلبم کوبش و ضن

 .کرد
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ه شاید و بود بسته یخ تنم  حس رو تنم اصال که بگم بهتی

 .کردم نیم

 

 .آورد تر نزدیک و نزدیک رو رسش

رم و بود لبهام روی به رو لبهاش درست
ُ
 هاش نفس ه

 .میسوزوند رو لبم پوست

 

 .روشا سادس نه یه حرفها این ی همه خرج االنم_

 .نباشه میلت مطابق که بدی انجام کاریو دیگه نمیذارم من

 .بیسر  قدم یشپ خودت تا نباشر  مشتاق براش انقدر الاقل

  کافیه فقط
ی

 خالص و نه بگ

ی اصال انگار گه عقب میکشم جوری ن  .نخواستم ازت چت 

 

 

 نه؟ مگه بود شده بیمار ذهنم

 دیگه اون یی  ذهنم حرارت و تاب و تب اینهمه وسط وگرنه

 .دوید نیم گفت حرفهاش وسط که
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 بدم؟ انجام نمیخوام که کاریو نمیذاره دیگه چی  یعتن 

 

 

 به برگشت ذهنم دوباره موهام ویر  نشست که دستش

م از هام گونه و حال ی لحظه  .گرفت رنگ حرارت و رسر

 

 .متن  روشای ماه دو تا تو بیوفته که اتفاقی  هر_

 ...االن ویل توعه تصمیم مابقیش

 تا میدارم نگه و خودم چجوری روزا این دارم بدون

 روشا نبوسمت

 

 

فت سینش رو دستم چرا نیم حوالش محکم هل یه و نمت 

 کرد؟

 یی  قلب اون و میکوبید محکم انقدر چرا لعنتیم قلب اون

م و خجالت چرا حیام  کرد؟ نیم خرج رسر
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ن  اینهمه...حرارت اینهمه ن  کجا از یهو خواسیی  شد؟ ستی

 

 

 .روشا ندارم کردن صتی  خییل جون__

ه داره کشش حدی یه تا دموکراتیم  دیوونه ی دختی

 

 

بانم و شد بسته چشمهام اختیار یی  ین به ضن  حد بیشتی

 .رسید خودش

 باید روشا و بود پریناز کردن چال وقت دیگه انگار

 .کرد یم حکمفرمایی 

 .بود من شوهر مرد این

 یم خرج من برای فقط داشت رو خالص احساس اینهنه

 .کرد

ن  دل برای دلیل اینهمه  یی  و تنها روشای یه دادنه وا و باخیی

 نبود؟ کاقن  خاطره بدون و پناه
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 از تحملش و شد طاق طاقتش که بود شهاب این باالخره

ن   .رفت بی 

 

#part566 

 

ن  دار و گت   تو هنوز ن  و خواسیی  .بودم نخواسیی

ن   . کشیدن عقب یا اومدن جلو باتالق بی 

 دو دستهاش اشتیاق و حرص با که بود شهاب این ویل

 .شد نزدیک رسش و نشست گونم طرف

 

ن  همه بعد به جایی  یه از دیگه ی کند دور رو چت   .شد ستی

 تعجب از که من برعکس،چشمهای و بست که چشمهایی 

 ...و شد گرد تپش و اضطراب شایدم و

 ...نفسم
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 عطش و حرص با که بودم تپش و بهت چالش تو هنوز

وع حرارت پر و چسبوند لبهام به محکم رو لبهاش  کرد رسر

 .بوسیدن به

 

 نفس؟

ی که فعال  یه کرد یم کار چشم تا عوض در نبود ازش ختی

 کار از رو قلبم داشت که بود کوبش از پر و امان یی  تپش

 .مینداخت

 کرد؟ تر دراز گلیمش از و پاش

  یه فقط قرارمون
ی

 نه؟ مگه بود دوماهه ی ساده همخونگ

دم پسش باید ن  نه؟ مت 

 ...ویل میکنه متوقفش ساده ی نه یه گفت خودش

 

 رو میکشید خط قدرت با که حرقن  چند ویل این به لعنت

 .قبلش های جمله تک تک
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دم پسش باید اره ن  به رو مرد این با گذشتم هنوز چون مت 

 جام رس میخواست دلم عجیب ویل بودم نیاورده خاطر

 .بمونم

 

 اینو که شد بسته لذت با و اختیار یی  که خمارم چشمهای

 .گفت یم

 جام رس پابرجا ویل منقبض تن با و بستم رو هام چشم

 .موندم

 

 و عطش رسارس و شد یم شتی بی لحظه هر بوسش حرارت

 
ی

د فریاد رو دلتنگ ن  .مت 

 رو گونم دیگش دست با و موهام سمت رفت که دستش

 امنیت آروم آروم و شد کم تنم انقباض از کیم کرد نوازش

 .شد تزریق جونم به لذت و

 

 میومد؟ رسم به داشت چی 

 این محرمته مرد ،این کشید یم داد مدام که صدایی  این

 بود؟ کجا پیش ی تههف چند شوهرته مرد
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 از شد مشت و نشست شهاب ی سینه رو که دستی  اون

 گرفت؟ یم فرمان گ

 

افش بود سخت شاید و میبوسید عطش با  ..ویل اعتی

 یه بعد به جایی  یه از و کنم تحمل تونستم جایی  یه تا ویل

 .کردم همراهیش و نداشتم خاطرات و عقل به بستم افسار

 اینه؟ غت   مگه بود من مرد،محرم این

 

ه آروم تا کردم رو تالشم تمام که بود هموین  آدم این  و بگت 

 .بشه سابقش مثل الاقل

 

ن  کام لحظه چند از بعد شهاب  نکشیدن عقب و گرفیی

 داد کشیدن نفس ی اجازه بهم و گرفت آروم کیم باالخره

 

#part567 
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 به و کنم تازه نفس بتونم تا نبود انقدری مهلت این ویل

 .چسبید محکم رو چونم و بوسید رو هاملب دوباره آین 

 

 عقب مهلت هیچجوره و میبوسید عطش پر و عمیق

 .نمیداد کشیدن

ن  باال  یم حس قبل از بیشتی  لحطه هر رو تنش حرارت رفیی

 چسبید محکم رو تنم که کردم لمس وقتی  عینه به و کردم

 .کرد پرت کناریمون مبل روی قدرت با خودش همراه و

 

بان  و شد همراه اور رسسام آژیر یه با همراه اینبار قلبم ضن

 .آورد بند رو نفسم

 

 نفس گرمای داد اجازه و کشید عقب سانت چند فقط

 .بسوزونه رو لبم پوست هاش

 جای محکم انگشتش پشت با و داد فاصله رو رسش کیم

 کشید دست رو بوسش
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 روشا کتن  یم دیوونم داری_

 .نیست جاش رس هیجی 

 نبود قرار..بشم تاب یی  انقدر نبود قرار

 

 

 و لباسم ی دکمه رو نشست دستش حرفش بند پشت

 و کرد مکث دوم ی دکمه رو ویل کرد بازش مکث بدون

 زد خشکش

 

 ...من به لعنت_

 کنم؟ یم کار چی  دارم

 

 .بودم شده مست انگار بود اومده بند زبونم

 ..اون از تر بعد و کننده غافلگت   ی بوسه یک مست

 .کرد بازش من راختیا یی  که ای دکمه
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 از پر چشمهای با و شد بلند روم از آین  به شهاب

 کرد تماشام درخشش

 

 روشا بره پیش اینجوری قضیه این نمیذارم_

 کوچولو خانوم خودت ی اراده با صدش تا مابقیش،صفر

 

 

 کنم؟ نگاه چشمهاش تو نمیتونستم که بود طبییع

 

 رس و زدم لبخند اختیار یی  و پوشوندم رو صورتم اینکه

 دادم؟ تکون

 

 ...کوچولو نره یادت فقط_

 .کشم یم سیگار خییل من

 .شم شارژ تند تند باید هم موندن دور برای

اضن   نداری؟ که اعتی
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 رسخ های گونه با و برداشتم صورتم جلوی از رو دستم

 .کردم تماشاش کرده

 نه؟ بودم شده شده عروس تازه های دختی  شبیه

 بود؟ این عت   مگه خب

 بتونه که بود گ بود زده خط رو گذشته تمام نمذه وقتی 

ن  ها تجربه این بگه  نیست؟ اولی 

 

 .اتاقم برم حرف بدون دادم ترجیح و شدم بلند جام از

 نه؟ نبود بد قوا تجدید یکم برای کوچیک مهلت یه

 

#part568 

 

 روشا*

 

ی از میشه راحت چقدر میدونستی  کاش ای)  که دختی

 (کرد ادهاستف سو داده دست از حافظشو
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 بندش پشت و میخوندم رو پیام این که بود پنجم بار برای

دم زنگ فرستندش ی شماره به هم ن  .مت 

ی هم باز قبل بار چهار مثل ویل  .نبود ختی

 

 برداره؟ داری توقع االن واقعا_

 ای؟ دیوونه

 

 عمیق نفس عصتی  و فرستادم کیفم توی رو گوشیم کالفه

 کشیدم

 

_ 
ی

 دقیقا؟ کنم چیکار میگ

ن  یه از میشه مگه خها  گذشت؟ ساده انقدر پیایم همچی 

 

 رو روشنا های چیپس بسته  از یگ تمام بیخیایل با فرگل

 پاش رو انداخت و پاش و کرد باز
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 شد راحت خیالم ای دیوونه خداروشکر خب_

ن  اونجارو  وروجک این میکنه پیدا دوست زود چقدر ببی 

 

 داشت که دمرسی روشنا به و گرفتم رو نگاهش رد کالفه

 هم رو دیگه ی بچه دختی  یه دست و میخندید بلند بلند

 .میکشید خودش با و بود گرفته

 داشت بدجوری فرگل خوردن چیپس قرچ قرچ صدای

 تا بگه بود بلد جمله یه کاش ای و کرد یم خرد و اعصابم

 بشه بهتی  حالم یکیم

 

 

 .کتن  یم خرد و اعصابم داری بدتر وای_

؟ یعتن  بده لمحا میگم بهت میفهیم  چی

 میخوری؟ چیپس راحت خیال با نشستی 
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 صدای همون دوباره و بود کوتاه نگاه نیم یه واکنشش تنها

 مزخرف قرچ قرچ

 

 کنم؟ کار چی _

  دستی  دستی  که دیوونگیت به بدم دل
ی
 و خوشت زندگ

؟ خراب  کتن

 میخوای؟ اینو

 ...باشه

 

 

 .چرخید سمتم کامل و کنار گذاشت و چیپس آین  به

 کرد هم در کیم هم رو صورتش و باال انداخت و ابروش یه

 

ن  نظرم به_  تازه که کسایی  ی همه با و ارتباطت حاال همی 

 .کن قطع شده پیدا کلشون و رس
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 چون بیا برو واقعیت مادر و پدر با فقط اصال نه یا

ن  استباده سو تو از میخوان همه معلومه که اینجور  از کین

 .شهاب خود جمله

 نبود؟ حواسمون رزودت چرا وای

؟ بزنتت یهو بعد کنه حبست خونه تو اگه شهاب  چی

 رفته؟ یادت تو و داره هم دیگه زن یه اصال نکنه وای

ن   روشا بابات ی خونه برو کن جمع و چمدونت حاال همی 

 

 

 کرد یم ردیف هم رس پشت رگباری که ای جمله هر با

 .شد یم تر گرد چشمهام

 

  من به میشه روت چجوری تو_
ی

 خودت وقتی  دیوونه بگ

 خرابه؟ وضعت انقدر

؟ یم نصیحت داری رست خت   االن  کتن
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 مثال و مچاله صورت اون و تاب و تب پر نگاه اون آین  به

 برگشت دوباره خنتی  صورت یه با و شد باز هم از نگران

 جاش رس

 

 

 .مییسر  آروم مدیل این فقط تو معلومه که اینجور واال_

 و بزنه دامن هات بدبیتن  ی همه به بدتر کتن  پیدا یکبو

 .بدت حال و حس رو بذاره هم تا چهار

 میخوری؟ چیپس

 

#part569 

 

 ی کلمه یک اگر و شد یم بیشتی  لحظه هر تنم حرارت

دم حرف دیگه ن  .کردم یم بارش حرقن  چه نبود معلوم مت 

ن  برای  رو کشیدن عمیق نفس همون دادم ترجیح همی 

 .میشه چی  بعدش ببینم تا بدم ادامه
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 رو نگاهم و گرفتم شیطنتش از پر چشمهای از رو اهمنگ

ن  ذوق با که دوختم روشنا به  یم جا جابه رسرسه و تاب بی 

 .بود برداشته رو پارک کل جیغش صدای و شد

 

 

 ...روشا میگم_

 

ی االن_ ن  آفرین فرگل نگو چت 

 

 

 موندن آروم چقدر و شد بلند فرگل ی خنده صدای

 .بود سخت

 

 روشا ای هسوژ  تو چقدر خدا وای_
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 خودش که سمتش برگشتم حرص پر چشمهای با عصتی 

وع زودتر  داد ادامه تند تند و کرد رسر

 

 

ن  یه که مشکوکه االن زندگیت کجای دیوونه اخه_  همچی 

؟ یم فکری  کتن

ایی  به کیل نگاه یه
ن  بنداز؟ کردی پیدا تازه که چت 

 صدتا شوهرت بفهمه میتونه رسرسی نگاه یه با احمقی  هر

 داره حسود و دشمن

 جنابعایل شانس و قضا از که پولدار و چهره خوش مرد یه

 .دراومده آب از هم پیشه عاشق

 روشا؟ مرگته چه دیگه

ایم یی  بهت مدت این  کرده؟ احتی

 

 

 نه_
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 دلت که بکنه کاری به مجبور رو تو شده حاال تا_

 نمیخواد؟

 کرده؟ کلفتی  گردن یا قلدری تر ساده زبون تو

 

 !نه_

 

 .نه نگو ساده انقدر یکیو این روشا کن تی ص نه_

 .نیست بلند صدای و بازو زور فقط قلدری

 خودتم شاید حتی .باشه ساده کردن بغض یه میتونه قلدری

 .نشوندی کرش به و حرفت و کردی قلدری بارها

 کرشمه از پر صدای یه زنونه ی عشوه و ناز یه چمیدونم

 .روشا بیاد رشما به حسایی  کلفتی  گردن یه میتونه خودش

 کرده؟ قلدری حاال تا

 بدی انجام و کاری تو بشه باعث که کاری هر...کاری هر

 انجامش ویل نمیخواد دلت و نیستی  راضن  بهش قلبا که

 .میدی
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 .تر کردم،عمیق فکر بهش بیشتی  اینبار

 ...نه

 بدون کار و اجبار یه از پایی  رد هیچ میگشتم چی  هر

 .نبود خواسته

 

 

 نه_

 

ی ازت شده حاال تا_ ن  فالن باید زنیم کنه؟بگه توقع چت 

 ...باید وظیفته کتن  و کار

 

 !نه فرگل نه_

 

 بلند که بود حرصش از پر و عصتی  و کالفه صدای اینبار

 شد
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 .مرض و نه خب_

ن  یه جواب وقتی   به بد میکتن  بیخود پس نه سواالیی  همچی 

 .میدی راه دلت

  روشا
ی
انج برات و مزخرف سال یه اون داره زندگ  .میکنه تی

 دشتی  اندر در این به شهر این تو گشته گشته شوهرت

 .کنه بد و حالت مزخرقن  هر انقدر نذار کرده پیدات

 جور یه فقط اومده برات که هم ناشناش پیام این

 .حسادته

 .نمیدونم...حرص جور یه انتقام مدل یه

 خب؟ بدی بها بهش نباید تو

 بره کن پاکش

 

 

 شدت به که ای جمله نیدنش کردم نیم و فکرش اصال

 .کنه خوب و حالم انقدر داشتم،بتونه نیاز بهش
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 و دور بریزه و بدم حال ی همه بتونه که کوتاه ی جمله یه

 بده گرفته،قوت پا تازه جون کم های حال و حس به دوباره

 

 

 و من کتن  کوله و کج و قیافت میخوای باز حله؟یا االن_

؟ ختی   کتن

 

 

 کنار و گوشیم تر راحت خیال با اراینب و زدم لبخند آروم

 .گذاشتم

 

 بده حق بهم یکم_

 فرگل نیست جاش رس هیجی  هنوز

 

#part570 

 

ن  زمانه یکم دردش فقط دیوونه جاشه رس چی  همه  .همی 
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 چطوره؟ اوضاع ببینم کن تعریف تو اصال

ن  چه  هم؟ با تیپی 

 

بان اختیار یی   شد زیاد بدنم حرارت و رفت باال قلبم ضن

 

 روشا؟ چطوره تحال و حس_

ن   گفتی  دم از رو همه تو و شمردم برات که اینایی  ببی 

 .ها نداره تو حال و حس به ربیط نه،هیچ

 مهم دیگه اصال باشر  نداشته خویی  حس آدم این به کافیه

 .داره دوستت چقدر یا بوده شوهرت قبال که نیست

 ...درصد یه اگه

 

 

 فرگل میشم وابسته بهش کم کم دارم_

 

 براق چشمهای با ثانیه چند عرض در و کرد قطع و حرفش

ه بهم شیطنت از پر و  شد خت 
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 آفرین کن تعریف مو به مو خودت قشنگ خب_

 

 روشنا به نگایه نیم دوباره اینکه از بعد و زدم لبخند

 .کردم نگاه فرگل به دوباره شد تر راحت خیالم و انداختم

 

 

 مثل حسم دیگه اصال ویل میاد پیش چی  داره نمیدونم_

 .نیست اول روزای

 .بودم متنفر ازش جورایی  یه روزا اون...روزا اون

 تو پس که کینه جور یه هم اولش رفتار اون خاطر به هم

 بوده؟ کجا میدادم جون داشتم من که سایل یک اون

 ...ویل

یم بیشتی  چی  هر ویل  میشم وابسته بهش بیشتی  جلو مت 

 .فرگل
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 چند یه ویل امبر  بود شده صمییم رفیق یه مثل اوایل

 ...وقتیه

 

 

 نگاه و ریخت بهم رو افکارم فرگل ی خنده شلیک صدای

 زد گره بهش رو متعجبم

 

 صمییم؟ رفیق

 چشم به و بود شهاب ی خونه هم بشه درصد یه کن فکر

 .کرد نگاهش صمییم رفیق یه

 .دیوونه خوبه خییل که این روشا خب

 بودم؟ تو نگران چقدر من میدوین 

 .میگذره داره بهت چی  خونه اون تو گفتم یم همش

 شدی؟ مند عالقه بهش

 

 

 زدم لبخند اختیار یی  و گرفتم رو نگاهم
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 حالم فقط فرگل نیست کردن انتخاب اسم دنبال االن_

 .خوبه باهاش

  دارم باهاش اینکه از
ی
 بلکه نیستم ناراضن  کنم یم زندگ

 ...باهاش بیشتی  لحظه هر میخواد دلم برعکس

 

 

 نه؟ دیگه هست بچه دختی  یه به استونحو  اینجوری پس_

 

 

 به مبهوت صورت با و برگشتیم زده وحشت جفتمون

 نگاه بود گرفته بغل دستش روی رو روشنا که شهاب

 .کردیم

 با و بود کرده حلقه شهاب گرون دور رو دستهاش روشنا

 .کرد یم نگاه مبهوت فرگل و من به باز نیش
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منس شماها به بچه هیچوقت باشه یادم__  .تی

 همینطور هم رو بچه خورایک

 

#part571 

 

 کار به باالخره زبونم شد بلند که روشنا ی خنده صدای

 .شدیم بلند نیمکت روی از فرگل همراه و افتاد

 

 شهاب؟ کتن  یم چیکار اینجا تو_

کت نباید االن مگه  ...رسر

 

 .خونه نزدیک پارک اومدین گفت صدیقه برگشتم زودتر_

 اونم باشه بچه دختی  یه به حواست باید بیشتی  خییل روشا

  این به پارک این تو
ی
 بزرگ
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@shargoftegoo 

 

 شما؟ احوال شهاب اقا سالم_

تون ذکر اتفاقا  ...خت 

 

 

 لبخند یه با و فرگل پهلوی به کوبیدم آرنجم با محکم

 کردم نگاه روم روبه به تصنیع و عریض

 

 

ه_ ن  آقا این که کردم یم روشا پیش غیبتتونو داشتیم...چت 

ی مهموین  یه ادنمیخو  شهاب ن  بده؟ چت 

 .شده پیدا سال یک بعد زنش مثال بابا

یتن  یه نشد مهمونیم  بدی باید که اساش شت 

 

 

ی اال بودم جوایی  هر منتظر ن  وقت فوت بدون که چت 

 .کردم تماشا فقط متعجب بندش پشت و شنیدم
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 ...االن نه منتیه دارم برنامشو اتفاقا_

 شدیم خونه مه دوباره که وقتی  از دوماه وقت هر 

 اونوقت بود راضن  روشا و گذشت

 

 

 که بود چهارچوب و تعهد از پر  اونقدر دوماه اون یعتن 

 ؟ بود پابرجا سابق مثل هنوز

 

 

 دوماه؟ چرا دوماه؟حاال_

 

 ادامه فرگل تا بود کاقن  کوتاه ابروی و چشم یه خداروشکر

ه رو حرفش ی  کنه عوض رو بحث شهاب بده اجازه و نگت 
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ون نیست خوب میشه تاریک داره هوا کم مک دیگه_  بت 

 .بمونید

م من تا ن  مت   کن همرایه و دوستت تر نزدیک بیارم و ماشی 

 .عزیزم برسونمشون تا

 

 

 رو فرگل هم رس پشت های تعارف تا نکرد صتی  خییل دیگه

د خودش با رو روشنا که همینطور و بشنوه  تر جلو میتی

 .افتاد راه

 شد بلند فرکل ذوق از پر یصدا که بود نشده دور خییل

 

 

 .شده عوض خییل که این روشا_

 .بود عصتی  خییل روزا اون شده آروم قشنگ

 روشا برات خوشحالم خییل ویل

  یه ارزش واقعا آدم این کنم فکر
ی
ن  جدید زندگ  داره ساخیی
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 نیم قطع طور به و سوال این جواب خودمم هنوز

 .دونستم

 .بود طبییع شایدم

ون ون رس آروم آروم و باتالق هی از اومدن بت   یه آوردن بت 

 نه؟ میخواست زگان کیم

 

 

م تولد براش میخواد دلم_  .بگت 

ن  از  .دیگس ی هفته چهار تولدش گفت پرسیدم نازنی 

 و حالش و حس یکم بتونه شاید نشده بیتن  پیش تولد یه

 .کنه بهتی 

 .کرده ساکتش و آروم خییل پدرش فوت

 

#part572 
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 یم تر پررنگ لحظه هر شیطنتش زا پر و عریض لبخند

 .میخندید قبل از بیشتی  چشمهاش و شد

 

 میوفتی  راه داری خداروشکر خوبه نه_

ن  با روشا خوبه خییل  حرفهای به جلو برو فرمون همی 

 نده گوش هم مزاحیم هیچ ی مسخره

 

 .میپیچید نسخه و زد یم حرف راحت خییل

ن  نادیده نداشت ختی   نقطه درست که مزاحم یه گرفیی

 .سخته چقدر گرفته نشونه رو ضعفت

 

 و خشک دادن تکون رس یه از بعد و کشیدم عمیق نفس

ن  فرگل،سمت همراه خایل  افتادیم راه ماشی 

 

 

 

                           * 
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 مامان دیگه وگرنه بنویسیا مشقاتو فقط برم قوربونت برو_

مت نمیذاره  پارک بتی

 

 .باشه شنیده میدونم بعید اصال

 یعتن  کردن خداحافیطن  شکیل اون و دویدن مدل ونا با

 نداد گوش هم رو کلمه یک حتی 

 

 که باشه کن گوش حرف انقدر بخواد سن این تو اگه_

 .نیست بچه دختی  اسمش دیگه

 روشا نگت   سخت

 

ن  بست رو خونه در اینکه محض به  کنده جاش از ماشی 

 شد قطع منم نگاه و شد

 

 .بودم کن گوش حرف خییل منکه واال_
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 کوچه رس تا حتی  نمیذاشت مامانم نمیخوندم درسامو تا

 ...و پارک برم برسه چه برم

 

 کردی من قسمت بوده شقی  کله و لجبازی چی  هر  پس_

 

 محض به ویل نشدم متوجه رو لبش زیر ناواضح ی زمزمه

 و کرد بیشتی  رو رسعتش و کنم باز دهن خواستم اینکه

 زد چشمش به رو آفتابیش عینک

 

 کوچولو خانوم بریم کجا بگو خب_

 

 

 .گرفت یم حرصم کلمه این از چقدر که آخ

 و این که انداختم باال که ابرویی  و گرفتم بغل که دستهایی 

 گفت یم

 

 بریم؟ میخوایم کجا دیگه خونه بریم_
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@shargoftegoo 

 

 

ه روش روبه به خونشد خییل  تر خونشد خییل و بود خت 

 ی دنده دستش،روی زیر و برداشت پام روی از رو دستم

ن   گذاشت ماشی 

 

 منتظرت میموندم همونجا که بمونیم خونه بود قرار اگه_

 .برگردی تا

مت میخوام امشب ون بتی  موندیم خونه چی  هر بسه بت 

 

 نه؟ مگه بودم کار تازه خییل

بانم انقدر که نبودم اگه   این به حرکته یه با ضن
ی
 و باال سادگ

ن   .شد نیم پایی 

 گره ساعدش ی رآمدهب های رگ به نگاهم اون از بدتر یا

 .نمیخورد

 ای؟ جنبه یی  روشای عجب
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 شد؟ چی 

 

#part573 

 

 باالی حرارت به کردم سیع و زدم پس آین  به رو افکارم

 نکنم فکر دستش

 

 شد؟ چی  چی _

 

 کوتایه نگاه نیم و گرفت رو روبه از رو نگاهش باالخره

 .زد لبخند و انداخت سمتم

 بهش رو نگاهم که واضح پر انقدر ویل جون کم لبخند یه

 .کرد قفل

 

یم...هیجی _ ون مت   بت 

 

 .نمیومد بدمم
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ون باهاش که باری آخرین  .نمیاد یادم و رفتم بت 

 کنه بهتی  رو حالمون و حس بتونه کوتاه گردش یه شاید

 

 بریم؟ قراره کجا حاال خب_

 

 نگاه روش به رو به همچنان و کرد قفل محکمتی  رو دستم

 کرد

 

سمنمی ازت و رسی این فقط_ مت میدم ترجیح و تی  .بتی

 باشه؟ بگو بهم و نظرت برگشتیم وقتی  یا رسیدیم وقتی 

 

 چرخیدم سمتش هم کیم و شد جمع حواسم تمام اینبار

 

 ...شد جالب_

 کجا بگو الاقل باشه

 ...و پارک بریم بود قرار فقط نیست مناسب لباسم اخه
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ای درگت   و فکرت انقدر خوبه لباسات_ ن  درشت و ریز چت 

 .نکن

ی؟ داری کجا و من گفتی  بهم تو رسی اون مگه بعدم  میتی

 .منه نوبت اینبارم

های مثل  ن  کن گوش حرف دختی  .کن تماشا فقط و بشی 

مت میخوام   توش رو سال یک اون شبه هر که جایی  بتی

ی  .کردم یم ستی

یم سمتی  اون هیچوقت دیگه نیومد خوشت اگه  نمت 

 

ن  اختیار یی  دیگه که گفت برام انقدری  ساکت و نگم یچت 

م آروم جام رس  .بگت 

 .میذاشت انگشتهاش رس مالیم و آروم نوازش اون اگه البته

 .نداشتم عادت دیدن محبت و شدن لمس مدل این به
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 از بیشتی  خییل حتما و بوده شوهرم قبال مرد این میدونم

 و نصفه ی حافظه یه مطمئنا ویل رفتیم پیش باهم اینا

ا این نیمه ن  .نمیشه حالیش چت 

بانم میتونن که تازن انقدر ها حس این وقتی   و باال رو ضن

ن  ن  همون یعتن  کنند پایی   دیگه و میشن حساب بار اولی 

 .نیست مهم مابقیش

 

 رو دستم روی شستش انگشت پشت با آرامش کمال در

 .داد یم فشار محکم گایه از هر و کرد یم نوازش

 

 دستم حتی  یا دادم یم نشون واکنیسر  اگر بود مسخره خییل

 .کشیدم یم عقب رو

ن  برای  منتظر فقط و بشینم جام رس دادم ترجیح همی 

 .بشم رو روبه چی  با قراره ببینم و بمونم

 

#part573 
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 .دوختم چشم روم روبه به فقط و کشیدم عمیق نفس

سم سوایل هیچ که بود این بر تالشم تمام  بدم اجازه و نتی

 .بکنه میخواد دلش که کاری هر

 تاریگ و شد یم تر دور مست   میگذشت که چی  هر ویل

 .کرد یم کجی  دهن بدجوری هم هوا

 

 شده تاریک هوا االن میومدیم روز کاش ای خب شهاب_

  داری خطرناکه
ی
 کتن  یم رانندگ

 

 

 .بود شده واقیع هاش خنده جنس که بود وقت خییل

 کنایه و طعنه بدون و دل ته از ی خنده یه

 

 .باشر  طاقت کم انقدر کردم نیم و فکرش اصال_

 درد به اصال روز وگرنه تاریکه هوا چون اومدیم االن اتفاقا

 نمیخورد
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 ویل بدم ربط بهم رو هاش جمله تک تک میخواست دلم

 .شد نیم هیچجوره

 اونجا رو سال یک اون شبه هر که شب،تاریگ،جایی 

 ...گذرونده

 .بودم شده طاقت کم واقعا جدیدا شایدم اره

ی ی نیهثا به ثانیه که انقدری  شمردم اومدیم که رو مست 

 پیچش سوال انقدر که کشیدم جیغ بارها و بارها دلم تو و

 .نکنم

 .رفت در دستم از ها دقیقه حساب دیگه

 نمیدونم ساعت رب  ع،یک ساعت،سه نیم

ن  رسعت باالخره ویل  ریزه سنگ صدای و شد کم ماشی 

ن  چرخ زیر که هایی  ن  کل تو بود ماشی   .پیچید ماشی 

 

 رسیدیم__

ش باز اگه البته  بیای پیاده باهام جایی  یه تا و نتی
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 کردم رصد رو اطرافمون و دور حسایی  اولش ی جمله با

 .نشستم جام رس دوباره بعدیش جمله با که

 ها خنده اون اگر حتی  داشتم دوست هاشو خنده صدای

  کم کردن مسخره خاطره به
ی
 .بود من حوصلیک

ن  باالخره  .شد پیاده رس اشاره یه با و کرد خاموش رو ماشی 

 .شد یم جالب داشت کم کم نه

 ویل بود کرده تحریک رو فضولیم حس حسایی  اینکه با 

 .داشتم دوست رو لحظات این ثانیه به ثانیه  حتی 

 نه؟ مگه بودم شده عجیب منم

 .شدم نیم پیاده خوش حس و راحت خیال با انقدر وگرنه

 ی خونه تو اتاقش ی گوشه که افشده و تنها روشای اون

 رفت؟ کجا شد یم مچاله مسعود بابا

 

ن  حرف،از کیل با سکوت یه و کوتاه لبخند یه با  پیاده ماشی 

ه اطرافم و دور به و شدم  .شدم خت 

 .بس و بود مطلق تاریگ کرد یم کار چشم تا

 ...نه هم تاریگ فقط البته
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 ناز رو پوستم داشت که خنگ نسیم اون اگه بود انصاقن  یی 

 .گرفتم یم نادیده رو کرد یم

 

 .داشتم دوست ها ریزه سنگ روی رو هام قدم صدای

ن  سختی  به  شهاب کنار حرکت یی  و زدم دور رو ماشی 

ن  که ایستادم  .افتاد راه سمتم و کرد قفل رو ماشی 

 

 میشه هم اینجا بهزیستی  اون مثل اومد خوشت اگه_

 .خوبمون حال پاتوق

 نیست قرار دیگه چون کن تماشاش خوب بازم که نه اگرم

 .بیایم

 

 

 که هم قدر چه هر شهاب که نماند هم ناگفته البته

 یکم بود محال بازم کرد یم برخورد آروم و میخندید

 .نکنه حرکاتش و حرفها چاشتن  رو بدجنیس

 .کرد قفل ناغافل که دستی  و حرفش این مثل
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 دستم به رو دستش کف اول که بودم ایستاده کنارش

 .کرد قفل انگشتام میون ور  هاش انگشت بعد و کشید

 

ه انقدر کوچولو بیوفت راه_  نکن نگام خت 

 

#part574 

 

 و طبییع چی  که کردم فکر این به بس از شدم خسته دیگه

 .نیست چی 

 حکم داره سابق پریناز اون االن که کردم فکر این به مدام

  داره تازه تازه که روشایی  یا میکنه فرمایی 
ی
 .کنه یم زندگ

 ...ویل

یخت فرو دستهاش لمس با دلم همچنان  .مت 

 .داشت ذوق برام مالکیتش حرارت با دستش گریم همچنان

 همراه و من تاریگ اون سکوت تو اینبار و کشید رو دستم

 .کشید خودش
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 شالت میتوین  خواستی  اگر که هست بکر انقدری اینجا_

 .برداری و

 روشا نپیچه موهات الی البه که نسیمه این حیفه

 

 پارادوکس خییل لطیف، های جمله این اب بمش صدای

 
ی

 .داشت قشنگ

 .کرد یم زدن لبخند به وادار رو آدم مدام که انقدری

 .جون پر غلیظای لبخند اون از

 بکر خالص،بکره خالصه

 

 

 براش که جایی  به برسیم زودتر میدم ترجیح اول بذار_

 .اومدیم

ن  فخر یکیم و کردن پریشون مو برای حاال  وقت فروخیی

 هست
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 با ویل متعجب و شد متوقف جاش رس ای لحظه برای

 دوخت چشم بهم درخشش از پر چشمهای

 

 نه؟ دیگه هستی  عواقبشم فکر...شدی شیطون_

ی؟ تهش ته تا  مت 

 

 .بود بخیسر  لذت حس

 . تازه و غریبه حسایی  های حس اون از

 بریزم زبون بیشتی  میخواست دلم که میگم رو حیس همون

ه دمخو  به رو نگاهش بیشتی  و  .بکنم خت 

 درخشش دیدن داشت دلچستی  ی مزه چه که اخ

 .آوردی وجودش به خودت که چشمهایی 

 .بود من بدجنیس نوبت

 .کرد نیم کاری من ی خواسته بدون که اون
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 زدم مظلومیت هم یکیم و کردم کج رو رسم بدجنیس با

 کردم ریز هم رو چشمهام و صدام تنگ

 

 مگه؟ کردم چیکار_

 ...که نکردم کاری نوزه...اینه منظورم

 

 مطلق تاریگ این به حسایی  چشمهاش تعجب و بهت

 .میچربید

 نمیومد چشم به خوب انقدر وگرنه

 

 بیا راه پس_

 داری جون کجا تا ببینم بندازی راه بازی میخوای که حاال

 بیای

 

 .نبود خودم دست دیگه هام خندیدن

 بلند صدای داد اجازه و کشوند خودش با و من دوباره

 .تاریگ این محض سکوت تو بندازه خط هام ندهخ
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#part575 

 

ن  شیب داشت کم کم دیگه  و شد یم بیشتی  و بیشتی   زمی 

 تر تند و تر تند هام نفس ریتم

 

 

 نیست؟ خاض ختی  هیچ و کاریه رس...نکنه...شهاب میگم_

 تا....میارم در رست رفتنارو راه این ی همه تالقن ...خدا به

 ....باید هفته دو

 

 

 رگباری رو هام کلمه همچنان ایستاد جاش رس که شهاب

 جلو به هم نگایه نیم و بودم کرده ردیف هم رس پشت

 رسی    ع رسم آین  به شهاب،که به دوباره و مینداختم روم

 .شد دوخته نگاهم روم به رو به و چرخید
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 و باال تند تند سینم ی قفسه و بود نیومده باال نفسم هنوز

ن   نمیخواست دلم هم لحظه یک حتی  ویل شد یم پایی 

 .بردارم روم جلو بارون ستاره اون از چشم

 تعریف برای ای قصه یه کدوم هر که زمیتن  های ستاره

 .میومدن نظر به قشنگ دور از عجیب و داشتند کردن

 

 

 خوشگله چقدر....شهاب_

 

 

 .قشنگ خییل ویل ساده خییل شاید  ی منظره یه

 داشتیم آسمون توی زا انگار و بود پامون زیر شهر کل

 .کردیم یم تماشا رو شهر

 

 قدم چند اختیار شد،یی  باز آروم که شهاب دستهای قفل

ی یک تا زده ذوق چشمهای با و رفتم جلو  جلو پرتگاه متی

 .رفتم
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  ی صحنه عجب وای
ی

 .بود قشنگ

 .درشت و ریز های آدم با مشغله پر شهر یه

 شنیدین  و گفتتن  روایت و حکایت کیل

 .بود پاهامون زیر همشون

 ها لذت و ها دردرس کل

 .ها ثروت و ها پویل یی  تمام

 

 

 دلم ویل شنیدم رسم پشت رو شهاب های قدم صدای

م روم به رو از رو نگاهم نمیخواست  .بگت 

 از درست رو صداش و شد تر نزدیک و نزدیک شهاب

 .شنیدم گوشم کنار

 آرامش از پر و آروم

 

 

 تویی  که خوشگل_
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 رسن نیم هم پات گرد به مابقیشون

 

 

وع  .شد رسر

وع نو از دوباره بود گرفته آروم تازه که تپیسر  همون  شد رسر

بان کیل با و وع ضن  .تپیدن به کرد رسر

 

 

 اینهمه میتونست دیگه گ و شهاب سمت برگشتم ذوق با

 کنه؟ پنهان و ذوق

 

 ...شهاب وای_

 

 .کرد تماشام فقط و زد لبخند مالیم و آروم

 عمیق....عمیق

ن  جونم یه به هم فقط ه هم باز و کرد اکتفا ساده گفیی  خت 

ه  .کرد تماشام خت 
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 شهاب؟ کردی پیدا کجا از رو اینجا__

ه هم بام از  .پامونه زیر تهران کل انگار بهتی

 قشنگ انقدر شب توی شهر کردم نیم فکر اصال وای

 .باشه

 .معرکه یعتن  خنک نسیم این و نور اینهمه با سکوت این

 شهاب معرکه

 

 

 اختیار یی  دستهام و بود کرده یخ نسیم خنگ از هام ونهگ

 .برداشتمش رسم روی از رسی    ع و شد شالم بند

 

 خوبه هوا خییل_

 بشینیم؟ همینجا یکم
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 رسم گل قفل که رو دستی  ندیدم و بود رو به رو به نگاهم

 .بشه ریخته دورم به موهام داد اجازه و شد

 که شهایی  و کرد پر رو دورم آبشار مثل که بلندم موهای

 کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 

 

  تو چی  هر__
ی

 بگ

  تو چی  هر بعد به این از
ی

 روشا بگ

ن  بازم فقط ن  شکیل همی   نگاه چشمهام تو مدیل بخند،همی 

 کن ذوق و کن

 

#part576 

 

 اختیار یی  و رفت برد،نفسم موهام الی البه که رو رسش

 .شد قفل تنم کل
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بانم گردنم پوست رو هاش نفس حرارت  لحظه هر رو ضن

 .کرد یم بیشتی  و بیشتی 

 

 راه تر جلو کوتاه لبخند یه از بعد و کشید عقب وقتی 

 آروم آروم و دادم تکون رو شدم خشک تن افتاد،تازه

 .افتادم راه رسش پشت

 بود؟ شده چم

 با حق کنم یم حساب جور هر...انقدر...انقدر هم دختی 

 .بود من با حق هم باز میوفتاد اتفاقی  هر و بودم من

 

 چند و رسید پرتگاه به نزدیک کیم من از جلوتر شهاب

ه شهایی  به لحظه  نیم و فکرش هیچوقت که شدم خت 

 .بشینه خاک روی راحت انقدر کردم

 من کنارش و برداشتم قدم احتیاط با دقیقه چند از بعد

ه روم به رو به دوباره و نشستم هم  .شدم خت 
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 .بودم عصباین  خییل اینجا میومدم که اوایل__

 کشیدم یم فریاد اینجا میومدم فقط

 بودم کرده حبص و بودم کرده خفه رو صدام که انقدر

 .شدم خسته

ی و گشتم یم و شهر کل که شب هر  نبود ازت ختی

 .کشیدم یم هوار فقط میتونستم تا و اینجا میومدم

؟ امتحان هم تو میخوای  کتن

؟ جیغ فقط بخواد دلت شده حاال تا  بکیسر

 وجودت از بده حال و کینه چی  هر تا ممتد و بلند رانقد

 بره؟

 روشا بکیسر  جیغ امشب میخواد دلم

ن  از هواشم و حال و پریناز همیشه برای تا بلند انقدر  بی 

 .داستان این شه تموم و بره

 

 

 کم و جون کم لبخندم گفت یم که ای کلمه یک هر با

 .شد یم تر جون
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 .دبو  وحشتناک هم شهاب های فریاد تصور

 مرور ذهنم تو رو بلند صدای اون نمیخواست دلم اصال

 گفت؟ چی  و کنم

 بکشم؟ جیغ گفت

 

ه روم به رو به و زدم پوزخند  .شدم خت 

 

 بزنم جیغ نمیخواد دلم__

 خوبه حالم

 

 کردی؟ چالش رو بده حال چی  هر یا خوبه حالت_

 دفنش هم حسایی  نشون و نام یی  ی گوشه یه گذاشتیش

 .کردی

 راهکار رو پیش روزهای خوش طعم چشیدن برای...خوبه

 .تلنگره یه معطل شدنش زنده ویل خوبیه

 .باال میاد همشون دوباره آین  به

 سابق از تر جون قبل،پر از تر رنگ پر
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ه روم به رو به حرف بدون و ساکت  .شدم خت 

 بود؟ چی  هدفش

 خاطرات؟ مرور یا حالم کردن بهتی 

 

 شد؟ چی  کردی زبا چشم بیمارستان تو که موقع اون_

 نمیشناش هم رو کیس و کردی تصادف دیدی وقتی 

 

 

 .تلجن  طعم عجب

 .زدم پسشون رو رکزها اون و بستم محکم رو هام چشم

 

؟ پدرته گفت مسعود وقتی _  چی

 خونته؟ هم بگه غریبه یه داشت حایل چه
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 کردم زمزمه کالفه و بستم محکم رو هام چشم

 

#part577 

 

 گت  ن خوشمو حال...شهاب بسه

 

 چیکار و نبودم که سایل یک اون...بدونم میخوام نه___

 کردی

 گذشته بدون...خاطره بدون

 .جعیل پدر یه فقط

 

 ....شهاب__

 

؟وقتی  کردم پیدات من وقتی __  گذاشته زنم کردم فکر چی

 .گذاشته تنها و من و رفته

 ...که کردم رفتار باهات جوری وقتی 
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 بسه شهاب بسه_

 

 .شد راحت نیدش که رو بلندم صدای

 .دوخت چشم هام چشم به و برید رو حرفش

 بلند رو دستم هام گونه رسدی حس با و شدم بلند جام از

 ...و کردم

 روی که کرد فرصت گ اصال و شد خیس چشمهام گ

 شه؟ ریز رس هام گونه

 

 هست؟ معلوم کتن  یم داری چیکار_

وع نو از اینه تالشم تمام من  ...تو اونوقت کنم رسر

 

 ایستاد روم به رو و شد بلند جاش از ین آ به
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وع نو از نمیتوین  اینجوری__  .کتن  رسر

 و چشمهات تونستی  و شد مرور خاطرات این وقت هر

وع میتوین  اونوقت نبندی محکم انقدر  .کتن  رسر

 یعتن  نشد خیس چشمهات گذشته زدن شخم با وقت هر

وع  .کردی رسر

 گهدی کردن چال وقت...روشا کتن  قطعش ریشه از باید

 شده تموم

 

 .کردم پر رو اشکهام و کشیدم دست صورتم رو کالفه

 گفت یم راست

 .میخواست هق هق دلم

ن  دور دلم  رو مزخرف خاطرات آوردن باال و گذشته ریخیی

 میخواست

 

 

 یادته؟ روشا کردم خراب من_

 .گفت دروغ بهت مسعود...مسعود
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 هم تنها و کردی حبس خونه تو و خودت تموم سال یک

 اونوقت بود رگلف کالمت

 

 

 بسه لعنتی  بسه__

 

 .نبود خودم دست دیگه

 .بود بلد خوب چقدر

ن  ها ضعف نقطه روی دست   رو دادن فشار و گذاشیی

 .میگم

 .رو رسوندن کشیدن جیغ به خنده از دقیقه چند عرض در

 بلندم صدای دادم اجازه و کشیدم جیغ ممتد و بلند

ن  از رو شب  سکوت ه بی   .بتی

 صدای بندش پشت و کنه اذیت رو نجرمح که بلند انقدر

 .بیاره در رو گریم بلند

 خالف بار این منتیه گذشت که سایل یک مثل درست

 .شد حبس گرم و محکم آغوش یه میون تنم همیشه
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 هام هق هق بلند صدای و کرد پیدا امن گاه تکیه یه رسم

 شد گم آغوشش میون

 

 

 .روشا شده تموم روزها اون_

 .لخت بازی یه مثل درست

 .شده تموم ویل داشته درد بوده تلخ

 نداره بودی؟عیتی  بازی اون ی بازنده میکتن  حس

 .کن تمومش و باختم که کن  اقرار و باال بتی  و دستات بلند

 و بعدی بازی میتوین  که اونموقعس...کتن  تمومش وقتی 

وع  .شهاب جونه کتن  رسر

 

ن  یم پییسر  هم از دیگری از بعد یگ اشکهام  هجمل با و گرفیی

 .شدند یم متوقف اروم اروم اخر های

 بودم؟ باخته من

 رو؟ سال یک اون تمام و گذشتم تمام

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 مرورش با و شد یم تموم بازی این شکیل این اگر...قبوله

 .قبوله نمیومد در دیگه اشکم راحت انقدر

 

 کردم تماشاش اشگ چشمهای با و کشیدم عقب رو رسم

 

وع صفر از میتونیم حاال_  کنیم رسر

 

#part578 

 

 و رنگ پر و نور پر شهر اون به رو و چرخوند و من آروم

 .داشت نگهم لعاب

 شونم روی رو چونش و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 .گذاشت

ن  پشت از محکم رو تنم  تر محکم و کرد قفل آغوشش بی 

 .داشت نگهم
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 تا خوابید،وقتی  عصبانیتم وقتی ....کن تماشا خوب_

 در اون و در این به و شیدمک فریاد هفته چند میتونستم

 اینجا اومدم دوباره زدم،

 

 خییل دور از که شهری به دوباره و کشیدم عمیق نفس

 کردم نگاه بود زیبا

 

 راست سمت به اشاره انگشت با و جلو آورد رو دستش

 کرد اشاره

 

 .کنم یم پیدات گردم یم گفتم یم خودم پیش_

 اینجا از خاک وجب به وجب

 

 چپ سمت آورد خودش با و کشوند مآرو  آروم رو دستش

 

 ...اینجا تا_
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ن  آورد رو دستش  کمرم دور محکمتی  و دستش دوباره و پایی 

 کرد حلقه

 

 کردم یم نگاه شهر به و میشستم اینجا میومدم شب هر_

 .میبینم رو تو دارم انگار

 .باشه نمیتوین  که اینجا جز گفتم یم

 نوادتمخا چون و کردم الخروجت ممنوع رفتم اوایل اون

 .دیگه شهر بری بود محال بودن اینجا

ن  برای  ...همی 

ن  برای  وجب به وجب به و میشستم اینجا میومدم همی 

 .میدوختم چشم شهر

 گفتم یم خودم پیش و میدیدم رو ها چراغ ی دونه به دونه

 هاس؟ خونه این از یگ کدوم سقف زیر یعتن 

 روشا نشدم...نشدم مایوس

 

 

 .میلرزید صداش که قسم خدا به میلرزید صداش
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 پرسیدم باالخره و کشیدم عمیق نفس برگردم اینکه بدون

 

 ...شهاب؟منکه کردی پیدام چجوری_

 

 .کرد پیدات اشکان_

 و اسمت و عکس کلفتمون دم اشناهای از رسی یه به

ی کیس اگه تا دادیم مون داشت ازت ختی  .کنه ختی

ی،بیمارستان تو اشناهامون ی،کالنتی  دادگستی

 مسعود که بیمارستاین  تو اشکان دوستای از یگ اخرشم

 .بودتت دیده کرد یم کار

ه بگه بهم اینکه بدون اشکانم ی مت   خونه تا و میکنه پیگت 

 .خودیی ....اره میبینه و کنه یم تعقیبش مسعود ی

 

 

 .بود بخیسر  لذت خییل حس
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 تو لحظه هر بخش لذت حس اون  ویل میلرزید صداش

 .شد یم بیشتی  وجودم

 یی  دنیای تو من وقتی  میشنیدم اینکه از بود خویی  حس

ی دم،یه پا و دست ختی ن  و میگشته دنبالم داشته مرد مت 

 .نکشیده عقب اصال

 بذاره؟ قیمت حس این روی بتونه که بود گ

 

 

بان  .کرد یم سوراخ رو سینم ی قفسه داشت قلبم ضن

 رو سینم ممکنه لحظه هر کردم یم حس که زیاد انقدر

 .بیوفته شتپ از و بشکافه

 نه؟ مگه بودم رفته دست از

 بود؟عشق چی  اسمش

 

 نیست کردن انتخاب اسم وقت دیگه که گفتم...نمیدونم

 .اکنونه بخش لذت ی لحظه تو زدن غلت وقت فقط
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ه رسخش چشمهای به و چرخیدم بغلش تو آروم  شدم خت 

 .بود افتاده چشمهاش تو شهر های نور انعکاس که

 

ن  و باال که وشگل سیبک به و زدم لبخند ه رفت یم پایی   خت 

 .شدم

 روی آروم و کردم حلقه گردنش دور رو دستهام آروم

 شدم بلند پام ی پنجه

 

 شهاب ممنونم ازت_

 کردی پیدام و نکشیدی عقب که ممنونم

 و گذشته به دیگه که برام بودی خویی  رفیق انقدر روزا این

 .ندارم شک ازدواجمون دلیل

 

 .شد حبس سینه ی قفسه تو نفسش و لرزید چشمهاش

 کرد؟ یم برداشت اشتباه داشت

 

 کردم اصالح رو حرفم کرده هول و رسی    ع
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 پیدات کلت و رس اونشکیل که روزا اون میدوین  اخه نه_

 ازدواج تو با من که شده چی  گفتم یم خودم پیش یه شد

 کردم

 

ده ن  کردم سیع و خندیدم تصنیع کرده،شایدم هول و خجالتی

 کنم درستش

 

 شهاب نه االن ویل_

 دارم دوستت کنم یم حس...کنم یم حس روزا این

 

#part579 

 

ن  یه شنیدن از خودمم های گوش  غافلگت   حرقن  همچی 

 .شدش گرد چشمهای و شهاب به برسه چه شد

 صوریی  و شد حبس سینش ی قفسه تو دوباره که نفیس

 .شد مبهوت و مات که

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 
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 روشا؟ گفتی  چی ..چ_

 

 کنم؟ تکرارش دوباره داشت توقع واقعا

 و عقل به ها مدت تا باید و بگم تا کندم جون که رو حرقن 

 بدم؟ پس رو جوابش منطقم

 .بود شهاب شب امشب انگار ویل

اف و صداقت دور رو بودم افتاده زیادی امشب  .اعتی

 

 چشمهاش به و کردم صاف رو لباسش ی گوشه ذآروم

ه  شدم خت 

 

 ...ویل رفته پیش چطور نمیدونم__

 .شهاب میشم وابسته بهت دارم روز هب روز ویل

 تمام نیست خوب حالت وقتیم کنه یم ناراحتم ناراحتیت

 .شه خوب حالت تا بکنم میخوام تالشمو
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 ...ویل میاد پیش چی  نمیدونم

 

 

 رفت نفسم

 و کرد شکار بودم کرده جمع کندم جون با که رو نفیس

 مبهوت و مات که منم این دیدم که اومدم خودم به وقتی 

ه روم به رو به  بسته چشمهای با داره که شهابه و شدم خت 

ه کام لبهام از  .میگت 

 نه؟ مگه بود بس دیگه

 نبود؟ بس منطق و عقل به دادن میدون برای زمان اینهمه

 

 دست افسار، دیگه چون نیست مهم دیگه جوابش

 بسته اختیار یی  چشمهام و افتاد زده جوونه تازه احساسات

 .شد

 ...رفت که نفیس از وای نفسم

 تو اختیار یی  که دستهایی  و رفت باد بر که قلتی  از وای

 .شد کشیده مرد این موهای
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 هم قلب محرم داشت تازه تازه و بود ترین محرم که مردی

 .شد یم

 ...بودنش گاه تکیه خاطر به

طش و قید یی  های حمایت خاطر به  ... و رسر

 بودنش همیشه خاطر به

 

 صورت با و کشید عقب ابشه لحظه چند از بعد باالخره

 .چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش گرفته گر و رسخ

ن  و  باال سینش ی قفسه تند تند و کشید نفس تند تند  پایی 

 رفت

 

 چی  هر...بشه که چی  هر...دنیا ته تا_

 .روشا نمیکنم ولت

 بری پیشم از نمیذارم دیگه

 شهاب روشای عاشقتم

 

#part580 
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@shargoftegoo 

 شهاب*

 

 قدرت با و گذاشتم استخر کویس روی رو دستهام جفت

ون آب از رو تنم  .کشیدم بت 

 پر تن باالی دمای و کرد یم چکه تنم از آب قطرات

 .بود جا بر پا همچنان حرارتم

 روی آروم و زدم کنار پیشونیم روی از رو خیسم موهای

 .کشیدم دست گردنم

 رو گرم آب شت   و افتادم راه استخر کنار آب دوش سمت

 .کردم باز

 قوی مرهم یه مثل درست خستم، تن روی گرم آب رفشا

 .کرد یم آروم رو تابم یی  روح و کرد یم عمل

 .گذاشتم دیوار روی رو دستم و بستم و چشمهام

 لبخند به اختیار یی  چشمهام،لبهام شدن بسته محض به

 نقش پلکهام پشت درشت و ریز نقش تا هزار و شد باز

 .بست

 لبم روی آروم هام انگشت رس و اومد باال دستم اختیار یی 

 .شد تداغ بوسه یه نظت   یی  طعم و شد کشیده
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 .کنم باز رو چشمهام نمیخواست دلم

 .بود روزهام این های دلخوشر  تمام ها صحنه این

 این و زندگیم ی همه بود شده که دلربا و پاک دختی  یه

ی کتاب و حساب یی  روزها  .کرد یم خرج دلتی

 رقض خوش شیطنت از رپ و میخندید دلبازی و دست با

 .کرد یم

 

 رفیق؟ کجایی __

یم فیض هم ما کن تعریف  خب بتی

 

 .کردم باز رو چشمهام و شد جمع آروم آروم کمرنگم لبخند

 به چشمهام که چرخوندم استخر سمت رو رسم آروم

  از پر و خوش رس چشمهای
ی
 .خورد گره اشکان لودگ

 حضورش،رسم به اهمیت یی  دوباره و کشیدم عمیق نفس

 .کردم حبس رو نفسم و بردم آب زیر رو

 باشه؟ شکیل چه میخواست بهشت دیگه

 روشا؟ خندیدن از بیشتی 
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 هیچ و اجبار هیچ بدون که داریم دوستت اون از بیشتی 

 کرد؟ زمزمه گوشهام کنار زوری

 

 آرزویی  هیچ دیگه روزها این ویل نمیدونم رو بهشت

 .نداشتم

 

 !رفتیا دست از شهاب_

ین  ندلبخ انقدر چرا ن ؟ مرد مت   حسایی

 زد؟ حرف باهات حتی  شد نیم رفته یادت

 نه؟ شده کام به ایام حسایی  انگار

 

 

 کردم قطع رو آب اینبار و کشیدم دست موهام رو دوباره

 .برداشتم رو دوش کنار رنگ سفید ی حوله و

ن  سمت و پیچیدم شونم دور رو حوله  کنار صندیل و مت 

 .افتادم راه استخر
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 و بود داده تکیه استخر ی دیواره به راحت خیال با اشکان

 گرفت یم کام دستش توی سیگار از گایه از هر

 

 بستس؟ فضا نمیبیتن  اونو کن خاموش دیگه بسه_

 

 ی لبه جاسیگاری تو رو دستش توی سیگار بالفاصله

د برق که چشمهایی  با و کرد خاموش استخر ن  تر نزدیک مت 

 اومد

 

 .شهاب کن فتعری خوش زبون با خودت حاال خب_

 بردی؟ آزمایی  بخت بلیط شده چی 

 

 به رو رسم آروم و دادم تکیه صندیل پشتی  به رو رسم

 دادم تکون تایید ی نشونه

 

 زد برق چشمهاش و شد باز ته تا نیشش
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 شده؟ ختی  من؟چه جون_

 

 بشه نحس سال یک اون ته کردم نیم و فکرش هیچوقت_

ن  یه  .ای معجزه همچی 

ن  یه به کنه تبدیل رو روشا  باالخره زندگیم و آدیم همچی 

 آرامش از پر....میخواستم که هموین  بشه

 

 برق که چشمهایی  و ذوق با و شد باز کامل اشکان نیش

د ن  دوخت چشم بهم مت 

 

#part581 

 

 جدی؟_

 اومده؟ کوتاه

 

 عمیق نفس و دادم تکون تایید ی نشونه به رو رسم دوباره

 .کشیدم
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ن  یه دنبال همیشه_  .اشکان بودم ای معجزه همچی 

ی یه ن  دوباره بتونم تا کنه پاک ذهنش از رو گذشته که چت 

وع نو از  .کنم رسر

 ...صفر از

 و بسازم نو از دوباره زدم گند که رو جاهایی  همون دقیقا

  توش دارم االن که همیتن  بشه ثمرش
ی
 .کنم یم زندگ

 

 

 شهاب بردی حسایی  پس__

  داری شدی عوض روزا این
ی
 کتن  یم زندگ

 .نداشتم ازش رساغن  ها مدت که شهایی  به یشد تبدیل

 خوبه خییل...خوبه

 

 

 .خوبه آره
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ن  همه لحظه این ی تجربه تا و ماجرا اینجای تا  معرکه چت 

ن  تا فقط ویل بود  .لحظه همی 

 یم آوار که بود وحشتناک و تلخ موج یه بعد به اینجا از

یتن  و رسم رو شد  .گرفت یم رو خاطراتم تک تک شت 

 تک تک شدن برمال و ها لحظه این شدن تموم اضطرابه

 .هام دروغ

 

 

ن  با میام تا ویل_   ها ثانیه همی 
ی
ن  همه کنم زندگ  دود چت 

ه میشه  .اشکان هوا مت 

  این از میتونم تا و ببندم و چشمهام میام تا
ی
 جدید زندگ

م،به لذت ن  از همش آین  بتی ه بی   مت 

 

 شد محو آین  به اومده کش لبهای اون و عریض لبخند اون

 خورد گره همدیگه توی اخمهاش و

 

؟ برای دیگه_  چی
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ی مگه ن  کنه؟ اذیتت که مونده چت 

ل انقدر بیسر  اگرم مییسر  عصباین  کمتی  روزا این  شده کنتی

ن  همه به نزنه گند دوباره که هست  ...چی  برای بس چت 

 

 

  ها ثانیه این تک تک با میام تا__
ی
 دست از ترس کنم زندگ

 نمیکنه ولم دادنش

 بنده مو تار یه به ها خوشر  این ی ههم کنم یم حس

 ساده تلنگر یه به

 بره بشه دود میتونه خوردن آب مثل هام خوشر  ی همه

 هوا

 

 

 صورتش و خورد گره همدیگه توی هاش اخم آروم آروم

 .شد درهم

 

ن  چی  برای_ ؟ یم فکری همچی   کتن
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ی مگه ن  اومده؟ یادش چت 

 

#part582 

 

 و چشمهام راحت خیال با نمیذاره هم فکرش حتی  ویل نه_

  باهاش و ببندم
ی
 .کنم زندگ

 این ویل میخواستم که همونیه...معرکس روزها این

 باشم خوش عذاب،نمیذاره

 

 

 .بستم رو چشمهام و دادم تکیه صندیل پشتی  به رو رسم

ن  آرزوی تو زنم که بود فطریی  پست خییل  برگشیی

د پا و دست خاطراتش ن  زندگیم تمام بودم حاضن  من و مت 

ن  یه ات بدم رو  نیوفته؟ اتفاقی  همچی 

 .بود که معلومه...اره
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 آب دوش شدن باز صدای هم بندش پشت و آب صدای

ون از نشون  صدای هم رس آخر و میداد اشکان اومدن بت 

 منتیه فندک شدن روشن دوباره و صندیل شدن کشیده

 بسته چشم همینطور و بردم باال رو صدام زودتر اینبار

 زدم تشر 

 

 کری؟ نکن نروش میگم بهت_

 

  داری__
ی
 .شهاب میکتن  تلخ خودت کام به و زندگ

 بفهمه؟ میخواد کجا از

 کله و رس اگه حتی  نیومده یادش هیجی  که ساله یک االن

 پریناز کردن یم صداش همچنان شد نیم پیدا تو ی

ن  یه به نشستی  تو اونوقت ؟ یم فکر محال چت   کتن

 

 بود؟ محال

 نمیدونم
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 نفس یه نمیذاشت و ودب قوی تخیلش انقدر چرا پس

 بکشم؟ راحت

 .داشت بازو و زور انقدر بود تاوان جنس از چون شایدم

 احمقانه فکر یه به دادن پر و بال و کجا شهاب وگرنه

 کجا؟

 

ن  اصال_ ی همچی  ن  نداره امکان چت 

 تو کام به داره روزگار دقیقا شهاب شانیس دور رو االن

 .میچرخه

 بدون خودش اختیار با خودت مال شده دختی  اون باالخره

 .تلجن  و بازو زور

 مگه؟ میشه چی  بیاد یادشم فوقش...فوقش اصال

 از میتونست ها اونموقع مگه روزا همون به گردین بریم

 بره؟ پیشت

 

 ...نه
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 یم هضم نمیتونستم هیچجوره رو بعدش به اینجا از دیگه

 .کنم

 باشه؟ داشته درد انقدر هم تخیل میشه مگه

 .کنم مرور دیگه یکبار حتی  رو لعنتی  روزهای اون بود محال

ن  اشک و ها کشیدن جیغ صدای هنوزه که هنوز  ریخیی

 .گوشمه توی هاش

 اون به برگردم ها لحظه این ی تجربه از بعد چطور

 نحس؟ روزهای

 

 بهم ابروهام و شد باز چشمهام خشم و حرص با اختیار یی 

 خورد گره

 

 یعتن  نشخندید نمیدونستم که بودن وقتی  مال روزا اون_

 .چی 

 کنارم میدیرم فقط که بود تحمل قابل وقتی  روزا اون

 با خودش اینکه میدونم که االن نه بود کاقن  برام و هست

 .داره طعیم چه سمتم بیاد خودش رغبت و میل
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 اشکان؟ میفهیم

 

ن  باال تند تند خشم و حرص با سینم ی قفسه  شد یم پایی 

 .میسوخت باال حرارت از تنم و

 کردم؟ تحمل رو وزهار  اون چطوری

 از بود محال و بود وسط نداشتنش بحث چون شاید

 بدم دستش

 

 

 .شهاب باش آروم_

 برگرده حافظش نکنه که روزی از ترس با نمیتوین  خب

 
ی
 .که کتن  زندگ

  که روزا این با حتی  اینجوری
ی
 بهت خوششو روی داره زندگ

 نمیکتن  کیف هم میده نشون
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ن  داشت دقیقا  یم توصیف رو آورم عذاب روزهای همی 

 .کرد

 عطر بسته چشمهای با و کردم یم لمسش که بار هر

 ی تجربه وجودم عمق کشیدم،با یم نفس رو موهاش

 
ی
 چشم اضطراب با آین  به و کردم یم لمس رو کردن زندگ

 .کردم یم باز

ن  تقاص خب  .دیگه بود شکیل همی 

 .هاش اشک و هام دروغ تک تک تقاص

 

 شهاب کتن  انتخاب باید باالخره_

 خب که کتن  تعریف ماجرارو پیاز تا ست   بشیتن  باید یا

 .احمقانس

  باید یا
ی

 پیش چی  نیست معلوم که ای آینده بابای گور بگ

 دوباره و کتن  فکری یه اومد یادش وقت هر بذاری و میاد

ه این خب که داری نگهش زور به  .بهتی

 ....یا

ی دیگه جور یه یا  کتن  پیشگت 
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 .شد مشت دستهام اختیار یی  و خورد گره هم تو ابروهام

 بود؟ فکرش تو چی 

 

ی چیه؟چجوری آخریش اونوقت_  کنم؟ پیشگت 

 

 کوچیک ی حوله یه با که همینطور ترید و احتیاط با

 و انداخت سمتم نگایه نیم کرد یم خشک رو موهاش

 باال رو هاش شونه دزدید چشم رسی    ع که همینطور

 انداخت

 

 .باشه بهتی  همش از این مکن فکر ویل نمیدونم_

ن  همه وقتی  هم باشه راحت خیالت االن هم که جور یه  چت 

 اومد یادش و
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 کرد یم بیشتی  لحظه هر رو تنم حرارت عصبانیت و خشم

 غریدم شده قفل های دندون با رس آخر و

 

 ...تا بگو اشکان بکن جون_

 

 .شهاب کردم یم پابندش بودم من__

 .بره جایی  نتونه هم خواست اگه که محکم هم انقدر

 خانومیش و زندگیش خونه رس بمونه خودش پای با دوباره

 .بکنه و

ین میشه بچه یه  ...بتونه تا دلیل بهتی

 

 قدرت با و شد گلوش قفل دستم چجوری که نفهمیدم

 .کندم صندیل روی از رو تنش

 گرد حد آخرین تا چشمهاش و شد خفه نطفه تو حرفش

 شد
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 شهاب؟؟؟__

 

 دی؟ز  زری چه__

 

 مرگته؟ چه دیوونه میشم خفه دارم__

 

 

ن  یه کردن عمیل  تصور حتی   فشار راهکاری، همچی 

 .کرد یم محکمتی  و محکم گلوش دور به رو انگشتهام

ن  که بودم احمق انقدر یعتن   هم رو روشا از بچه یه داشیی

 به کردنش زنجت   برای وسیله یه بکنمش و بکشم گند به

؟ این
ی
 زندگ

ن  یه چطوری  کرد؟ یم خطور ذهنش به کرایی ف همچی 

 

وع و کرد قفل دستم به رو دستهاش جفت رسی    ع  کرد رسر

 زدن پا و دست و کردن تقال به
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 وگرنه دیوونه اخه میگم خودت مرگته؟برای چه شهاب__

 

 عقب به رو تنش قدرتم تمام با و برداشتم آین  به رو دستم

 .دادم هل

 ویر  باری چند و شد پرت عقب به محکم که انقدری

 .خورد تلو تلو استخر های کاشر 

 

ل دیگه  .نبود خودم دست صدام کردن کنتی

 بشه؟ متوقف میخواست گ فالکت دومینوی این

 

 داشتم نگهش زور با انقدر نیست بس احمق ی مرتیکه__

 کردم؟ تماشا و ریختنش اشک و

 یه وسط بیوفتم دوباره میخوای که متن  رفیق مثال تو

ار ن  دیگه؟ لجتن

 احمق؟ کنم ندشپاب بچه با
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ن  همه اگه اونموقع دیگه  بمونه،اون فرضا و بیاد یادش چت 

 
ی
 ارزه؟؟ یم هم لعنت و تف به زندگ

 به عاشقشم که زین  که شدم بدبخت انقدر من یعتن 

 کنه؟ تحملم باشه مجبور بچه یه خاطر

ن  یه حیوونم  ابله؟ کنه یم و جنایتی  همچی 

 

د نفس نفس تعجب و بهت با ن  یم دست گلوش روی و مت 

 .کشید

 

 تو هم دیگه ی دقیقه یه بیاد یادش اگه کردی فکر پس_

 شهاب؟ میمونه خونت

 بودی کرده سواستفاده خواهرش جون از فقط ها اونموقع

 جور هر و گفتی  دروغ بهش و گذشتش کل االن ویل

 .کردی تعریف خواستی 

 شدن خراب از کردی فکر شهاب میکنه ولت اونجوری

 
ی
ی تو زندگ ن  سه؟مت   من به چت 
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بان و هام نفس ریتم  ویل شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

ن  هیچ  عذابم آشنا نا و ناخونده حضور یه ی اندازه به چت 

 .داد نیم

 حضور که گلوم تو غریب عجیب ی غده و گره یه وجود

 .کرد یم دیوونم داشت جدیدش

 گذاشت؟ شد یم چی  رو اسمش

 .بغض؟ترس؟خشم؟حرص؟نمیدونم

 پیدا کلش و رس نداشت جرئت یچوقته میاد یادم تا ویل

 و رس مدام و زده رس مهمون بود شده روزها این ویل بشه

 .شد یم پیدا کلش

  و تجربه انقدر یعتن 
ی
 داشت؟ درد رویاها کردن زندگ

  کردم نیم و فکرش هیچوقت
ی
 خواسته تمام کردن زندگ

 اضطراب بندش پشت و باشه بخش لذت انقدر بتونه هام

 .کشنده درانق دادنشون دست از

 

 بغضم بلند فریاد یه با و کشیدم دست دردم پر گلوی روی

 ریختم دور رو
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 دیگه داشتنش نگه برای و بره چنگم از روشا نمیذارم__

 .ندارم آویزی دست هیچ به احتیاج

 .خودمه نوبت دیگه اینبار

 اینبار دارم یم نگهش که صد در صد و بمونه قراره اگه

 .خودمه برای

 تک تک کنه درک بتونه که کنم یم عاشقش انقدر

 فهمیدی؟ هامو دروغ و ها خودخوایه

 فرار دنبال در به در که روزها اون به برگرده دوباره نمیذارم

 نمیذارم بود کردن

 

#part584 

 

 ترحم هم شاید و تاسف با اینبار و حرف بدون همینطور

 .کرد یم تماشام
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 ممه برام تو خوشحایل جز هیجی  میدونستی  کاش ای_

 .شهاب نیست

 رو و زیر و حالت داره دختی  یه فهمیدم که روزی همون از

 میدونستم چون ترسیدم هم شدم خوشحال هم میکنه

 .بزنه زمینت میتونه هم دختی  همون

 زنجت   و قفل یه به احتیاج روشا کنم یم فکر هنوزم من

 و دستت دوباره که هست رسکش انقدر وگرنه داره اساش

 .بره بخواد و وگرد پوست تو بذاره

 بعدش به دیگه نیست راهش این کتن  یم فکر اگر اما...اما

 .نکن فکر

 .کنیم یم رو فکرش موقع همون اومد یادش درصد یک اگر

 

 .بستم رو چشمهام حرص با و کشیدم عمیق نفس

بان  کرد یم دیوونم داشت رسم کوبش و قلبم ضن

ن  هر به رو لعنتی  عذاب این تو زدن پا و دست فعال  چت 

 .دادم یم ترجیح ای دیگه
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ن  روی سیگار بسته و شدم خم خشم و حرص کیل با  رو مت 

ن  کام یه از بعد و برداشتم  راحت نفس تونستم عمیق گرفیی

 .بکشم

 یاد با دارم عمر تا مطمئنم ویل بیاد پیش چی  قراره نمیدونم

 .کنم بازی عشق میتونم االنم خوش روزهای این

 

 

                            * 

 

 کوچیک ی حوله و چرخوندم خونه دور تا دور رو نگاهم

 .انداختم گردنم دور رو رسم روی

 خونه این توی رو روشا خندیدن صدای و رس  وقتی  از

 .نداشتم رو اینجا سکوت دیدن طاقت دیگه شنیدم

 روشن چراغ دیدن بت و چرخوندم چشم خونه دور تا دور

 .برداشتم قدم سمتش خواب اتاق

 .بود برگشته پس
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م تر بلند های قدم با  کردم کج خواب اتاق سمت رو مست 

 صدای با که چرخوندم اتاق دور تا دور رو نگاهم دوباره و

 .شدم میخکوب آین  به و چرخیدم حموم در شدن باز

 

ون حموم از من حضور از ختی  یی  روشا  به و اومد بت 

 و شد چشم تو چشم باهام کرد بلند رو رسش اینکه محض

 .زد خشکش جاش رس

 رو سفید تن اون و شکل و رس اون تا نداد مهلت اصال

 رو راهش دوباره و کشید جیغ بلند آین  به چون کنم هضم

 .کرد پرت حموم توی رو خودش و برگشت

 

ین  حرقن  هیچ اتاقی  تو وقتی   چرا__ ن  یگ بدونه ادم نمت 

 اخه؟؟؟ هست

 

 رو فکرم نتونست هم زدش خجالت و بلند صدای حتی 

 .نهک منحرف
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 کوچیک ی حوله تیکه یه اون و خالیش جای میخکوب

 بود داده اجازه و بود پیچیده تنش دور تا دور که بودم

 .کنه پر رو دورش خیسش و بلند موهای

 

 .بستم رو چشمهام کالفه و کشیدم عمیق نفس

 

 تو؟ اون چپیدی باز چرا حاال خب خیله__

س  .نمیخورمت نتی

 

 رو گرفته رنگ ی هگون اون میتونستم هم ندیده حتی 

 .کنم تجسم

ن  بود نحیس ی فاصله عجب ن  و بودن بی   .نداشیی

 .نرسیدن و بودن محرم

 

 خجالت این از بیشتی  کردم سیع و کردم باز رو چشمهام

 .نکنم زدش

 زدم لبخند اروم و کشیدم عمیق نفس
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ون بیا__  چته؟ روشا دیگه بت 

 

 

 و کشید یم فریاد رو خجالتش هنوز کالفش و بلند صدای

 .کرد کیف ها ثانیه این با شد یم چقدر

ن   .داشتنش ی ساده های لحظه همی 

 

 

ون برو خب__ ؟ منتظر وایسادی دیگه بیام بتونم تا بت   چی

؟ شهاب دیگه برو  رفتی

 

 الی دوباره که ایستادم جام رس ساکت و سینه به دست

 رنگ رسخ صورت و رس یه فقط اینبار و شد باز حموم در

 .شد پیدا در الی از رنگ سیاه ابشار یه با
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 عصبانیت و حرص چشمهاش از و بود شده رسخ صورتش

 کشید یم شعله

 

ی__  نه؟ نمت 

 

#part585 

 

 تکون جام از بود محال که بود پیش سال یک شهاب اگه

 .بخورم

م مدام روزها این که شهایی  این ویل  آین  به کرد یم غافلگت 

 افتاد راه اتاق در سمت و د کر پشت

 

 .نمیمونم نیستی  راحت و کنه یم معذبت بودنم گها  چرا__

 کوچولو کن صدام پوشیدی و لباسات
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 روشا های خندیدن و اومدن راه کنم یم فکر ویل نمیدونم

ن  مدیون رو  .بودم شهاب همی 

ن   دختی  اون تا داد یم مهلت و کرد نیم قلدری که همی 

 .بیاد جلو راحت خیال با و آروم آروم خودش خجالتی 

 

ن اول روی  هر به کردم سیع و شدم جاگت   در کنار مبل ی 

ی ن  .دیدم که ای صحنه اون اال کنم فکر میخوام که چت 

 و برهنه نیمه تن اون با داشتتن  دوست و زیبا دختی  اون

 .خواستتن 

فت  د دستم از افکارم افسار اگه که  گذشته شهاب و مت 

 نکردن تصاحب برای ای اراده هیچ گشت یم بر دوباره

 .تنداش وجود

 

 جون شده که هم لحظه چند برای و کشیدم عمیق نفس

 .باشم صبور تا کندم

ن  رو دستم و برداشتم رو گردنم دور ی حوله  موهام مابی 

 .کشیدم
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 دقیقه یه میای....شهاب__

 

 کرد؟ یم عوض هم رو ادم شخصیت حافظه

 .نکنم گمون

 دلش که بود رسکیسر  بتی  توله همون دختی  این الاقل

ه پیش رو کارهاش لجبازیش و غرور اون با میخواست  .بتی

 برای و من مثال و بود ایستاده روم به رو که االن مثل

ن   .بود کرده صدا لباسش پشت زیپ بسیی

 

ن  فاصله در چوب چهار از  بدون و طبییع خییل و گرفیی

 .کشیدم باال رو لباسش زیپ خاض واکنش

 

 عزیزم دردنکنه دستت_

ا؟استخر چه خب  بود؟ خوب ختی

 چطوره؟ ناشکا
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 و بدم تکیه سینه به دیوار،دست به همونجا دادم ترجیح

 .کنم تماشا رو حرکاتش تمام

 رسکش بتی  توله و کرد نیم نگاه چشمهام تو مستقیم هنوز

 .بود کشیده خجالت حسایی 

 

 آینه روی روبه آروم که کردم یم تماشاش آروم و خونشد

 فرستاد گوشش پشت رو خیسش موهای و نشست

 

 بودن؟ چطور ادتخونو __

 بود؟ خوب ناهار

 

 کشیدم خجالت که کردم انتخاب رو ای جمله خوب انگار

 آینه توی از میدرخشید که چشمهایی  با و کرد فراموش رو

 کرد تماشام

 

 

 .خایل جات شهاب بود خوب خییل اره وای_
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 این حاال گفت انقدر کند و پوستم وروجک این نمیدوین 

 .بازی اون حاال بازی

ن  و رساغت کیل اباب مامان ن  یم همش گرفیی  با چرا گفیی

 .خب میومدین تایی  دو نیومدی شهاب

 

 

 کنه فکر بلند بلند خودش دادم اجازه و دادم تکون رو رسم

 بده رو خودش جواب و

 

 پیشنهاد خودت طرقن  از و داشتی  کار گفتم البته که_

 .بیام تنهایی  دادی

 که بود وقت خییل روزا این چسبید بهم خییل که خالصه

 بودمشون ندیده
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 به جایی  یه از و بود کردن تعریف غرق تند تند همینطور

 به نگاهم که بودم من این و میگه چی  نمیشنیدم دیگه بعد

 .بود خورده گره ای دیگه جای

  مشگ آبشار اون به
ی

د چشمک بهم عجیب که رنگ ن  .مت 

 دیوار از رو تکیم باالخره و بیارم طاقت نتونستم هم خییل

 و برداشتم رو تخت کنار کوچیک ی حوله و گرفتم

 .افتادم راه سمتش

 

 بدون که کرد تماشام تعجب با و کرد قطع رو حرفش

وع آروم و گذاشتم موهاش روی رو حوله حرف  کردم رسر

 کردن خشک به

 

 .بشه تنگ دلت نذار پیششون برو تند تند_

 کنه بازی خواست دلش چقدر هر بذار تنهاس هم روشنا

ش اینجا بیارش حتی  ن  استخر بتی  خوش باهم یکم پایی 

ن   .باشی 

 اینجا وقته خییل خونمون کن دعوت خانوادتم خواستی 

 .نیومدن

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 آینه توی از شده گرد چشمهای و انداخته گل های لپ با

 سخت برام رو خودداری داشت چقدر و کرد یم تماشام

 .کرد یم

 

 دردنکنه دستت خوبیه پیشنهاد آره..آ_

 پیشت؟ اومد اشکان نگفتی 

 خونمون؟ نمیکتن  دعوت خانومش با و دوستت چرا تو

 

ن   حرفهایی  تمام یاداوری برای جرقه یه عنوان به جمله همی 

 .بود کاقن  زد بهم اشکان که

 به ال رو رسم اختیار یی  و برداشتم موهاش روی از رو حوله

 .کشیدم عمیق نفس و بردم موهاش الی

 

 .کرد یم ممست عجیب موهاش خوش عطر بوی

 هم دنیا های عطر ترین بو خوش با که ای رایحه

 .کردم نیم عوضشون
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 تماشاش دوباره و کشیدم عقب رو رسم لحظه چند از بعد

 کردم

 

 نباش نگران موقعش به اونم_

 

 بیاره طاقت نتونست باالخره رفت شونه سمت که دستم

 کرد باز زبون باالخره و

 

 خییل حموم از بعد موهام شهاب کنم یم شونه خودم_

 ...حوصله با باید میخوره گره

 

 

 باقی  موهات توی گریه یا کرد اذیتت کردنم شونه اگه_

 کتن  شونه خودت میذارم اونوقت موند

 

 دلم تا عوض در و نکردم نگاه چشمهاش به دیگه

 .کردم تماشا فقط میخواست
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ن  شونه، برگشت و رفت هر با  مشگ و پشت پر موهای بی 

د برق چشمهام رنگش ن  روی نگاهم قبل از بیشتی  و مت 

 .شد یم قفل موهاش

 آروم باالخره صدا و رس یی  و ساکت خوب های دختی  مثل

 رو موهاش آروم آروم حوصله و صتی  با داد اجازه و گرفت

 .کنم شونه

 

 کردم نیم و فکرش هیچوقت_

 

 چشمهای روی لحظه چند برای و کردم بلند رو رسم

ه براقش  موندم خت 

 

 خوب و حالم بتونه انقدر ساده کردن شونه یه همینکه_

 کنه
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 موهاش کردن تماشا مشغول دوباره و زدم لبخند اراده یی 

 .شدم

 .کردم نیم و فکرش هیچوقت منم

ن  یه از مدت اینهمه کردم نیم و فکرش هیچوقت  همچی 

 .موندم نصیب یی  ای ساده های لذت

 ناب و بخش لذت همینقدر بکر انقدر

 

ن  ما رو مرس  دوباره  تمام با و بردم عطرش خوش موهای بی 

 .بوسیدم رو رسش وجود

 نگاه اخرین از بعد و زدم موهاش به هم رو شونه اخرین

ه چشمهاش به و کردم بلند رو رسم  .شدم خت 

 

 خوبه؟_

 

؟ بلدی_  بباقن
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 انداخت باال که ابروهایی  اون و شیطنت از پر لحن اون از

 ردمک تماشاش فقط متعجب و خوردم جا

 

 دیدین  باید بافتنتم حتما میکتن  شونه خوب انقدر که تو_

 هوم؟ باشه

 

م  از رو روزها این ویل کنم خرج رو زندگیم تمام حاضن

 .ندم دست

 به و کرد یم خرج شیطنت فرار جای به که روشایی  این

 .شد یم نزدیک شدن دور جای

 

 رسم ممتد نگاه لحظه چند از بعد و کشیدم عمیق نفس

 .دادم تکون نقن  ی نهنشو  به رو

 

 شد بلند جاش از ذوق با که بود نگذشته لحظه چند هنوز

 سمت تا خودش همراه و چسبید محکم رو دستم رسی    ع و

 کشوند تخت
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 .میدم یادت قشنگ خودم پس خداروشکر وای_

ن  بیا  بشی 

 

 .میبارید چهرش و صدا از نشاط و شیطنت

 ارچه رسی    ع و کشید تخت روی تا خودش همراه رو دستم

 .نشوند تخت روی هم رو من و نشست تخت روی زانو

 

 و برداشت رسش پشت از رو بلندش و پشت پر موهای

وع ذوق و تاب و آب با و ریخت راستش ی شونه روی  رسر

 دادن یاد به کرد

 

ن  خب__  یم تقسیم مساوی قسمت سه به رو مو کل ببی 

،اینجوری  .کتن

؟میاریش رو راستی  این بعد  .دوتا اون وسط میذاری میبیتن

 .شکیل این دوتا این وسط میذاری رو چپیه این حاال

 دوباره باز وسط بذاریش یه باید اول از دوباره
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 کن نگاه موهامو میکتن  نگاه من به شهاب؟چرا میدی گوش

 

 

 تایید ی نشونه به رو رسم ارامش با و خندیدم اختیار یی 

 .دادم تکون

 بودن؟ کجا روزها این

 عذاب؟ یا بود معجزه تصادف اون

 

 

 بباف بیا دیگه؟باشه یادگرفتی  االن_

 

 منتظر و گرفت بغل رو پاهاش و چرخید تخت روی رسی    ع

 .دوخت چشم دستهام به روش روبه ی آینه توی از

م گفتم  تموم روزها این تا بدم رو ندارم و دار کل حاضن

 نشه؟

 .کنم یم عوض رو حرفم
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م ن  رو دنیا بدم رو نیستم و هست تموم حاضن  انیهث همی 

 .شه متوقف

 

 و کشیدم رنگش خوش و لطیف موهای روی رو دستم

 .کردم تقسیم قسمت سه به رو کلش گفت که همونجور

 

 

م صبح تا...خوبه_  تا کنم تمرین انقدر و بشینم حاضن

م یاد خوب  .بگت 

 نداری؟ که مشکیل

 

 .کردم نیم عوض دنیا با رو هاش خنده صدای

 باال که ویی ابر  بندش پشت و بلندش ی خنده صدای

 .انداخت

 

 ...خوبه_

 کوچولو همینه درستشم
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ه دقت با  اینکه بدون کردم سیع و شدم موهاش ی خت 

 .ببافم رو موهاش شه اذیت

 داد یادم که همونجوری حوصله با و آروم

 

 

 از جدیدی اطالعات دیگه کنم یم فکر که وقت هر_

ای ی همه و نیست گذشته ن  میدونم دیگه و مهم نسبتا چت 

 .میشم غافلگت   باز

 

 

 چطور؟_

 

 

 داد ادامه بیخیایل و آرامش با و انداخت باال رو شونش

 و شد خشک موهاش روی دستم که نبود حواسش ویل

 بست یخ وجودم تمام
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 عمل سنش اون با روشنا کردم نیم و فکرش اصال__

 .باشه کرده پیوند

 .شدم شوکه چقدر نمیدوین  اصال گفت بهم مامان وقتی 

 .کردیم عقد که ها موقع همون تقریبا النا نه اونم

ا رسی یه که خوبه چقدر میگم اوقات گایه شهاب ن  یادم چت 

 .نیست

 کاسه بود شده چشمهاش کرد یم تعریف داشت که مامان

 .خون ی

 شد یم مچاله دلم میگفتا که دردرساش و پیوند صف از

 .خاطراتش کردن مرور و کردنش تجربه به برسه چه

 باشه روشنا به محواس بیشتی  باید
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بان  حرکت از اختیار یی  دستهام و رفت باال آین  به قلبم ضن

 .ایستاد

  این به ی جمله یه
ی
یخت بهمم انقدر باید چرا سادگ  .مت 

 

؟ چیا دیگه مامانت با_  گفتی

 

 هر که دستهایی  و بود شده جدی که لحتن  از ختی  یی 

 عمیق نفس و انداخت باال شونه شد یم مشت لحظه

 کشید

 

 

ن _ ای همی  ن  کرد اذیتم خییل یگ این فقط دیگه معمویل چت 

 یهو و نمیشده نوبتش ها مدت تا گفت وقتی  مخصوصا

 .شده نوبتش

 واقعا کرده رحم خدا
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ی از خانوادش نذاشت هیچوقت روشا ن  و بشن ختی  با چت 

 .نکردم درک رو دلیلش هیچوقت

ی یی  این االن ویل ین ختی  .بود دلخوشیم بزرگتی

 ...من و بودن ختی  یی  ااونه

 بودم؟ نگران و مضطرب انقدر چرا پس من

 

 

ی هیچ روشا نکش رسک گذشته تو انقدر_  نیست ختی

 اذیت شدن تموم که درشتی  و ریز اتفاقای با اینکه جز

 نداره ای دیگه ی ثمره هیچ بیسر 

 

 

 تعجب با که بود جدی و تند حد از زیاد لحنم انگاری

 کرد تماشام شوکه و سمتم برگشت

 

 شد؟ شهاب؟چی __
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 ول بودم بافته که رو موهایی  و بستم کالفه رو چشمهام

 .کردم

 

 .نداشت تمویم که نحیس این به لعنت

 میسوزوند؟ همینقدر جهنمم آتیش

ن  جهنم شاید  .نداشتم ختی  و بود ها لحظه همی 

 

 

 رو حرارتم از پر دستهای نگراین  با و سمتم برگشت کامل

ن   کرد قفل دستهاش بی 

 

؟ انقدر راچ__  عصباین

 یهو؟ شد چی 

 

 

 ترین تصنیع به احتماال و کردم باز رو چشمهام رسی    ع

 کردم نقن  ممکن حالت
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 درگت   انقدر نمیخوام فقط...فقط نیستم عصباین __

ایی 
ن  نمیاد یادت که باشر  چت 

 

 

 کرد تماشاش ذوق با و جلو آورد بودم بافته که رو موهایی 

 

 

 .بافتیا خوب خییل اول بار برای__

 بباف برام تو فقط بعد به این از

 

 

 تو بعد به این از بکشم داد بلند میخواست دلم چقدر

 .بمون برام فقط

 

 جون داشتم کلمش هر با که متن  به تفاوت یی  همینطور

 افتاد راه آینه سمت و بست کش با رو دادم،موهاش یم
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 ویل شهاب میاد یادم روز یه که باالخره مطمئنم من__

 ...باشه

ی که الفع  و پرس انقدر ندارم دوست خودمم نیست ختی

 .کنم جو

 شهاب شد خوشگل خییل وای

 

 

 خورد چرخ آینه جلوی دور یه شیطون های بچه دختی  مثل

 .کنم تماشاش لذت با نمیتونستم که تلخ چقدر و

 

؟ خوب شهاب چیه__  نیستی

 خب بهم بگو

 

 کشیدم دست موهام روی و شدم بلند تخت روی از
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 .میکنه درد رسم یکم فقط خوبم_

 ...میش بهتی  میخورم مسکن یه

 

 بخوری مسکن بذارم درصد یه کن مسکن؟فکر__

 

 و انداخت باال رو هاش شونه که سمتش برگشتم تعجب با

 ایستاد روم جلو سینه به دست شیطنت با

 

 هر نداد جواب اگه کن گوش حرفم به تو و بار یه این__

 .بکن داشتی  دوست کار

 نه؟ مگه میچسبه همیشه ناهار بعد ظهر از بعد چرت هی

 

 

ه رنگش خوش چشمهای به و زدم لبخند جون کم  .شدم خت 
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س قابل غت   و کهنه رویای یه مالکیت انگار  .بود شده دستی

 

 .کوچولو نمیاد خوابم االن_

 نخوابیدم هیچوقت موقع این حاال تا

 

 یه این پس بخوایی  تا نکردم کمکت هیچوقت من البد_

 رسی از نشد اگه بدی گوش گفتم چی  هر باید رو دفعه

 .خواستی  خودت چی  هر بعد

 تخت رو بکش دراز بعدم بپوش راحت لباس برو حاال خب

 آفرین

 

 

منصفانه تنبیه عجب  .ای غت 

یخت زبون بیشتی  چی  هر ی و مت   یم بدتر حالم کرد یم دلتی

 .شد

 ئنممطم که کنم یم تماشا رو رساب یه دارم کردم یم حس

ی هیچ ایی  از ختی  .نیست ست 
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 .گذر زود و تخیله هست چی  هر

 .کرد یم تمومش کاش ای

 باید که کنم فکر میذاشت و میشست گوشه یه کاش ای

 .کنم چیکار

 

؟ یم فکر چی  به داری شهاب دیگه بدو_  کتن

 

 پیشونیم روی از رو موهام کالفه و کشیدم عمیق نفس

 زدم کنار

 

 

 آفرین دیگه بده گوش_

 

 .دیوونه کوچولوی بتی  هتول

 تخت روی حرف بدون دیگه و زدم لبخند وجود تمام با

 کشیدم دراز
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 بکش دراز شکم روی نه اینجوری_

 

 

 .چرخیدم حرف بدون و خندیدم گلو تو

 

 کوچولو؟ خوبه__

 

 تر نزدیک لبیش زیر های خنده و شیطنت از پر صدای با

 شد

 

 .دقیقا آره_

 ننز  غر انقدرم کن صتی  فقط حاال

 

#part590 
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@shargoftegoo 

ن  تو فقط و کنم خاموش رو ذهنم میتونستم کاش ای  همی 

  ها لحظه
ی
 .کنم زندگ

 .گذشته اضطراب و آینده هراس بدون

 .کنم آروم رو روشا چجوری بودم بلد روزا همون کاش ای

 دختی  این با و نکنم خراب و رسم پشت پالی چجوری

 .بسازم

 

ی به رو امروز یه کردم سیع و بستم رو چشمهام ن  فکر چت 

 .نکنم

 روی روشا وزن حس با که گذاشتم دستم روی رو رسم

 رو رسم متعجب و کرد باز حد اخرین تا رو ،چشمهام کمرم

 چرخوندم

 

 

؟ کتن  یم داری کار چی __  دختی

 

ی شد قرار عه__ ن   چت 
ی

 .دیگه نگ
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س  ! نمیخورمت نتی

 خب ببند و چشمت دقیقه دو

 

 .روزگارم به میاره چی  داره نداشت ختی  و بستم رو چشمم

ی داشت د آتیش  اصل در نداشت ختی  ویل کرد یم دلتی ن  مت 

 .آیندم و حال به

 .شبم هر آروم نا های خواب به

 

 .شد حبس سینه تو نفسم کتفم رو نشست که دستش

 .وحشتنایک عذاب عجب

 

 

 با و هام شونه و کتف رو نشست ظریفش های دست

وع حوصله  .دادن ماساژ به کرد رسر

 دیگش دست یه با و کرد جا به جا رومآ رو ظریفش تن

وع  من و کرد نیم درد که ای شقیقه کردن لمس به کرد رسر

 .میکشه تت   درد از بودم گفته
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 نابودش من و بود قلب خوش همینقدر همیشه روشا

 کردم؟

 تماشا رو اشکهاش فقط و پاهاش به بستم زنجت   و قل

 کردم؟

 

 .بود برده ازم رو حواس و هوش ظریفش دستهای

 با و خورد یم تاب هوا توی بودم بافته خودم که موهایی 

 خورد یم پیچ تنم روی آرامش

 

#part591 

 

 جوره هیچ ویل شد یم تر خمار لحظه هر چشمهام

 .بدم دست از رو موهام لمس ی تجربه نمیخواستم

 آرامش با و رفت یم موهام الی البه که ظریقن  دستهای

 .کشید یم دست گونم روی

 کرد؟ یم دیوونم داشت

 ...خب آره
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@shargoftegoo 

 .گرفت یم رو هاش اشک انتقام ندونسته

 .دادم نیم گوش و کشید یم جیغ که روزهایی  تقاص

 یم مالکیت فریاد و کرد یم التماس که هایی  لحظه تاوان

 .کشیدم

 

 انقدر و ساده انقدر دادن پس تقاص کرد یم و فکرش گ

 باشه؟ دردناک

 

 هام گونه روی که هاش نفس شد،گرمای نزدیک که رسش

 پرید هم حواسم و هوش نشست

 

 

ی یه باید_ ن  شهاب بگم بهت رو چت 

 .باشه خویی  موقع االن کنم یم فکر

 .دارم دوست خییل و زندگیم روزهای این من...من

 .شهاب کنم نیم عوض هیجی  با رو روزها این
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 .مراقبمه و داره دوستم که دارم شوهری یه

 برای و بخوره ونتک دلم تو آب نمیخواد دلش که مردی یه

 کنه یم کاری هر خوبم حال

 

 

 

 .شد یم بیشتی  لحظه هر هام نفس ریتم و شد مشت دستم

بانم  ...ضن

بان از وای  .لعنتیم ضن

 

 

 .شهاب گشتی  دنبالم که ممنونم_

 دوباره و نشدی خسته بازم ویل رفتم من کردی یم فکر

 .گشتی  دنبالم

 ساحسا خییل روزا این من...من که بدوین  خواستم

 .کنم یم خوشبختی 

 باشر  خوشحال همینقدر هم تو امیدوارم
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@shargoftegoo 

 

 

 و گرفت آتیش گونم احساس از پر و گرم ی بوسه اون با

 جزغاله هم گذشته خودخواه و قلدر شهاب بندش پشت

 .شد

 

؟ این میاورد روزم به داشت چی   دختی

 

 کارهاش با حرفهاش با دستهاش حرکات با

 دختی  این بود انصاقن  یی  جالد عجب

 

 

 .عزیزدلم بخوایی  خوب_

 بخوایی  فقط کن سیع و نکن فکر هیجی  به

 شهاب دارم دوستت
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@shargoftegoo 

 

 از و شه بلند حرف بدون دادم اجازه و نکردم بلند رو رسم

ون اتاق  .بره بت 

ون  بر نااشنا بغض اون پس از چجوری که نبینه و بره بت 

 .شدم رسوا و نیومدم

 خودم رسوای

 االن که دادم پر و لبا بهش و ساختم که شهایی  رسوای

 .شه نابود و بشکنه شکیل این

 رو نویدش خوب که الحق و بود آتییسر  عجب که الحق

 .بود داده

 

 رفتم یم پیش تهش تا باید و بود تاوان اخرش تا اول

 

#part592 

 روشا*
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@shargoftegoo 

 رو نگاهم و بودم ایستاده قنادی یخچال روی روبه ذوق با

ن   .میچرخوندم ها کیک تک تک بی 

 زمینه پیش هیچ که مراسیم دیدن تدارک بود سخت چقدر

 .ندارم بعدش العمل عکس از ای

؟ نیاد خوشش اگه  چی

 زیادی کارا این شهاب شخصیت با اونم مرد، یه برای

 نبود؟ بچگانه

 ذوق تکشون تک برای عجیب بود که چی  هر ویل نمیدونم

 .داشتم

 

 باالخره؟ شد کدوم خانم_

 

 کن ومشتم کن انتخاب روشا کردی کچلمون_

 

 از یگ سمت رو اشارم انگشت باالخره فرگل به توجه یی 

 نشونش دستم ی اشاره با و بردم یخچال توی های کیک

 .دادم
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@shargoftegoo 

 

ن _  آقا خوبه همی 

 

 .عجب چه شکرت خدایا وای_

 نیومدم باهات بخری کادو خواستی  وقتی  خوشحالم چقدر

 

د غر ریز یک هم رس پشت همینطور ن  یی  همچنان من و مت 

ون رو کیفم توی خودکار و غذکا توجه وع و آوردم بت   رسر

 .نوشتم به کردم

 

ین  غر انقدر نمییسر  خسته خودت خوبه__ ن  .مت 

 کار هر بدتر کتن  کمک یکم اومدی من با رست خت  

ین  بکنم میخوام ن  .ذوقم تو مت 

 

 کاغذ تیکه و خوندم رو کاغذ روی ی نوشته دیگه بار یه

چم توی از رو کوچیک  .کردم جدا دفتی

 .گذاشتم کیک کنار رو ذکاغ
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@shargoftegoo 

 

 نکنه درد دستتون بنویسید کیک روی اینم لطفا آقا_

 

 از رو اون زودتر فرگل که بودم نکرده ول رو کاغذ هنوز

وع و کشید دستم  .خوندن به کرد رسر

 ول  از بعد و شد یم مچاله بیشتی  لحظه هر صورتش

 کرد گرد برام رو چشمهاش کاغذ کردن

 

 تاثت   تحت یا بودی چندش قدران اول همون از خداوکییل_

 شدی؟ شکیل این خانت شهاب با بودن همخونه

 

 دو به افسوس ی نشونه به رو رسم و خندیدن اختیار یی 

 دادم تکون طرف

 

ن  و زحمتش شما کنید ولش و این اقا_ ن  بکشی   .برام بنویسی 
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 میتونه یگ چقدر مگه اخه بدونم میخوام خدایی  نه_

 روشا اخه شه عوض

 

 از پر و شده گرد چشمهای به و چرخیدم کامل باالخره

 کردم نگاه لودگیش

 

 .فرگل خوبه خییل حالم__

م عزا اینکه جای به شبا شده،دیگه کمتی  کابوسام  که بگت 

  کنارش ماه دو مجبورم من و خونه میاد داره
ی
 کنم زندگ

 .کنم یم شماری لحظه اومدنش برای

 چیشده؟ بگو بهم تو

 

 نشونه به رو رسش و کرد تماشام متاسف و خنتی  نگاه یه با

 داد تکون برام افسوس ی

 

 ...رفت شدی عاشق یعتن _

 فهمیدم؟ گ میدوین .بود معلوم اولم از
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دی زار مسعودت بابا ی خونه تو داشتی  وقتی  ن   جناب و مت 

؛دقیقا منت برای فرستادن رسخ گل سبد یه  همون کیسر

 .فهمیدم موقع

 

 

 .آمادست کیکتون خانم بفرمایید_

 

 رو کیک ی جعبه و شد کار به دست من از زودتر گلفر 

 افتاد راه من از جلوتر و برداشت

 

 اقا ممنون_

 

 روشا نگرانتم باز االنم ویل_

ی یه ن  نیست درست وسط این چت 
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@shargoftegoo 

ن  سمت ن  یه با باید چرا و برداشتیم قدم ماشی   جمله همچی 

 کرد؟ یم خایل رو دلم توی ای

 

 یم حس ویل...ویل روشا خوبیه مرد واقعا شهاب نظرم به_

 .شدی وابستش زود خییل کنم

ن  پر دیگه ادمای یه و وجودیت های خال بذاری نباید  کین

 .مییسر  وابسته بهشون برگرد و بر یی  اونوقت

 کیس اینکه حس داشتی  تنهایی  حس مدام مدت این تو

 تو مردی یه ی کله و رس درست حاال نداره دوستت

وع که شد پیدا زندگیت  .دادن عشق به ردک رسر

 ...روشا شر  مند عالقه بهش شکیل این ندارم دوست

  نه باشه عشق حست باید
ی

 وابستگ

 

 

 .میگه چی  میفهمیدم دقیقا

دم تت   با آدمو این ی سایه که متن .گفت یم راستم ن  چی  مت 

 شدم؟ وابسته بهش زود انقدر شد
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 دیگه کردن فکر منطقی  شایدم و بدبیتن  اینهمه ویل...ویل

 ؟نبود  بس

  لحظه تو فقط میخواست دلم اوقات گایه
ی
 .کنم زندگ

 

 

  اگه حتی _
ی

 .فرگل شوهرمه نباشه هم وابستگ

 .گذشتم از جزی

 خودم چشمهای با و میشناسمش بیشتی  روز به روز دارم

 .میبینم خوبم حال برای و تالشش

ن  باال و سختی  اونهمه بعد   یکمم پایی 
ی
 هوم؟ کنم زندگ

 

 

ش نگاه  رسش حرفم شدن تموم با که دبو  رو به رو به خت 

 .کرد تماشام خوب و چرخوند رو

 

 ...نمیدونم_
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@shargoftegoo 

 کردی ازدواج باهاش که شدی عاشقش هم قبال حتما

 ..دیگه

 شکیل این هیچوقت حاال تا که خوبه حالت انقدر اگه

ن  پس بودمت ندیده  .جلو برو بگت   و مست   همی 

 بسه جدی حرفای برای همینقدر تا

 روشا بهتون مشبا بگذره خوش کلیییت  

  بخند و کن کیف میتوین  تا
ی
ن  زندگ  مابقیش روزاست همی 

 حاشیس

 

 

 .بست رو در و گذاشت کنارم صندیل روی رو کیک فرگل

 

ی کجا دیوونه برسونمت بیا خب عه_  مت 

 

ون کیفش توی از رو گوشیش که همینطور  میاورد بت 

 اشاره کنارم کیک به و زد لبخند بهم و رفت عقب عقب

 کرد
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@shargoftegoo 

 

ن  نکرده الزم__ م ماشی   کاراتو برو زودتر تو خودم میگت 

 .خونه نرسیده زودتر شهابت اقا تا بکن

 روشا میبینمت

 

 

 .کنم مخالفت و کنم باز دهن تا نکرد صتی  اصال

 و داد تکون خداحافظ ی نشونه به رو دستش آین  به 

 .شد رد خیابون از رسی    ع

ه  دیوونه ی دختی

 

ن  ساعت به که نگاهم  نکردم صتی  این از یشتی ب خورد ماشی 

 .افتادم راه خونه سمت و

 .داشتم خویی  خییل حس

 و گرما وسط اونم خنک نسیم یک ی تجربه مثل درست

 .بیتایی 
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 مثال صدتا و حسایی  عطش یه از بعد خنک نوشیدین  یه

 توصیف رو االنم حس این ای ذره بتونه تا دیگه رنگارنگ

 .کنه

 

 که بود هابش حد یی  ی عالقه و عشق شاید نمیدونم

 کنه پام رس تونست

 .جنگید برام میتونست که جایی  تا و نکشید پس پا اینکه

 دست از با حتی  و کرد کار همه کردنم پیدا برای سال یک

 .نکشید عقب هم حافظم دادن

 میخواست؟ چی  زندگیش از مگه آدم

 

#part594 

 

 .بود محکم و قرص گاه تکیه یه واقعا شهاب

ط و قید یی  و اندازه یی  که حایم یه  کرد یم خرج عشق رسر

ط باید چرا وگرنه  پیش رو ماهه دو بودن همخونه این رسر

 میکشید؟
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 نبود؟ باهاش قانون مگه

 نمیومد؟ بر زورگویی  و قلدری پس از  مگه

 کردن عاشق دوباره برای و باشه دهنده اختیار که مرد یه

 داشت؟ قیمت کنه تالش

 

ین با  و کردم یط هارو کوچه پس کوچه تمام رسعت بیشتی

ن   .کردم پارکینگ،پارک توی رسی    ع رو ماشی 

 هم رو کنارش ساک و گرفتم بغلم تو رو کیک ی جعبه

ین با و برداشتم  .افتادم راه اسانسور سمت رسعت بیشتی

 .کنم خوشحالش میخواست دلم

 عشق چی  هر و طرفه یک حس چی  هر بود کاقن  دیگه

 .ثمر یی  دادن

 رو دوطرفه بودن عاشق عدب به جایی  یه از میخواست دلم

 .کنم تجربه

 .بود اومده پام به پا انقدر و بود همراه انقدر که حاال
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 و کردم پرت خونه توی و خودم چجوری نفهمیدم اصال

ن  به رو وسایل و کیک  .رسوندم خونه آشتی

 همه از اول رسی    ع و میخورد چرخ ساعت رو مدام نگاهم

 .کردم پرت حموم تو رو خودم

 نداشتم شدن آماده برای ادیزی زمان خییل

 هنوز که اتفاق کیل کردن عمیل برای تریدید از پر البته

ن  ازشون  نبودم مطمی 

 

 

 

 شهاب*

 

؟ برنگرده حافظش بخوام اگه_  چی

 داد؟ انجام بشه که هست کاری

 ...برعکس یا

 بمونه؟ همینجوری که نداد انجام و کاری
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@shargoftegoo 

 

 .بود ممخ رو نازی ی بازمونده نیمه دهن و مبهوت نگاه

ن  برای  فقط و نکنم نگاه بهش که کردم رو تالشم تمام همی 

ن  به  بدوزم چشم رامی 

 

 .نیست بیماری این برای قطیع درمان شهاب_

ی هر ن  .برگرده حافظه بشه باعث ممکنه چت 

،چند شوک یه  ..چی  هر آشنا بوی یه تصویر تا عصتی

 

 

یک  رو اتاق عرض و فرستادم عقب رو موهام هیستت 

 .رفتم رو قدم کالفه

 هدف یی  و لب زیر و کشیدم دست صورتم روی عصتی 

 کردم زمزمه

 

مش اینجا از باید شاید_  .بتی

مش  .خانوادش از دیگه،دور کشور یه بتی
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@shargoftegoo 

ی براش اونا ممکنه لحظه هر ن ن  تعریف و چت   .نباید که کین

مش؟ کجا  بتی

 

 

؟ چی  هست شدی؟معلوم دیوونه شهاب__
ی

 میگ

 

#part595 

 

 .خاکستی  زیر آتیش مثل بووم هشد درست روزها این

ین تا و بزنه آتیشم میتونست ناقابل فوت یه تنها  حد بیشتی

 .بسوزونتم

ن  متعجب نگاه و نازی ناباور صدای مثل درست  .رامی 

 شدم منفجر باروت انبار مثل و ترکیدم

 کشیدم فریاد اختیار یی  و سمتش برگشتم

 

 .شدم دیوونه آره_
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مش میخوام اصال  .کنم زندانیش بتی

 .نرسه بهش احدی دست که جایی  یه

 لحظه هر دیگه خودش و باشم من فقط که جهنیم یه

 .نکشم یدک خودم با و رفتنش کابوس

م؟ آتیش میشه، نزدیک بهم وقتی  که کجایی  تو  میگت 

ن  کدومتون ن  تا هستی   بهت و باشه بغلت تو زنت بفهمی 

؟ یعتن  نکنه ولت دادنش دست از ترس ویل کنه محبت  چی

ن  همه اگه ؟ کنم غلیط چه دوباره و بیاد یادش چت  ن  نازنی 

 

 

 .نمیدیدم رو هاش اشک

 رو رفقام ی زده غم های صورت حتی 

ن  ترحم  ...درک بودم؟به شده برانگت 

 .بود نیستم و هست تمام بحث
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 داره، طعیم چه ازش دیدن محبت  فهمیدم که االن__

 کنم؟ تحمل و رسدیش چجوری دوباره

ن  همه اگه  تو نیاد خودش اختیار با دوباره و بیاد یادش چت 

 کنم؟ غلیط چه بغلم

 

 

 ندادی گوش خودت شهاب دادم راهکار بهت من__

 

 

 اوج تو و تهشه دیگه کنم یم فکر که ای لحظه درست

 دارم که کرد یم ثابت بهم کلمه یه جمله،شایدم یه نابودیم

 .کنم یم اشتباه

ن   شسمت اختیار یی  که بود کاقن  اشکان ی جمله یک همی 

م هجوم ن  فقط و بتی ن  ی زده وحشت جیغ و رامی   نازنی 

ه رو جلوم بتونه  بگت 
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@shargoftegoo 

 شیشه تمام بلکه حنجرم فقط نه که کشیدم نعره جوری

 لرزید سالن های

 

ن  بار یه_  .دادم و جوابت منم و زدی و زری همچی 

 دیگه من کنم فرو پوکت ی کله تو چجور بگو خودت

 کنم؟ نیم تکرار گذشتمو غلطای

 

 

ن   جیغ ناباور و کشید عقب رو اشکان زده وحشت نازنی 

 کشید

 

 راهکاری؟ شماها؟چه چتونه_

 

 

 کار به دست احمقش خود کنم باز دهن من اینکه از قبل

 شد
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 بره نتونه که کن پابندش گفتم_

ی  و عشق یی  بره کنه ول و بچش محاله روشا مثل دختی

 ...اونوقت خودش حال

 

 

ن  محکم سییل صدای  نتونست هم ددرص یه حتی  نازنی 

 .کنه آروم و من ی شده جزغاله روان

 

 .سهییم شهاب مشکالت تمام تو خودت تو_

 .مسخرت های راهکار این ی همه با

 پست انقدر میتوین  چطوری کنم یم فکر اوقات گایه

 اشکان باشر 

 

 

 .بود اشکان نوبت حاال

 .نبود بلد رفاقت که دلسوزی رفیق نوبت

 زد فریاد رسش و ترکید
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@shargoftegoo 

 

 

ن __  تماشا دور از و بدی اخالق درست بلدی ؟فقطهمی 

؟  کتن

 ...بکن بهش نگاه یه

 .زندگیش ی همه شده دختی  اون نخوایم چه بخوایم چه

 ...میگذره؟نه ازش

 شهاب باز بمونه نخواد و برگرده حافظش اگه که خدا به

 .میدونم من میداره نگهش زور به

 مرا زودتر...بشه نرم دلش زودتر اینجوری میخوام فقط

ه اون بشه  لیاقت یی  رسکش ی دختی

 

#part596 

 

 سییل نوبت کردم نیم حس صداش تو و رفاقت اینهمه اگه

 .لیاقت یی  گفت زنم به که بود خودم دوم
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 .بودم ریخته فرو که بود وقت خییل

ن  طعم که ای لحظه از درست  و چشیدم رو روشا داشیی

 .شدم متالشر  برعکس و نگرفتم آروم

 .بود روشا عادل خدای کار این

 .نبود من مال که بهشتی  دل تو جهنم

 

 

ن  رو ن  رو رسم و نشستم مبل اولی   .گرفتم دستم مابی 

 

ن  حضور  نکردم بلند رس ویل کردم حس کنارم رو نازنی 

 

 

 راهش هیچکدوم اینا خدا به عزیزدلم...جانم شهاب__

 .نیست

ن  کن فکر یکم  شده؟ نرم روزا این روشا چرا ببی 

 .روشاست همون که شده؟اون عوض اون
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 !شهاب شدی عوض تو

 .باشر  تر مسلط خشمت به چجوری یادگرفتی 

 چی  یعتن  حمایت گرفتی  یاد

 .نکن خرابش پس باشر  دهنده اختیار گرفتی  یاد

 حل راه شدنش مادر زور به حتی  یا کشور این از بردنش

 .نیست

 بهش خودت رس آخر و کن محبت بهش میتوین  تا و برو

 .بگو

 .کتن  عاشقی  نبودی بلد و دیکر  اشتباه که بگو

 میبخشه روشا شهاب مییسر  خالص خدا به

 

 

ه ملتمسش و خیس چشمهای به و کردم بلند رو رسم  خت 

 .شدم

 من؟ حال و حس از میفهمید چی 

 دادن؟ دست از اضطراب از
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ن  روی از رو وسایلم و شدم بلند جام از  .برداشتم مت 

 .شد یم تنگ  تند تند براش دلم روزا این چقدر

 .خودم داشتتن  دوست عروسک برای

 

 

ن  اومدی اینجا تا که مرش__ کت هفته اخر تا...رامی   و رسر

 ....نیام مدت یه احتماال اشکان بچرخون خودت

 فعال

 

 

 و محکم های قدم با و نکردم نگاه رسمم پشت حتی  دیگه

 .افتادم راه آسانسور سمت بلند

  جوری رو ها ثانیه این تک تک
ی
 نگارا که کردم یم زندگ

 .اخره ی لحظه

 عاشقانه نگاه بوسه،آخرین آخرین
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یخت اشک جلوم روشا که ها موقع اون چرا  تاوان به مت 

 نکردم؟ فکر قطرشون قطره

 رو دادن پس تقاص اصال و دادم گوش عاجزش صدای به

 .نکردم تصور

 ...روشا داشت منصقن  خدای عجب

 .نشه پایمال حقی  هیچ که گرفت یم پس حساب جوری

 

 

 .بودم شناور آب روی فقط انگار روزها این

 .آب روی درست ویل نظت   یی  و رویایی  ی خونه یه

 .ویروین  و شدن غرق ی آماده

 نه؟ بود رسپا که فعال ویل

 هوم؟ کرد بازی عشق ثانیش به ثانیه با شد یم که فعال

 

ین با  یه با و رسوندم خونه به رو خودم ممکن رسعت بیشتی

 .افتادم راه جبر  سمت وصف قابل غت   عطش
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ن   ساعت به نگایه نیم و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشی 

 .انداختم مچیم

 

 کرد؟ یم چیکار معموال روز موقع این

 

 رو نگاهم چشم پا تا رس و چرخوندم قفل توی رو کلید

 .شدم قفل که چرخوندم خونه دور تا دور

 .وصف قابل غت   شدن فلج جور یه

 .کردم داری عزا دلم حال برای و زدم پوزخند اختیار یی 

 

 رویا باز چشمهای با شکیل این که بود اومده روزم به چی 

 میدیدم؟

 لمس؟ قابل رساب یه

 ای مسخره پارادوکس عجب

 

 

 عزیزدلم باشه مبارک تولدت__
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@shargoftegoo 

 

#part597 

 

 نقاشر  تابلوی قفل نگاهم فقط و داد نیم فرماین  هیچ مغزم

 .بود روم به رو

 با و خندید ریز ریز که پوش رسخ کوچولوی فرشته یه

 شد؟ نزدیک بهم براق چشمهای

 

 دیگه تر نزدیک شهاب؟بیا شدی غافلگت   انقدر یعتن _

 دیوونه

 

 

 .نداشت رساب بوی و رنگ رویا این انگار....نه

 .واقعیت و بود حقیقت از جنسش

 

 سالن دور تا دور رو نگاهم دوباره و اومدم جلوتر قدم چند

 .چرخوندم
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@shargoftegoo 

 

ن  یه  .وسطش کوچیک کیک یه و کوچولو مت 

 ..فرشته یه و تاریک نیمه سالن یه

 

 

 روشا؟_

 

 شهاب باشه مبارک تولدت_

 

 که رنگ رسخ و کوتاه لباس یه و سفید پوست با دختی  یه

د آتیش  داشت رو روزهام این ی زده غم و تاب یی  دل ن  .مت 

 کرد؟ یم و کار این باهام داشت چرا

 داشت محبت نقاب که بود هایی  شکنجه اینا ی همه نکنه

 بود؟ تاوان پا تا رس اصل در و

 کنه؟ یم غلیط چه داره نبود حواسش
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@shargoftegoo 

 

 .رفتم جلوتر و کردم رها در کنار همونجا رو وسایلم

 بود؟ کرده من برای کارارو این روشا

 تولد؟

 غریتی  ی بهانه عجب

 

 

 فرستاد گوشش پشت رو رنگش مشگ بلند موهای ذوق با

 .دافتا راه سمتم غمزه با و

 اصال و کشید خودش با و گرفت رو حرارتم پر های دست

 .ایستاده روم جلو لباش چه با که نمیاورد خودش روی به

 

 رو سفیدش تن تمام سخاوت و فخر با که کوتاهت   لباس

 یم آتیش داشت که شهایی  از وای و بود گذاشته نمایش به

 .گرفت
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@shargoftegoo 

 تاب و آب و ذوق با و برد کیک ی روبه و کشید رو دستم

وع  کردن تعریف به کرد رسر

 

 

ن  تولد کردم نیم و فکرش اصال وای_  مرد یه برای گرفیی

 .باشه سخت انقدر

 کنم انتخاب کیک یه تونستم تا درآوردم و فرگل پدر

 .شهاب

 شدی؟ غافلگت  

 هست؟ خوشگل کیکه

 

 

 .میگه داره چی  نمیشنیدم اصال

ن  باال فقط بان رفیی  بیچاره شهاب شدن تاب یی  و قلبم ضن

 .کردم یم حس رو

 بود دادن تاوان وقت حاالها حاال...نه
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@shargoftegoo 

ه فقط چشم پا رستا و میگه چی  نمیفهمیدم اصال  و خت 

 .بودم چشمهاش مدهوش

 

 

 میگم؟ دارم چی  کتن  یم گوش شهاب__

 

 !نه_

 

 .بود ترین صادقانه

؟ این کرد یم داشت غلیط چه  دختی

 

 

 کرد؟ یم ذوق و میخندید شکیل این جرئتی  چه با

 بود؟ گرفته تولد من یبرا

 رسخ بود ازش چشم گوشه یه مشتاق که شهایی  برای

 میپوشید؟
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 ...دختی  این کرد یم داشت غلیط چه

 

 

 .خوبه شدی غافلگت   که شد راحت خیالم پس خب_

؟ بدم کاتوتم  یعتن

 

#part598 

 

 به و گرفتم رسخش لبهای از تاب یی  و رسی    ع رو نگاهم

 لعنت... و دوختم چشم کیک

 .دختی  این هب لعنت

 

 (مبارک تولدت روشا شهاب)

 

 

 .تولدت برای کنم کار چی  کردم یم فکر همش__
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 بهت  االن که حسایی  از ذره یه بتونه که کوچیک جشن یه

 .کنه منتقل و دارم

 .باشم شده موفق امیدوارم

 

 

 ...قلبم و بود کیک کنار ی جمله اون میخ هنوز نگاهم

 .دیده محبت تازه شهاب بیچاره

 .بود باخته عجیب که قلدر شهاب رهبیچا

 

 شهاب؟_

ی چرا ن ؟ چت 
ی

 نمیگ

 

 و گرفتم لعنتی  ی جمله اون از کندن جون با رو نگاهم

ه چشمهاش به دوباره  .شدم خت 

 .شدم یم خفه داشتم

 راه و بود کرده خوش جا گلوم تو که ای گلوله زور از

 .بود بسته رو نفسم
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 ؟گریه دردرس؟بدون روشا؟یی  شهاب بود نوشته

 خالص؟ اینهمه اونم مالکیت یه یعتن 

 

 تن به کردم سیع و کشیدم دست ملتهبم و داغ صورت رو

 .بدم دست از رو اختیارم مبادا تا نکنم نگاه سفیدش

 .شدم یم متالشر  داشتم و برداشتم قدم سمتش آروم آروم

 بود؟ انصاف یی  انقدر چرا

ان عقب به رو رو قدمم هر چرا  کرد؟ یم جتی

؟ اینهمه چرا  دلتی

 از که چشمهایی  و انداخت یم باال که ابروهایی  با چرا

یز شیطنت  بود؟ شده لتی

 

 میای؟ داری کجا_

؟ هیجی  چرا
ی

 نمیگ
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 .نتونستم دیگه

وع و بازی بد  .میومد پیش باید تهش تا و بود کرده رسر

ل رو ذاتیم خشونت نتونستم دیگه  فاصله اون و کنم کنتی

 تن و دادم رسعت بهش خودم رو دیوار تا کمش ی

 .چسبوندم رسش پشت دیوار به رو کوچولوش

 لذت شدش گرد چشمهای از تا ندادم مهلت خودم به حتی 

م  .بردم هجوم لبهاش سمت امان یی  و بتی

 

 رو صورتش دیگه دست با و زدم دیوار به رو دستم یک

وع عطش با و گرفتم قاب  .بوسیدم به کردم رسر

ن  روزها عطش با  ....نداشیی

 .دادن دست از حس ها عتسا اضطراب با

ن  ترس....ترس با  .نداشیی

 

 عطر الی البه و بوسیدم فقط وقفه بدون و نفس بدون

 .شدم گم موهاش

فت یادم مگه  بوسیدن؟ موقع رو منقبضش تن مت 
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 عقب ویل کرد یم خیس رو صورتم که هایی  اشک

 نمیکشیدم؟

؟ االن ویل  چی

 کنم؟ چیکار کردن خرج عشق و همرایه اینهمه با

 اخرین دارم انگار که جوری گرفتم کام عمیق و یدمبوس

ی رو عمرم های لحظه  .کنم یم ستی

 

 کشیدم عقب آروم ها دقیقه از بعد و گرفتم کام

 نمیومد باال که نفیس به لعنت...نفسم

 

 

 عاشقتم... زندم که ای ثانیه ...آخرین تا...عمرم آخر تا_

 .روشا

 حتی  نمیذارم و کنم یم مراقبت ازت هست بدنم تو روح تا

 .ببینم اشگ رو چشمهات دیگه یکبار

 شهاب روشای میخورم قسم...عروسکم میخورم قسم
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 part599#میشه گذاشته پایاین  های پارت آینده ی هفته

 

 .داشتم دوست رو هاش نفس گرمای

 مینشست صورتم پوست رو تند تند که تایی  یی  های نفس

 .کرد یم برابر چندصد رو بدنم حرارت و

 

 ...ابشه__

 

 متن  روشای تو دارم عمر تا__

 شهاب کس همه و داشتتن  دوست زن

 

 بود؟ هاش خنده صدای از تر قشنگ مگه

 ...آره

 !چشمهاش

 عاشقی  با اینبار و نفرت بدون و میخندید که چشمهایی 

 .کرد یم تماشا
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 و شده رسخ های گونه با و کشید عقب شیطنت با

 افتاد اهر  کیک کنار ساک سمت میدزدید که چشمهایی 

 

 بدم و کادوت رفت یادم اصال کردی هولم انقدر_

 

 بود؟ گ بود داده هدیه بهم کیس که باری آخرین

 هیچجوره و سنگه از شهاب کردند یم فکر آدم و عالم چرا

 نمیشکنه؟

 تمام جلوی که بود شهاب خودخواهیای شاید نمیدونم

 .بود گرفته رو زندگیش های لذت

 

 یه و ساک سمت رفت که کردم تماشاش لذت و آرامش با

ون توش از رو رنگ مخمل ی جعبه  .آورد بت 

 داشتم دوست رو چشمهاش ذوق

 چشمهاش درخشش و شیطنت
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 توی ساعت و کرد باز رو جعبه در اشتیاق با خودش

ون رو جعبه  آورد بت 

 

ن  بکن دستت_  میاد؟ خوشت ببی 

 .گشتم هارو مغازه کل شهاب وای

 کدوم ببینم تا کردم متجس دستت تو رو ساعتا تک تک

ه برات  .بهتی

ن   ...بریم میتونیم نکنیا تعارف اصال نداری دوست اگه ببی 

 

 

 رویاهام تک تک دارم و خوابم کردم یم حس اوقات گایه

 .بینم یم خواب رو

 روشا؟ طرف از هدیه یه

 نه؟ مگه بود رویا و خواب

 

ن  از رو ساعت شه تموم حرفش اینکه از قبل  دستهاش بی 

 .دوختم چشم بهش و کردم دستم رسی    ع و گرفتم
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 ...نداری دوستش اگه میگما بازم اومد؟شهاب خوشت_

 

 بود؟ چقدر مرد یه تحمل مگه

 زنش به نداشت حق خودخوایه جرم به که مردی اونم

 .بشه متنفر ازش بیشتی  مبادا تا شه نزدیک

ن  محکم رو تنش  قاب رو صورتش و گرفتم آغوشم بی 

 گرفتم

 

 روشا دارم دوستت_

هایی  اون تمام و رو تو
ن  داره ربط تو به که چت 

 منه؟ برای...امشب ی همه...اینا ی همه

 

 .کنم حلش بغلم تو میتونستم کاش ای

ی دیگه اونوقت  .نبود دادن دست از هراس از ختی

 بس و بود مالکیت بود چی  هر
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 .شد قیامت کرد حلقه گردنم دور که رو  دستهاش

 ...شهاب بیچاره

 تمویم دادنش پس تاوان که دخواهخو  شهاب بیچاره

 نداشت
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 اختیار با که شد،لبهاش حلقه گردنم دور که دستهاش

 .شد قیامت نشست لبهام رو خودش

 نا شهاب از وای و شد ور شعله خاکستی  زیر های آتش

ون و آروم  ...حت 

 

 نه؟ مگه بود روشا این

 نداشتمش؟ هیچوقت که هموین 
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 وشار  کتن  یم دیوونم داری_

ی فندک داری  جون با که هایی  حس تک تک زیر میگت 

 کردم خفشون کندن

 

 

 شد؟ یم رسخ هاش گونه و میدزدید نگاه

 دختی  این گرفت یم انتقام بد چقدر

 

 شهاب خوبه باهات حالم__

ین  .سال یک این توی حالم بهتی

 نبودم خوشبخت روزها این قدر هیچوقت

 

 

 زبون شکیل این که بود کرده باز حساب تحملم رو چقدر

 ریخت؟ یم

 شکیل این کرد یم جرئت میشناخت رو واقیع شهاب اگه

ی  بکشه؟ پس پا و کنه دلتی
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 بود کرده تصور اختیاردهنده بدجوری رو روزها این شهاب

 میخواست؟ تصاحب که شهایی  با کردم یم کار چی  و

 

 

 یی  چشمهام و شد یم تر تند لحظه هر هام نفس ریتم

 .شد هبست کالفه و اختیار

 باهام؟ کرد یم داشت کار چی 

 چی  هر دیگه شد نصیبم دوباره که لبهاش گرمای

 .کرد پاره افسار تاب یی  شهاب و کشید پر بود هوشیاری

 دستهام روی ظریفش تن و شد حلقه کمرش دور دستهام

 .شد بلند

 

 بود؟ نبود شهاب مال فقط که دادن تاوان

 میچشید رو طعمش باید هم روشا

 

 .عطشم نه بود خودم دست ونتمخش نه دیگه
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 تخت روی رو تنش دیدم که اومدم خودم به وقتی  فقط

 .زدم خیمه روش رسی    ع و کردم پرتاب

 کنه؟ گریه و بکشه جیغ تا رسکش روشای اون بود کجا

 بود؟ شده معجزه

 میسوختم؟ توش باید که بود جهنیم اون از جزی هم اینا یا

 

 

  پای هم و کرد دیوونم
ی

 .مداو  هام دیوونگ

 قشنگ تنش توی لباس حد از بیش رسچن  و سفیدش تن

 .بود دنیا نقیض و ضد ترین

 .کشید نیم عقب و میبوسید عمیق

 .کرد یم ترم دیوونه شیطنت با و کرد یم همرایه

 تیکه یه بند دستم دیدم تا رفت پیش و رفت پیش انقدر

ن  بازوش ی نصفه تا و شده تنش توی ی پارچه  پایی 

 .کشیدمش

 

 .بستم یخ افتاد مضطربش چشمهای به که چشمم
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 کردم؟ یم داشتم غلیط چه

 ترسید؟

د پسم و شد یم پر چشمهاش اگه ن  یم غلیط چه باید مت 

 کردم؟

 لعنت...من به لعنت

 

 .میسوزوند رو پوستم داشت تنم باالی حرارت

 ی قفسه و نبود خودم دست دیگه هام نفس تند ریتم

ن  و باال تند تند سینم  .شد یم پایی 

 چشمهاش تو میتونستم کاش ای و کرد نیم حرکتی  هیچ

 .کنم نگاه

 میدوختم چشم اگر میومد روزم به چی  که بفهمه بود ویل

 میدیدم؟ زدن پس و
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 .بردم فرو موهاش خرمن توی رو رسم و بستم رو چشمهام

 کردم زمزمه آروم و بردم نزدیک گوشهاش به رو لبهام

 

 .نمیخوای که دیب انجام و کاری بذارم محاله_

 خودت ی اجازه بدون تنت از وجب یه به ممکنه محاله

 .بزنم دست

 ...ببخش

 و رفتم پیش زیاد که ببخش تابیم یی  و قشنگیت به

 .ترسیدی

 چشمهات که کردم تر دراز گلیمم از پامو که من به لعنت

سه انقدر بخواد  ...و بتی

 

 

 نیست زمان دوماه به احتیاج دیگه_
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ن  حرفها و شد باز حد یناخر  تا چشمهام  گره حلقومم بی 

 .خورد

 

 دوختم چشم بهش کامل و کشیدم عقب اختیار یی  رو رسم

 

؟_  چی

 

طمون__ ط...رسر  تحملش نمیتونم دیگه...دوماهمون رسر

 کنم

 

 

ن  مردن نفس یی  و آوار جنس  نه؟ مگه بود همی 

 ...کردم خراب

 خودم کندم جون آجرش هر برای که رو اعتمادی دیوار

 .ردمک نابود

 

ل و خودم نتونستم چطور  نکنم؟ کنتی
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 نشده نرم دلش هنوز وقتی  زدم دست تنش به حقی  چه به

 نداد؟ اجازه بهم و بود

 

نم دست بهت هیچوقت دیگه...روشا رفتم تند من_ ن  ...نمت 

 .کنم یم چیکار دارم نفهمیدم لعنتی  نتونستم

 نه؟ مگه بموین  دوماه دادی قول تو

 لعنت بارم یه این کتن  امتن  ان حس نمیذارم هیچوقت دیگه

 ...که من به

 

 

 شدم عاشقت کنم صتی  دوماه اخر تا نمیتونم شهاب_

 .لعنتی 

 

#part602 

 

 کنند؟ عوض و خودشون میتونند چقدر ها آدم

 داره؟ وجود واقعا نه یا افسانست تغیت  
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سن من از اگر  میکنه تنبیهم داره که خدایی  به میگم بتی

 .باشه وسط عشق پای اگه ممکنه تغیت   که سوگند

 های گوش با رو رادش شهاب بت شدن خرد صدای

 .شنیدم یم خودم

 به اینبتی  و بره قراره بازم کردم فکر وقتی ...االن نه اونم

 .کردم خرج اضار و خواهش خودخوایه و زورگویی  جای

 شده؟ عاشقم گفت

 از بویی  و رنگ که بود شده روزها این شهاب عاشق قطعا

 .نداشت گویی زور  و خودخوایه

 

 .کرد تماشا رو موندم مات صورت لذت با و گفت

 

ط این بسه_   باهات میخوام لعنتی  رسر
ی
 .شهاب کنم زندگ

 نیستم؟ زنت مگه

 و شدن عاشق دوباره فرصت زنت به که همینجاشم تا

  دادی
ی

 .کردی مردونگ

 .شدم عاشقت دوباره...من ویل
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 .بود جهنم از پر پا تا بکر،رس بهشت این که گفتم

 زنگ گوشم تو انقدر (دوباره) نحس ی کلمه اون وگرنه

 .نمیخورد

 شده؟ عاشقم دوباره گفت

ن  اول بار اون رو چقدر  .بود کرده باز حساب دروغی 

 

 .شهاب هستم پات بعد به این از_

وع اول از بیا  .من ی شده پاک ی حافظه پای هم کنیم رسر

 ..آینده به نه دارم کاری گذشته به نه دیگه

 باشه؟ لحظه این و ناال فقط

ن   تا که داشتم عاشق شوهر یه گذشته تو خیالم که همی 

 تالش شدنم پا رس دوباره برای و اومده پیش االنم زمان

 .کافیه کرده

 .مطمئنم میاد یادم گذشتمونم خوش روزای کم کم

 بخشه لذت حتم به که هایی  خاطره بشه پاک حیفه
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به بعد و میداد کشیدن نفس مهلت کاش ای  بعدی ی ضن

د رو ن  .مت 

ن  با میذاشت کاش ای  بعد کنم بازی عشق ها ثانیه همی 

 .داد یم خوردم به زهر و تلجن 

 

 .شهاب باشم زنت کمال و تمام بعد به این از میخوام_

  کردی صتی  اینجاشم تا همینکه
ی

 .کردی مردونگ

ن  من برای این میدونم  یه چشم به هم تو..ویل باره اولی 

 کن نگاهش گرفته پا تازه ی حجله

 

 

 بودنش ای دیگه وقت هر از بیشتی  روزها این که خدایی  به

 .باشه دردناک انقدر جهنم نبود قسم،قرار کردم یم حس رو

 من ویل بشه قدم پیش خودش پای با روشا نبود قرار

 .باشمش نداشته همچنان
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ن  خودش برای فقط کرد یم فکر من خجالتی  دختی   باره اولی 

 کرد؟ یم خرج شیطنت زور با شکیل این و

م و حیا از هاش گونه  برجا پا همچنان ویل شد یم رسخ رسر

 کرد؟ یم باز مردونه لباس ی دکمه دونه دونه

 جهنم؟ شد یم تموم گ

 

 رو دستش مچ اختیار یی  شد دراز تنم سمت که دستش

 .کردم تماشاش رسخ های چشم با و چسبیدم محکم

 .بود تاب یی  بیشتی  نبود نگران نگاهش

 اضطراب از شد یم متالشر  داشت که من ودوج برعکس

 یم جیغ صورتم تو و گشت یم بر حافظش که روزی

؟ چطور شهاب که کشید  تونستی

 

 روشا؟ مطمئتن _

 جلوی نمیتونم نیست برگشتی  راه دیگه بریم جلوتر اگه

م و خودم  .بگت 
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 .خواست خودش

 نیم بر رسم از دست که لعنتی  صداهای اون تمام اهای

ن  شاهد بیاین دارین  با درست خواست خودش که باشی 

 .کنندش دیوونه لبخند اون

 بسته و باز که هایی  چشم و گذاشت هم رو که هایی  پلک

 کرد
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 نه؟ مگه بود کاقن  دیگه

 .بود گرفته تصمیم اینجور که گسیخته افسار شهاب

 رسکوب تمام برای حاال که شده آزاد تازه ی درنده خوی یه

ن  مجوز هاش شدن  .کرده پیدا تاخیی

 

 پا تا رس با مرد یه به شدم تبدیل بعد به جایی  یه از دیگه

 .عطش و نیاز
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ن  برای تایی  یی  و وصال عطش  ختی  ازش که زفاقن  شب اولی 

 .نداشت

 

 

ن  از کردم یم حس  یم سفر اوج تو دارم و گرفتم فاصله زمی 

 .کنم

 که هایی  دست و اورد در رو هام لباس که ظریقن  دستهای

 .کرد لمس رو ها ممنوعه و کرد دراز گلیم از پا

 

 

 لذت حس ی تجربه و بود لذت رس از اینبار که هایی  فریاد

 .نبود تکراری که بخیسر 
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 روشا*
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 یم شنیده تر واضح و واضح اطرافم صداهای آروم آروم

 .شد

 عجیب درد یه و تنم شدن قفل ویل بود بسته چشمهام

 .کرد یم حس خویی  به رو ناخونده غریب

 اطراف به رو نگاهم و کردم باز و هام پلک الی آروم آروم

 .چرخوندم

بان  و تازه تازه مغزم و شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

ن  همه داشت اروم  .کرد یم معنا رو چت 

 نیم خویی  حس تنم پوست رو شهاب های نفس گرمای 

 .کرد یم مور مور رو تنم و داد

 دست و بود کرده حلقه تنم دور محکم رو دستش یه

 به قدرت با رو تنم و بود شده پیچیده گردنم دور دیگش

 .بود چسبونده خودش

 و شد رد پلکم جلوی از فیلم مثل اتفاقات تمام آروم آروم

بان  .شد گرفته رس از قلبم ضن

 نگاه برهنم تن به کردم سیع و بستم فوری رو چشمهام

 .نکنم
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 رسخ ی لکه ناو  و شد یم بیشتی  لحظه هر لعنتی  درد اون

 .کرد یم دیوونم داشت رنگ

 بود؟ بد انقدر حالم چرا

 بود؟ طبییع

 !نه رسخ های لکه اون ویل شاید فروپاشیده هم از  حال این

 

 مثل اضطراب و بود بریده رو امونم تهوع حالت حس

 .کرد یم ذوب رو جونم تمام داشت اسید

 همون زده،با وحشت حال و زده یخ های دست با

 و گذاشتم شهاب دست روی رو دستم هبست چشمهای

 .کنم آزادش گردنم دور از کردم سیع

 

 داد یم نشون منظمش های نفس ریتم و بود خواب خوابه

 .نمیشه بیدار حاالحاالها

 و زور کیل با و زدم کنار گردنم دور از رو دستش آروم

ون دستهاش حصار از رو خودم انزجار شایدم  .کشیدم بت 

 .شده چم نمیدونم
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 حجم این بتونه تا نیست قوی انقدری ویل....میدونما یعتن 

 .کنه توجیه رو بدم حال از

 

 زدم کنار رو قدرتش پر های دست مشقت کیل با باالخره

 ی ها لکه اون و تنش به نگایه نیم حتی  اینکه بدون و

 توی رو خودم رسی    ع و شدم بلند جام از بندازم لعنتی 

 .کردم پرت حموم

 

 بسته چشمهای با و کردم باز رو رمگ آب دوش وقفه بدون

 .ایستادم دوش زیر شده مشت های دست و

 گرفت؟ یم آروم گ لعنتی  درد این

 آروم آروم و میخورد رس ملتهبم پوست روی آب قطرات

 .گرفت بر در رو تنم کل

 

 بود؟ شده مرگم چه

 بود؟ چی  مال آور عذاب حس این
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@shargoftegoo 
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 اون جای جوریبد ویل کشیدم عمیق نفس آب دوش زیر

 .کشید یم تت   گلوم وسط کهنه،درست زخم

ی یه ن  زفاف بعد روز حال این وگرنه نبود جاش رس چت 

 .باشه نمیتونست

 

 بغض اون به رحیم یی  با و دادم قورت رو دهنم آب آروم

 .ندادم خودنمایی  ی اجازه کهنه

 بودم؟ شده عروس

 و ناگفته حرف یه جز بود ممکن چطور مدت همه این بعد

 تازه؟ کاری پنهون هی

 

 مسخره درد این دیگه کهنه درد اینهمه الی البه کاش ای

 .داشت یم بر رسم از دست

 شد یم بیشتی  لحظه هر که شدیدی درد و سوزش ویل

 .بود بریده رو امانم
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به صدای به  چرا و پرید باال هام شونه اختیار یی  در ی ضن

 بود؟ آور عذاب انقدر االن صدا این

 

 

ی لتروشا؟حا__ ن  نمیخوای؟ خوبه؟چت 

 کوچولو نکردی بیدارم چرا

 

ه حرفش بند پشت نداشتم توقع اصال  تکون در ی دستگت 

 شدنش بیدار از زودتر تونستم که خوب چقدر و بخوره

 .کنم قفل رو در

 

 تو؟ بیاد میخواست

 بود؟ آزاردهنده انقدر تصورش چرا

 

 

 درو؟ کردی روشا؟قفل_
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 روشا؟

 

 

 بلند رفته رفته و بود شده ارجخ طبییع حالت از صداش

 .شد یم تر

 باید میشکوند رو در اینکه از قبل و بود شده نگران

 کردم یم آرومش

 

 میام االن وایسا خوبم_

 

 داد اجازه که خوب چقدر و نشد شنیده صدایی  هیچ دیگه

 به و ببندم رو دوش عمیق دم باز و دم بار چند از بعد

 .بدم رویی  به رو مهلت خودم

 

 .کشیدم دست گلوم روی آروم و بستم رو بآ شت  

 

 نه؟ بودم مضطرب و نگران حد از زیاد
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 ...حتما آره

 و ترس یکیم و بود طبییع اوضاع و حال این ی همه حتما

 ها دقیقه این های واکنش ترین طبییع جز خشم شایدم

 .بود

 

 رنگ سفید ی حوله سمت جون یی  و لرزون های قدم با

 .پیچیدمش تنم دور آروم و رفتم دیوار کنار

 عجب و میکشید تت   دلم همچنان و رفت یم گیج رسم

 .بود وحشتنایک روز و حال

 

 های قدم با و کردم باز رو در قفل مستاصل و آروم

ون حموم توی از آهسته  .اومدم بت 

 

ون  دود از زیادی حجم کردن استشمام و همانا اومدنم بت 

 همانا سیگار

 

#part606 
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@shargoftegoo 

 

وع اختیار یی   مضطرب نگاه که کردن رسفه به دمکر  رسر

 .نشست من روی رسی    ع و شد کنده پنجره از شهاب

 

 به رو صندیل روی سفید شلوارک یه و برهنه ی تنه باال با

 یم دود سیگار عصتی  و هم رس پشت و بود نشسته پنجره

 خاموش رسی    ع رو سیگارش مضطرب من دیدن با که کرد

 .شد بلند جاش از و کرد

 

 بود؟ چی  برای پریده روی و رنگ این

 گره های اخم اون با همراه ترسیده و زده وحشت نگاه این

 کرده؟

 

؟در_  کردی؟ قفل چرا و خویی
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 زیادی شده قفل در یه برای صدا و دست لرزش اینهمه

 نبود؟

 ...کنار به اون

ن  طفره اینهمه  عضالنیش تن به نکردن نگاه برای من رفیی

 نبود؟ طبییع غت  

 .بود اومده روزم به چی 

 ...االن ویل دادم روی پیش ی اجازه بهش خودم من

 

 

ن  به رو نگاهم  رو برهنم بازوهای اختیار یی  و دوختم زمی 

 .پوشوندم

 مضحگ و ارادی غت   حرکت عجب

 

ه گیج رسم فقط یکم...شهاب خوبم_  دارم درد مت 

 

 گرفت؟ آروم ترسیده نگاه اون واقعا یا کردم یم اشتباه

ن  از هم ها اخم اون و کشید راحت نفس نگاهش  .رفت بی 
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 شد منعطف صداش و برداشت قدم سمتم رسی    ع

 

 

احت باید_  خودم من بکش دراز بگت   عروسک کتن  استی

 ..ماساژت یکیم بعدشم میارم صبحانه برات

 

 

 و داد نشون واکنش تنم اختیار یی  گرفت که رو دستم مچ

 .شد منقبض جونم تمام

 بود؟ افتاده اتفاقی  چه

 رو نگاهش و کشید عقب ترس و انزجار با که روشایی  این

ن  به  بودم؟ من دوخت زمی 

 

 

 ...روشا_
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 توی بارها و بارها و خورد زنگ گوشم تو ناباورش صدای

 .پیچید گوشم

 

 بستم رو چشمهام و کشیدم عقب اختیار یی 

 

 بذاری؟ تنهام یکم بتوین  کتن  یم فکر...شهاب_

 

 !نه_

 

 

 رسم تو پتک لمث خشمش از پر شایدم و قاطع ی نه

 شد کوبیده

 

مت داری؟بپوش روشا؟درد چیه_  دکتی  بتی

 ... بهتی  کیل بزنه برات مسکن یه
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 .میشم خوب...نه...نه_

احت یکم  یکم میخواد دلم فقط االن میشم بهتی  کنم استی

 ... تنها

 

 

ین  حرف چرا_ ن ؟ نگام مت   نمیکتن

 

#part607 

 

 رفشا هم روی رو چشمهام کالفه و کشیدم عمیق نفس

 .دادم

 

 .طبیعیه شدی کالفه داری درد_

مت بپوش  ...خوب حالت االن عروسک دکتی  بتی
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 شهاب؟ سخته کردنم درک انقدر واقعا یعتن _

 چه ببینم تا بذاری تنهام یکم کردم خواهش ازت واضح

 شده رسم به خایک

 

 

 رو انزجارم و ترس تمام و شدم منفجر باروت انبار مثل

 .ریختم نگاهم توی

 

 چه نفهمیدم و زدم فریاد صورتش تو خشم و حرص با

 .شد سفید صورتش آین  به شکیل

 

 یم غده به تبدیل داشت اروم اروم گلوم توی بغض دیگه

 .شد

ه اروم تا کرد یم تالش چی  هر که بدخیم ی غده یه  بگت 

 .شد نیم موفق
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 روشا؟ شده چی _

 شده؟ چت

 

 

ن   رو ممقاومت سد باالخره ای کلمه چند ی جمله تا دو همی 

 .شکست

 و کرد آزاد رو شده خفه های فریاد از زیاد حجم اون

 رفت دست از اشکم افسار

 

؟ شده چی _  لعنتی

ن  شده؟همه چی  نمیدوین  ن  طبیعیه؟همه چت   روال طبق چت 

 رفته؟ پیش

 

 

 لحظه هر دستهاش و کرد یم تماشام فقط عصتی  و شوکه

 شد یم مشت بیشتی 
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@shargoftegoo 

 

 روی لعنتی  ی حفهمل اون افتادم راه تخت سمت اختیار یی 

 .زدم چنگ رو تخت

 

 

 کن تماشا خوب_

ن  هیچ ؟ عادی غت   چت   نمیبیتن

 

 رسخش صورت و افتادند راه دیگری از بعد یگ هام اشک

 شد یم تر زده وحشت لحظه هر

 

 ...روشا_

 

 نبودیم؟ شوهر و زن مگه تو و من_

 نبودیم؟ همخونه باهم مدت اونهمه مگه

 چیه؟ این پس
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 دختی  هنوز زنتم کردم یم فکر من که مدت این تمام یعتن 

 کردی؟ وانمود دیگه جور تو و بودم

 کنم یم دق دارم بزن حرف شهاب چبه این

 

#part608 

 

 انتظارش که نبود اوین  ترسیده و زده وحشت صورت این

 .باشم داشته رو

 کرد یم نگاه بهم فقط و بود ایستاده کنار ساکت عجیب

 

 .شهاب بزن حرف_

 یه میکتن  کار هر ویل بزن داد خوایمی اصال بزن حرف

 .بده بهم جوایی 

 ...کن نگاش

 شهاب نبودم تو زن مگه من...من
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ن  آین  به نگرانش و ترسیده صورت  صورتش و شد خشمگی 

 .شد کبود

 

 و دادم یم تکون هوا تو مدام که رو لیک از پر ی پارچه اون

ن  از کردم،محکم یم پرت سمتش تحکم با  هام انگشت بی 

 برد باال کیم رو داشص و کشید

 

 

 نقطه رو دست انقدر لعنتی  بودی من زن که معلومه_

 نذار من ضعف

 

 

 بهت و بدم،متعجب حال الی البه و شد و گرد چشمهام

 .کردم تماشاش زده

 

 صداش و داد تکون سمتم به تحکم با رو اشارش انگشت

 رفت یم تر باال لحظه هر
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@shargoftegoo 

 

 .من روشای بودی من زن همیشه تو_

 .ناال مثل

 فهمیدی هستم و بودم شوهرت من گذشته چه االن چه

 روشا؟

 ی همه به بزنه گند نباید مسخره خوین  ی پارچه یه

ت و مالکیت  روشا؟ میفهیم من غت 

 

 

 .نمیفهمیدم نه

 انقدر چی  وسط این نبود معلوم و شدم یم دیوونه داشتم

 .زده آتیشش

 نیوفته؟ پس که بود گرفته و پیش دست

 نیستم؟ بند پام رو ضعف از و میلرزم ارمد چطوری نمیدید

 

 

؟پس پس_  شهاب؟ چیه این چی
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 شدم؟ تو زن دیشب و بودم تو زن

 

 

 خشم، از بیشتی  چرا و لرزوند رو تنم بلندش فریاد صدای

 یم خودنمایی  صداش الی البه که بود ترس و دلهره این

 کرد؟

 

 رابطه یه و لک قطره چند این به ربیط بودن من زن__

 یفهیم؟م نداره

 

 !شهاب__

 

 گارد اون آین  به که کشیدم جیغ صورتش تو بلند جوری

 حرص و ترس با دوباره و شکست دلیلش یی  ی مسخره

 .کرد نگاهم

 

 نکن عصبانیم انقدر کنم تعریف برات بده مهلت_
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@shargoftegoo 

 

 

 قدم و کشید یم دست موهاش رو تند تند حرض و کالفه

 کرد یم یط رو اتاق عرض رو

 

 

ی یه اول_ ن نیم حرف بعد بپوش و لباسات وربخ چت  ن  .مت 

ی ن ی...نشده چت  ن  لعنتی  نشده چت 

 

#part609 

 

 خودش؟ با....یا بود من با

 

یکش و لب زیر ی زمزمه  .گفت یم و این که هیستی

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 
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 دست موهاش تو کالفه و دوخت بهم رو رسخش نگاه

 کشید

 

 کتن  یم ضعف نیست خوب حالت االن_

 

 .میکنه دب و من حال داره چی  میفهمید کاش ای

 بزنه حرف فقط دارم احتیاج چقدر االن میفهمید کاش ای

 

ی یه__ ن  داغون و من حال بیشتی  حرفا این شهاب بگو چت 

 میکنه

ی یه ن ی یه فقط میخواد دلت که چی  هر بگو چت  ن  بگو چت 

 کنم یم سکته دارم

 

 

یک  و کشید یم دست موهاش رو تند تند عصتی  و هیستت 

ن  روی سیگار به کالفه  .زد چنگ مت 
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@shargoftegoo 

ی یه بپوش و لباسات...میگم_ ن  لعنتی  میگم بخور چت 

 

 

 تهوع حالت و شد یم تزریق وجودم به اسید مثل اضطراب

 .داشت نیم بر رسم از دست

 

 یی  شه، پشیمون و برگرده حرفش از نکنه اینکه اضطراب

 .داد یم رسعت حرکاتم به اختیار

 و میلرزید که هایی  دست با و افتادم راه کمد سمت رسی    ع

ن  بود بسته یخ رسما از  رو رسید دستم به که لباش اولی 

 .زدم چنگ

 و گرفتم بغلم تو رو هام لباس ویل بود مسخره خییل شاید

 .کنم عوض تا پریدم حموم توی رسی    ع

ن  پوزخند که البته  .خریدم جون به هم رو شهاب تمسخرآمت 

 

 رسم تو مختلف فکر جور یک و هزار و میلرزید تنم تمام

 .ردمیخو  چرخ
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@shargoftegoo 

 بدی به هیچکدومشون ویل بدتر یگ از یگ فکر تا هزار

 .نبود شهاب نگران و مضطرب ی قیافه

 

ون اینکه از قبل و کردم عوض رو لباسام رسی    ع  برم بت 

 حرارتم از پر صورت رو و کردم آب از پر رو مشتم

 .پاشیدم

 .داشتم که حیس بود بدی حس عجب

ن  اشتباه وحشتناک حس  رفیی

 

#part610 

 

ون حموم از مآرو   اتاق دور تا دور رو نگاهم و رفتم بت 

 .چرخوندم

 

 ی باالتنه با همچنان و بود نشسته تخت رو شهاب

 لقمه داشت کرده گره و لرزش از پر های دست برهنه،با

 .گرفت یم
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@shargoftegoo 

  از پر و بود هم تو وحشتناک هاش اخم
ی

 حرص و کالفگ

 .کرد یم درست لقمه داشت

 شنید رو حموم در شدن بسته صدای اینکه محض به

 کرد تماشام شده رسخ چشمهای با و گرفت باال رو رسش

 

 عزیزم بیا_

نیم حرف بعد یکم بخور بیا ن  مت 

 

 اون کردم سیع و گرفتم دهنم جلوی رو دستم اختیار یی 

 پنهان رو آورد هجوم گلوم سمت به که رو عظییم موج

 .کنم

 نکرده تجربش بود وقت خییل که عمیق تهوع حالت یه

 .مبود

 گرفته تهوع حالت زیاد اضطراب شدت از که باری آخرین

 .نمیومد یادم رو بودم

 .بودن گذشته یی  سیاه روزهای به گشت یم بر بود چی  هر
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 نشستم آروم تخت اونور و بستم رو چشمهام آروم

 

 میخوره بهم داره حالم بخورم نمیتونم_

 

 گیج رسم چقدر و دارم درد چقدر که نکردم اضافه دیگه

 .همت  

ی تنها به االن ن  هاش حرف شنیدن داشتم احتیاج که چت 

 .بود

 

 سمتم رو عسل کره ی لقمه حالم به توجه یی  ویل شهاب

 کرد زمزمه آروم کرده گره های اخم همون با و کرد دراز

 

 نیست لجبازی وقت االن روشا کن گوش حرف_

 

 رو صدام و بستم عصتی  و تر محکم اینبار رو چشمهام

 ردمب باالتر کیم
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 ...میگم بهت شهاب باهام نکن لج تو_

 

 

 .نیومده باال سگم روی اون تا بخور بگت   میگم د__

م برات که رو هایی  لقمه تک تک وقتی  تا  نخوری میگت 

 نمیگم بهت هیجی 

 

 

 .کردم باز رو چشمهام متعجب و زده بهت

 و ها رسکیسر  تمام اختیار یی  که کشید داد بلند جوری

 .کرد خیس رو چشمهام و شد بغض گلوم تو هام لجبازی

 بکشه؟ داد اینطور وضعیت این تو میتونست چطور

 میکنم؟ لج دارم کرد یم فکر

 مزخرف حال این باید فقط االن اون نیست مهم جوابش

 بدتر نه کرد یم خوب رو
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 مشت عصتی  که دید چی  خیسم چشمهای تو نمیدونم

 بلند جاش از رسعت به و کوبید تخت روی رو محکمش

 .شد

 حرص با و رسوند بهم رو خودش آین  به و زد دور رو تخت

  و
ی

 .زد چنگ خودش سمت به رو تنم کالفگ
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 و پناه یی  روشای اون و شکست مقاومتم سد آین  به

 .داد نشون رو خودش ترسیده

ن  محکم رو رمقم یی  و جون یی  تن  آغوشش و بازوها بی 

 .چسبوند خودش به محکم رو تنم و کرد حبس

 حرص تمام با که ای کرده گره های مشت و بودم من الحا

 کوبیدم یم تنش به خشمم و
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 بدی توضیح برام باید فقط االن...لعنتی  کن ولم__

؟ داد رسم اونوقت  میکیسر

 نزن دست بهم اونور برو...عقب برو

 

 

بچه شبیه حرفهام چقدر  شده ترسیده و لوس های دختی

 .بود

 ول رو تنم که بود فهمیده و این خوب خییل هم شهاب

 یم فشارم خودش به بیشتی  لحظه هر برعکس و کرد نیم

 داد

 

 

 جونم باش آروم__

 .عزیزم باش آروم

 نکن لج فقط و آخرش تا اول از.میدم توضیح برات رو همه

ه رنگت ی یه باید دیوار مثل رسر ن  بعد بخوری چت 
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 .گفت یم راست

 پا رس قوای همچنان و رفتم نیم حال از که بود عجیب

 .داشتم موندن

 داد تکیه تخت تاج به و نشست تخت روی خودش اینبار

 .کشید خودش همراه رو دستم و

 

 .نداشتم مقاومت جون دیگه

 حرف زودتر فقط تا بدم انجام میگه کار هر بودم حاضن 

وع بزنه  کنه رسر

 

 

 ی لقمه اون دوباره و داد تکیه سینش به رو جونم یی  تن

 .گرفت سمتم رو اماده

 

 رو تالشم تمام و گرفتم رو لقمه لرزون های دست با آروم

 .نزنم دامن بیشتی  بدم حال به تا کردم
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 ...نشده هیجی 

 ...میده توضیح برام االن

 نشده هیجی 

 

 و خوردم بود کرده آماده برام که رو ای لقمه سه دو آروم

 زدم پس عجز با رو چهارم ی لقمه

 

 

 شهاب تروخدا_

م دارم  میمت 
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سوند و من مضطرب صورت این  .میتی

 نگران و مستاصل نگاه این
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ی بود ممکن یعتن  ن  کنه؟ قایم ازم رو چت 

ی یعتن  ن  ندونم؟ که بود چت 

 

 

 داری؟ اعتماد بهم چقدر....روشا_

 

 

سید ازم دیشب و سوال این اگه  بدون و مکث بدون میتی

 .دادم یم جواب تردید

 .کاشت یم دلم تو نگاهش که تردیدی به لعنت...االن ویل

 

 

 بگو و راستش فقط شهاب بزن حرف_

 شد؟ اینطوری االن اخه چرا

ی ن ؟ نگفته بهم که هست چت   باشر
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@shargoftegoo 

 

 رسچن  اون و کرد باز آین  به رو بستش و کالفه چشمهای

 .لرزوند رو تنم حد از بیش

 

؟ مثال_  چی

 

 .گرفتم فاصله ازش و رفت باال صدام اختیار یی 

ی یه کاش ای ن  جورواجور تصویر تاصد و کرد یم تنش چت 

 .کرد نیم مرور ذهنم تو رو

 

 

؟ مثال_  چی

 بگم؟ باید من

دم و خودم و نیست یادم گذشته از هیجی  که متن   به ستی

 تو؟

 و بود چی  هر و چیدم تو حرفهای با و خاطراتم کل که متن 

دم رو نبوده  خودت؟ به ستی
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ش؟ من از  میتی

 ...زنت دیشب تازه که لعنتی  من از

 

 

ن  رو فکم مخش و حرص با  میون و  کرد قفل دستهاش بی 

 بوسید رو لبهام حرفهام

 ترسیدم؟ چقدر نمیفهمید چرا

م؟ آرامش نباید االن نمیفهمیدم چرا خودم اون از تر بد  بگت 

 

 .گرفت یم کام عمیق و میبوسید عطش و حرص با رو لبهام

 لبهاش کیم فقط و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش اروم

 کنه زمزمه بتونه تا کشید عقب رو

 

 

 روشا میگم بهت آخره باره_

 هستی  و بودی من زن تو
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@shargoftegoo 

 من مال

 شهاب شهاب،زن مال

 رد یا تایید منو مالکیت کوچیک خون قطره تا چند یه

 .نمیکنه

ه متن  کس همه تو  لجباز ی دختی

ی خشونت با بعدی رسی....روشا بود آخر باره  بیشتی

 میدم و جوابت

 

 

 .نمیومدن بند اشکهام دیگه
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 !شهاب کالم یه_

 ...تروخدا

؟ یعتن  لعنتی  ی پارچه این  چی
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@shargoftegoo 

 

 .دزدید ازم رو نگاهش و گرفت فاصله ازم آروم

 کرد؟ نیم نگاه بهم چرا پس

 

 

 .نبود خوب باهم رابطمون روزا اون....روزا اون__

 منم بود زیاد خییل بدمون حال داشتیم، زیاد مشکل

 .بیارم فشار بهت نمیخواستم

 بودی نکرده عادت بهم هنوز...زهنو 

 زندگیت تو کلم و رس یهو که متن  درگت   بودی روشنا درگت  

 باهم بذاری تا نبودی راحت باهام اونقدری شده پیدا

 .باشیم

ن  مثل  ....روزا همی 

ن  مثل درست  دلت خودت تا کنم صتی  میخواستم روزا همی 

 .بخواد

 تمنمیخواس باشر  راضن  دل ته از و سمتم بیای خودت تا

 کنم زورت
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@shargoftegoo 

 

 

  با که جمالیی  تک تک
ی
 یم رو جونم میاورد زبون به سادگ

 .گرفت

های عجب  بدی ختی

 بوده عاشقش و کرده انتخابش که مردی با نباید آدم چرا

 باشه؟ راحت

 طوالین  مدت اینهمه و کنه تجربه باهاش و زفاف نخواد

 بمونه دور ازش

 

 

 بود؟ چی  مشکالتمون..م_

 نبودیم؟ هم عاشق مگه

 مدت همه این میشه مگه لعنتی  نبوده ماهم دو ماه یه خها

 ...برادر خواهر مثل و باشر  سقف یه زیر
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@shargoftegoo 

 لعنتی  ارتباطمون رو نذار اسم__

تم و غرور به نزن گند  غت 

 

 .کشید دست ریشش ته رو کالفه و کرد پرخاش عصتی 

 

 رو گذشته میگم بهت لعنتی  شده تموم بوده چی  هر_

 نزن شخم

 زند  بذار روشا
ی
 کوفتی  ی گذشته اون تو کن باور کنیم گ

 بخوره دردمون به یا بسازه آیندمونو بتونه که نیست هیجی 

 لعنتی  بره کن چالش

 

د حرفهارو این راحت چقدر ن  آشویی  چه نداشت ختی  و مت 

 .جونمه تو

م دارم نداشت ختی  ی یی  از میمت   نیم رفع که ابهایم و ختی

 .شد

 

 شهاب نشنیدم کننده قانع جواب من_
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 نکنم فکر گذشته به دیگه و شم راضن  تا بگو کلمه یه

 

 

 لعنتی  شدم عاشقت_

ن  ؟ فکر گذشته به تا نیست کاقن  برات جمله یه همی   نکتن

 

 

ن  روی رو محکمش مشت و کشید فریاد بلند جوری  مت 

 رو گوشهام و کشیدم جیغ عصتی  که کوبید تخت کنار

 .گرفتم

د؟ موج صداش تو خشم،ترس از بیشتی  چرا ن  مت 
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 .شدم مچاله خودم توی و بستم محکم رو چشمهام

ی یه ن  نبود درست وسط این چت 
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@shargoftegoo 

 

 بذارم همونو بگو گذشته الی البه میگردی چی  دنبال_

 .دستت کف

ن  چه دنبال  بگو گردی یم روزا اون تو بخوری درد به چت 

 لعنتی  کنم خالصت

 

 

 مردونه بم لرزون و دورگه صدای یه شنیدن با اینبار

ت با رو امچشمه  تماشاش زده وحشت و کردم باز حت 

 .کردم

 شنیدم؟ اشتباه یا میلرزید صداش واقعا

؟ چشمهاش ویل شنیدم اشتباه که فرض بر  چی

د؟ برق خییس از چرا چشمهاش ن  مت 

 

 شهاب؟_
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@shargoftegoo 

ن  سمت عصتی  و کالفه و گرفت فاصله ازم آین  به  کنار مت 

 .افتاد راه پنجره

یک حرکات با ن  روی از رو سیگارش خشم از پر و هیستی  مت 

 .کرد روشنش رسی    ع و برداشت

 و رنگ یی  صورت و لرزون های دست به شد یم مگه

ه روش  نشم؟ خت 

معقول انقدر یعتن   سوالم؟ بود غت 

 

 

 شهاب؟ بود چی  مشکالتمون_

ی ن ؟ نگفته بهم که هست...که هست چت   باشر

ی هر ن  بگو بهم تروخدا ویل باشه میخواد که چت 

 میبندم چشمامو تا شب هر میبینم سکابو  مدام من...من

 

 

 ...نه لعنتی  نه__

 .بود خواهرت قلب عمل مشکلمون
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@shargoftegoo 

 بر رست از دست هنوز که بود ابله ی پشه اون مشکلمون

 .داشت نیم

 .بود پدرم بود،مشکلم خانوادت مشکلمون

 بسه؟؟؟

 که و مزخرف ی گذشته اون بزین  هم میخوای بازم یا بسه

 نداره؟ سودی هیچ مرورش

 شدی؟ ضن را

 

 

؟  راضن

 .هام نگراین  تک تک برای بود دوری ی کلمه خییل

 ...ویل

 کرد مجبورم تا بود زیاد زورش انقدر که ویل این به لعنت 

م رو پیش این از بیشتی  دیگه  .نگت 

ه چشم پا رستا و کردم فراموش رو خودم روز و حال  خت 

 لرزون و شده مشت های دست با که شدم شهایی  ی
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@shargoftegoo 

 محکم رو چشمهاش و گرفت یم کام رشسیگا از عمیق

 .بود بسته
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افم از چقدر مگه  بود؟ گذشته اعتی

ط اون خودم و بیاد جلوتر دادم اجازه بهش خودم من  رسر

 .کردم نابود رو دوماهه

ن  بارها و ها بار  کردم تکرار خودم برای رو جمله دوتا همی 

 جیغ گوشم تو که رو ضعیقن  صدای اون کردم سیع و

م نادیده رو شیدمیک  .بگت 

 .نیست کننده قانع اینها از کدوم هیچ گفت یم که صدایی 

 

 بر رسم از دست همچنان تهوع حالت و رفت یم گیج رسم

 .داشت نیم

 .بود اومدن کوتاه وقت االن کنم یم فکر ویل
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@shargoftegoo 

 تر جدی برام رو تصمیم این مدام که روم جلو تصویر این

 .کرد یم

 یم کام سیگارش از تند تند تهآشف روز و حال با که شهایی 

 رو بغضش داره چجوری که میدونستم من فقط و گرفت

 میده قورت

 

 

 شهاب؟__

 

ستی  چی  هر به_  .روشا میدم قسمت میتی

 .داری باور و معتقدی چی  هر به

 نکن شک دارم بهت که حیس به هیچوقت

ن  برای که عشقی  به  .کردم تجربش تو با بار اولی 

 کن اعتماد بهم همیشه برای بار یه

ن  هیچ کوفتی  ی گذشته اون تو  پیدا بخوری درد به چت 

 .کن ولش نمیشه

 .آینده به االن به بچسب
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@shargoftegoo 

ط اون پای هنوز من شدی پشیمون اگه...اگه  رسر

 هستم دوماهمون

ی هم خییل ن  ...ویل نمونده ازش چت 

 

 

 .من به لعنت

 نبود عقلش دست احساساتش افسار که روشایی  به لعنت

ه رو خودش یجلو  نتونست و  بگت 

 .بودم شده مرد این عاشق من

عیش و قانوین  زن به که مردی  عاشق فرصت و مهلت رسر

 .داد شدن

 وسط و بمونم عقلم حرف پای نتونستم....نتونستم

 بغلش وجود تمام با و رسوندم بهش رو خودم حرفش

 .کردم

 اطرافم و دور مزاحم صداهای هم خودم که محکم انقدر

 .نگرانم چقدر که کنم شفرامو  و نشنوم رو
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@shargoftegoo 

ن  همه چقدر  خال داستان این چقدر و نمیخونه هم با چت 

 .داره

 

 

 .هستم زدم که حرقن  پای من...من شهاب باش آروم_

 .باش صادق باهام تروخدا فقط

ی ازم کنم حس نذار ن  دروغ بهم یا کردی پنهون رو چت 

 .گفتی 

ی دنبال گذشته تو هم دیگه اصال...اصال ن  گردم نیم چت 

 ه؟خوب

 .بسه برام بودیم هم عاشق دوتا ما میدونم همینکه

ی الزمه میکتن  فکر اگه هم تو...هم تو ن   بهم رو چت 
ی

 االن بگ

 شهاب بگو

 .بره ببندیم و فایلش بذار

 

 .نداشتم دوست رو وحشتناک سکوت این
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@shargoftegoo 

د دامن هام بدبیتن  ی همه به آور عذاب سکوت این ن  و مت 

 .کرد یم کالفم

 با و شه باز هم از گرفتش و درهم صورت داشتم توقع

 .بده رو جوابم باز آغوش

 

 باالخره که بود حرفهام ی ثمره تنها سنگینش سکوت ویل

 کردم نگاه رسخش صورت له و کشیدم عقب خودم
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 خورده گره نامعلوم ی گوشه یه به یخبندونش و رسخ نگاه

 .کرد نیم نگاه بهم و بود

 و اون من و شد یم تر تند لحظه هر کشیدنش نفس ریتم

 کشوندم؟ روز و حال این به
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@shargoftegoo 

 .میدادم گوش حرفت به نباید_

 نداشتی  و آمادگیش هنوز

 نکرده اعتماد بهم هنوز...بود نیومده یادت و من هنوز

 بودی

 

 

 .شنیدم شنیدم،اما سخت خییل رو لبش زیر ی زمزمه

بان و دوختم چشم بهش زده وحشت و مبهوت و مات  ضن

 شد بیشتی  لحظه هر قلبم

 

 

 من؟ کردم کار چی _

 .شدم یم نزدیک بهت نباید

ن  هنوز تو ی گذشته بی  ت نباید من گت   .کردم یم درگت 

 من به لعنت
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@shargoftegoo 

 

 بود؟ حایل چه این 

 بود؟ آورد عذاب انقدر صحنه این کردن تماشا چرا

 مدام که بغضن  و کبود صورت با مرد یه کردن تماشا

 داد یم قورت

 

 

 .دممیوم کوتاه نباید من_

 ... ویل کنم همراه خودم با و دلت تونستم کردم فکر

 

 

 شهاب بسه_

 

 گرفتم نیم رو جلوش اگر و رفت باال صدام اختیار یی 

 .میشکست اشکهام سد خودش،خودم از زودتر

 نیم بر رسم از دست که بود وجداین  عذاب حس چه این

 داشت؟
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 بودم؟ کرده خراب من یعتن 

ن  لعنتی  منه  بودم؟ زده گند رو مونوصال قشنگ روز اولی 

 

 

 کتن  یم اشتباه داری بخدا شهاب_

 

 

 گرفتم قاب رو صورتش دستهام با و نشستم پاهاش روی

ه چشمهاش به و  شدم خت 

 

 دیوونه هستم حرفهام رس هنوز من_

 .شدم مند عالقه بهت دوباره واقعا من...من مدت این تو

 شهاب ترسیدم فقط

یو داری کردم حس...کردم حس ن  کتن  یم خقن م ازم چت 
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@shargoftegoo 

 چشم بهم و گرفت نامعلوم ی گوشه اون از رو نگاهش

 دوخت
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 اون ویل بکنم الزمه که کاری هر بودم حاضن  لحظه اون

 .برداره رسم از دست لعنتی  وجدان عذاب حس

 های حس با و کردم خراب روزمونو من اینکه حس اون

 ساختم شهاب برای و بد حال این مسخرم مزاحم

 

ن  رو نگاهم  و چرخوندم لبهاش و فروغ یی  چشمهای بی 

 .کشیدم عمیق نفس

 

ی بذارم نباید دیگه ن  فکر این حتی  کنه خراب و زندگیم چت 

 .بیارن درم پا از دارن سیع که مزاحیم و مسموم های
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 .شهاب کنم یم زندگیمون برای و تالشم تمام من...من_

 .کردم ناراحتت اگه ببخشید..ب

ن ا انگار امروز هنوزم  نه؟ مگه ازدواجمونه روز ولی 

 هوم؟ باشه خوب حالمون میتونه هنوزم

 

 

 .بود چی  اسمش نمیدونم

؟ از ترس  تنهایی

ن  ترس  کیس؟ یی  و تاریگ ی پیله تو برگشیی

 رسی    ع و داستان این متهم کرد و من بود که چی  هر ویل

 .کرد پاک ظاهر به رو هام نگراین  و ها دلخوری تمام

 

 .نزد حرقن  هیچ

 دار معنا و عمیق تسکو  یه

 حرفهام ی همه به تایید مهر و سکوت یه

 .بودم مقرص من واقعا شاید
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ن  من  زدم تهمت بهش و کردم خراب رو روزمون اولی 

 

 نه؟ مگه کردم یم درستش باید خودمم

 

 .بود سختی  کار

 اتفاقات داشت تازه تاره که خجالتی  و رسم حس اونهمه با

 شده پیدا کلش و رس تازه و کرد یم مرور برام رو دیشب

 .بود سخت واقعا بود

 

 .گفت یم اینو که تاییدش از پر و منتظر نگاه ویل

 

 کردم حلقه گردنش دور رو دستهام و کشیدم عمیق نفس

 شدم قدم پیش من اینبار و

 

 .بود شوهرم مرد این

 .کرد تالش خوبم حال برای و کرد پیدا و من که هموین 
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 بهم اجازه بدون ویل اومد فشار بهش مدت این تمام

 .نشد نزدیک

ان برای اینبار و کشیدم عمیق نفس  های حس تمام جتی

 لبهاش روی رو لبهام و شدم قدم پیش دادم بهش که بدی

 .گذاشتم

 

ن  گذشته داستان این  .شد یم چال باید امروز همی 

 

#part618 

 

 روشا*

 

ن  و بستم رسم باال گوجه رو موهام  تا حسایی  رو هام آستی 

 .زدم باال آرنجم

 

 خودم میخوای کیگ مدل چه بگو خدا به جان روشا_

 .کنم یم درست برات
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 نداری رو به رنگ دختی 

 

 و زدم صدیقه نگران صورت به مخترصی و کوتاه لبخند

 .شکوندم ظرف توی رو ها مرغ تخم

ن  از ساعت چهار و بیست  همچنان و بود گذشته روز اولی 

 جمع و خودم زودتر باید ویل زد یم داد رو صورتم،ضعفم

 .کردم یم جور و

 طبیعیم ضعف و درد چاشتن  ناز کیل کاقن  ی اندازه به

 .شم پا رس که بود وقتش دیگه و کردم

 

 .کنم درست کیک یه کردم هوس جان صدیقه خوبم_

 خوبم االن بودم حال یی  یکم نیست هم اونجوری دیگه

 

 

 که کنه راضیش خوب نتونست جمله تا چند این انگار

ه همچنان و کرد حفظ رو نگاهش ه خت   .کرد تماشام خت 
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 ها مرغ تخم همزن با تفاوت یی  و طبییع کردم سیع هم من

ن  هیچ یی  و بزنم هم خوب رو  .نکنم فکر ای دیگه چت 

ن  اینکه محض به همیشه مثل درست ویل  تصمییم همچی 

 رفت یم درست و شد یم منحرف آین  به فکرم گرفتم یم

 .نباید که فکری همون رسوقت

 که نبود آدیم اون شهاب انتظارم خالف بر روز دو نای

 .کردم یم تصویرسازیش ذهنم تو روزها

 با ها مدت بعد اگر کردم یم فکر همیشه خودم تخیل تو

ن  هم  حالش کیل شهاب کنیم تجربه رو آغوشر  هم اولی 

 .میکنه ذوق بهتی  روزهای رسیدن امید به و میشه بهتی 

 ...شد چی  و کردم یم فکر چی  ویل

 

 از هنوزه که هنوز و خوردم بدی بست بنب به اول قدم تو

ون خون ی لکه چند اون فکر  .نیومدم بت 

 .گذشتم و شده تموم گفتم شهاب به

وع از کیل گوشش تو  آروم باالخره تا خوندم دوباره رسر

 .بست رو نگرانیش از پر چشمهای اون و گرفت

 ....ویل
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 بدی ین نگرا و اضطراب چه وسط میدونستم که خودم ویل

  دارم
ی
 .کنم یم زندگ

 .معلق پل یه و آشوب یه خال یه

 نه و کنه خایل رو پاهام زیر که پایه یی  و شل انقدر نه

ن  قدم آرامش بهم که محکم انقدر  .بده برداشیی

 

 

 نگاه صدیقه به تعجب با و دادم تکون طرف دو به رو رسم

 داد یم تکون چشمهام جلوی رو دستهاش که کردم

 

 

 !خوبه زدی هم که همینقدر انج روشا بسه_

 کنم؟ درست کیک من نمیخوای که مطمئتن ...میگم

 

ن  رو نگاهم و کردم تماشاش تعجب با اول  و چشمهاش بی 

 با اینبار لحظه چند از بعد و چرخوندم روم روبه ی کاسه

 
ی

 گرفتم رو نگاهم کالفگ
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 فقط کنم درست خودم میخوام که گفتم عزیزم آره_

 .شد پرت حواسم

 ...نممنو 

 

#part619 

 

 این دارم چرا روز چهار و بیست از بعد نمیدونستم خودمم

 شاید و میده آرامش بهم که میدونستم فقط کنم یم و کار

ن  بهم  نیست قرار و نیوفتاده اتفاقی  هیچ که کنه یم تلقی 

 .بیوفته

 ...عاشقمه هم شهاب و شهابم زن من

 ...عاشقشم منم

 و نگراین  تو اینهمه نبودم اگر که میدونم و این الاقل

 .زدم نیم پا و دست اضطراب
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  رس میشستم
ی
 تا میشموردم رو روزم به روز و هام روزمرگ

 .شه تموم توافقی  ماه دو اون

 ...خواستم خودم من ویل

 نه؟ مگه خواستم خودم من

 

 

 .داد یم آرامش حس بهم عجیب جمله دو این تکرار

 وبارهد و شد کشیده سمتش نگاهم گوشیم پیام صدای با

 .کرد جلب اطرافم دنیای به رو توجهم

 راه کابینت روی کیک پودر سمت گوشیم به تفاوت یی 

 .کردم خایل کاسه توی رو همش آروم آروم و افتادم

 

 

 بچه نمیخواین آقا و شما سالمتی  به جان روشا میگم__

؟ دار ن  شی 

 نیست؟ حیف
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 به خانم یه خوبه وضعشون که آقا ماشاهلل هزار ماشاهلل

 کنید؟ یم صتی  انقدر چی  برای دیگه دارن که هم شما خویی 

 

 سمتش نگایه نیم مونده مات و شده گرد چشمهای با

 جوابش معوج و کج لبخند و تصنیع ی خنده با و انداختم

 .دادم رو

 !ترسنایک....و غریب عجیب پیشنهاد عجب

 

 .ندارم و آمادگیش من زوده خییل هنوز صدیقه__

 بسه؟ یا یزمبر  باید و پودر کل میگم

 

 

 دیگه و شد جمع حرفم اخر سوال به حواسش خداروشکر

 .نگرفت رو حرفش یی 

 جون به انداخت جدیدی آشوب و بلوا چه نفهمید فقط

 هام اضطراب کلکسیون تو کاستی  و کم هیچ که متن 

 .نداشتم
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 جان روشا بریزید همشو نه_

 

 

 صدای ی دوباره شنیدن با هم اینبار و کشیدم عمیق نفس

 .کردم روونه سمتش رو نگاهم گوشیم امپی

 فرگل؟ جز باشه میتونست گ

 .نداشتم هم رو اون ی حوصله که بد چقدر

 

 رو شت   های پیمانه و کردم خایل ظرف توی رو پودر کل

 .ریختم رسش پشت هم

 .کیک این بشه کیگ عجب

 .مثبت انرژی از پر و خوب حال و حس از پر

 

 بزنم هم من بدین میخواین__
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ن  شنیدن اب  و خورده پیچ بهم گوشیم،ابروهای پیام سومی 

 از بیشتی  دادم ترجیح و شد ساکت نطفه تو کالفم صدای

 .نزنم غر بیچاره زن این رس این

دم دستش به کالفه رو همزن  با که همینطور و ستی

 راه گوشیم سمت کردم یم پاک رو دستم کاغذی دستمال

 افتادم

 

 

 فرگل این ببینم بزن هم و این بیا لطفا پس صدیقه باشه_

 .کشت و خودش میگه چی 

 

 

 .بودم شده بدقلق عجیب

 نمیتونستم رو مسعودم بابا که اول روزهای مثل درست

 .بودم غریبه باهاش هنوز و بپذیرم

 ..تکراری عجب...روزهایی  عجب
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#part620 

 

 اینکه از قبل و کردم گلوله مشتم توی رو کاغذی دستمال

 .کشیدم عمیق نفس بار چند کنم باز رو گوشیم قفل

 و گوشیم قفل کردن باز از بعد که تر عمیق و عمیق نفس

 .خورد گره حلقومم تو پیام،نفسم کردن باز بندش پشت

 شماره اون زود خییل و خورد گره هم تو ابروهام آروم آروم

 .اومد آشنا برام نحس ناشناس ی

 

 بعدی عمیق نفس با و بستم ناباور و کالفه رو چشمهام

 .کردم باز

ن  که بودن گ اینا   میخواسیی
ی
 بریزن؟ بهم و من زندگ

یشون هدف انقدر چرا پس  بود؟ دقیق گت 

به جا به و درست انقدر چرا  زدند؟ یم ضن

 

 خوندم و خوندم رو نحس پیام سه اون دوباره و دوباره
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 خانم؟ فر تو بذارمش__

...... 

 

 جان؟ روشا_

..... 

 

؟ جان روشا_  خویی

 

 

ب مثل درست آخرش ی جمله و بلند مهنی صدای با  ضن

 از رو زدم وحشت نگاه و اومدم خودم به توگوشر  یه

 .گرفتم موبایلم

 

س سوال انقدر تروخدا صدیقه خوبم_  نتی

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 

 .نبود خودم دست دیگه لرزونم و بلند صدای

 .نمیومد باال که نفیس و میلرزید که دستهایی 

 

 وحشت و بهت وسط انقدر و شد دلخور صورتش آین  به

دم پا و دست ن  .نبود مهم برام دیگه زن این روز و حال که مت 

 

ه گوشیم به دوباره  آدرس اون به لرز و ترس با و شدم خت 

 .کردم نگاه کوفتی 

 

 نه؟...همیشه برای بار یه

 رو نداشتم آرامش میتونست جمله این کردن عمیل شاید

 .برگردونه بهم

 هام دلواپیس و نگراین  ته ته تا باید همیشه برای بار یه

فتم  .کردم یم تماشا همشونو جرئت با و مت 

ن  از یا  .کرد یم نابودم گرفتنش پر و بال با یا رفت یم بی 
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 .بود بس کردن فکر دیگه

 تک اضطراب و هول با داشتم که اومدم خودم به وقتی 

 معوج و کج رو شالم و میبستم رو مانتوم های دکمه تک

 .مینداختم رسم رو

ون اتاق از رسعت با و زدم چنگ رو وسایلم و کیف  بت 

 شدش گرد چشمهای اون با صدیقه اینکه از قبل و زدم

ی ن سه چت   رو احتمالیش سواالت  تک تک جواب خودم بتی

 .دادم

 

م دارم من_ ون مت   .بت 

 بگو برگشت من از زودتر شهاب اگرم فر تو بذار و کیک

ون رفت اومد پیش کاری یه  .میاد زود بت 

 گفتم احتیاط محض ویل خونم برسه اینکه قبل تا

 خداحافظ...بدوین 
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 ...ویل خانم_

 

 رسم پشت رو در بشنوم ای دیگه ی جمله اینکه از قبل

 به وحشت شایدم و اضطراب با رو خودم و بستم

 .رسوندم آسانسور

 برم باید تهش تا....همیشه برای بار یک

 

#part621 

 

 شهاب*

 

 طرحیه؟ چه این__

ی ینفهمید هنوز تو یعتن   داره؟ ای سلیقه چی  مشتی

ی و من وقت چرا نداری زدن طرح ی عرضه وقتی   تو میگت 

کت  احمق؟ کتن  یم خوری مفت من رسر
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ن  رو مزخرفش های طرح عصتی  و کشیدن فریاد بلند  بی 

 .کردم پرت هوا تو بالفاصله و کردم مچاله دستم

 صدای شنیدن با و شد یم تر کبود لحظه هر صورتش

 .شد الهمچ خودش تو بلندم

 

 رست رو الیقته اونیکه تا حسابداری کن گم و گورت برو_

 نیاوردم

 

 کرده بغض ها بچه دختی  مثل که مردی صورت تو بلند

 و شکست مقاومتش سد باالخره که کشیدم هوار بود

 شد بلند التماسش و ناله صدای

 

 

 دیگه ماهه یک من نفرمایید تروخدا رادش جناب_

 .کردم باز حساب ینجاا ماه هر حقوق رو عروسیمه

م  مورد کدومش یک باالخره تا کشم یم طرح انقدر مت 

 .میدم قول باشه شما قبول
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 من وگرنه بدین من به دیگه فرصت یه کنم یم خواهش آقا

 میشم بدبخت

 

 

 از سینم ی قفسه و گرفت یم آتیش داشت وجودم تمام

ن  باال خشم و حرص زور ید پایی   .میتی

 پشت رو فضول جمعیت زیاد مازدحا میتونستم هم ندیده

ن  اشکان صدای با که کنم تصور اتاق در  .شدم مطمی 

 

 

 اینجا؟ شماها میخواین چی _

 .ببینم کارتون رس برین

 

به صدای بندش پشت  در شدن باز و شد بلند در ی ضن

 

 و کشیدم دست ملتهبم و داغ صورت رو عصتی  و کالفه

 .منکش هوار اشکان رس بلند تا کردم رو تالشم تمام
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ه چه__ ؟ کردی کار اینجا؟چی  ختی  امت 

 

 و شد یم خفه کاش ای و بستم انزجار با رو چشمهام

 کرد یم گم رو گورش

 

 

ی یه شما اشکان آقا_ ن ن  چت   .بگی 

ن  یه دیگه میدم قول شما به من مهندس جناب  همچی 

 .نیاد پیش نارضایتی 

 ...تروخدا آقا

 

یک و کالفه  کرده گره ابروهای با و سمتش برگشتم هیستی

 بردم باال رو صدام دوباره

 

ن  یا__  ...یا مییسر  دور چشمم جلو از االن همی 
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 .بگذرید من خاطر به و بار یه این حاال رئیس جناب_

ون رسی    ع برو امت    زدی که و گندی هم هفته اخر تا بت 

 فقط برو زودباش کن جمع

 

 

 ابروی چشم های اشاره و اشکان نگراین  از پر صدای با

 سخت چقدر و بستم چشم خشم و رصح با مسخرش

 .نکنم خراب همشون رس رو اینجا تا بود

 

#part622 

 

 تند تند رگباری و مضطرب خواسته خدا از و زده ذوق امت  

 .شد دور چشمهام جلوی از برق مثل و کرد تشکر

ون کامل اتاق از هنوز  نتونستم دیگه که بود نرفته بت 

ل رو خودم  .کشیدم فریاد بلند و کنم کنتی
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ی دیگه ی دفعه__  کنم آدم و کارمندام نذاری وسط بتی

ی نه میشناسم رفاقت نه دیگه ن  .چت 

 فهمیدی؟ بری کولت رو بذاری و دمت باید خودتم

 احمق؟ جلو میندازی و خودت یهو که دارن و لیاقتش اینا

 

 حالچی  رو کلماتم تک تک نه میشنید صدامو اصال نه انگار

 .کرد یم

 و برد جیبش توی رو دستش ی    عرس  حرفهام به توجه یی 

ون رو فندکش و سیگار  .آورد بت 

ن  رو سیگار حرف بدون و ساکت  و گذاشت لبام بی 

 .گرفت فندک زیرش بالفاصله

 

 نگو هیجی  دقیقه یه شهاب باش آروم_

 

 .شم منفجر تا بودم جرقه یه منتظر باروت انبار مثل

 .نشونه اشاره،یه یه فقط
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 جاش به و بستم رو هامچشم کالفه و کشیدم عمیق نفس

 .گرفتم کام عمیق

 تر عمیق و بعدی کام

 

 

 و کردم باز رو چشمهام اشکان متعجب و نگران صدای با

ه بهش ساکت  .شدم خت 

 

ن  روی ی شده مچاله های کاغذ و بود شده خم  بر رو زمی 

 .میچید هم کنار و داشت یم

 

 مثل های طرح ما ویل خوبه هاش طرح نمیگم شهاب__

 .کردیم قبول خییل اینم

ن  رو یگ این ه معمولیم از اتفاقا که یگ این...ببی   .بهتی

 شهاب؟ چته

 

 رفت باالتر کیم صدام دوباره اراده یی 
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 هر نباشه رسشون باال رئیس اگه اینا نمیبیتن  چمه؟کوری_

ی به میخوان رو مزخرقن   میخوره گند اونوقت بندازن مشتی

 ...تو اونوقت.من برند اعتبار و زحمتا تو

 

 

ی سخت داری میدوین  خودتم شهاب__  چه پرسیدم میگت 

 مرگته؟

 خوبه؟ روشا

 

 بره سمتی  اون نباید اصال میفهمید کاش ای

قابل خشم از بودم امیدوار لم غت   .نمیفهمید که بفهمه کنتی

 

 نفهم؟ اخه داره اون به ربیط چه_

ن   میدن؟ من تحویل شکیل این طرح احمقا این باره اولی 

؟ دیوونه و من داره ربیط چه روشا به  میکتن
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ه باال رو صداش تا بود اون نوبت اینبار  تو عصتی  و بتی

 کنه نگاه صورتم

 

ن  باال رو تو حال انقدر میتونه که اونه فقط چون_  پایی 

 .کنه

تت یا ن  بزنتت شکیل این یا آسمون رو بتی  زمی 

 نشناسمت؟ میشه مگه شهاب شدم بزرگ تو با من

 رفیقت رس یا بدی گت   کارمندات به ینکها جای بزن حرف

 شده؟ چی  بگو بکیسر  هوار

ی ن ی...چت  ن  اومده؟ یادش چت 

 

 عصتی  و کالفه و کردم له جاسیگاری توی محکم رو سیگار

 .بستم رو چشمهام
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 نیم صدا بلند بلند منو های ترس و شد یم خفه کاش ای

 .کرد

 

 بسه اشکان نه_

 

؟بحثتون پس_  باز؟ بره شده؟میخواد چی

 

 روی رو محکمم مشت و کشیدم فریاد همیشه از تر بلند

ن   .کوبیدم مت 

 

ن  نمیدم اجازه اشکان شو خفه_  .کنه غلیط همچی 

 .بره نمیذارم بخواد خودشم

ن  بشه؟همه چی  فوقش فوق میخواد  بیاد؟ یادش و چت 

 .درک به بیاد یادش خب

 پیش سال چند که جایی  و قبل روزای به گردیم یم بر تازه

 .یمبود وایساده

 بود؟ عاشقم شد زنم که اونموقع مگه
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 دلباختم و شیفته آوردمش زور به که روز اون مگه

 ....بود؟نه

 نمیمونه ترش دیگه االنم پس

ن  هر یا برگرده حافظش نیست مهم االنم  ای دیگه چت 

 

 حرف از پر و خنتی  های چشم با و کرد یم تماشا فقط

 .کرد یم نگاهم

 

 و زده وحشت ی رهچه و میسوخت داشت وجودم تمام

 .رفت نیم کنار چشمهام جلوی از روشا ی ترسیده

 با و کرد یم نگاه خون لکه چند اون به اضطراب و ترس با

 .کرد یم سوال گذشته از لرزیده ی چونه

 

 .میسوختم داشتم و بود آتیش وجودم تمام

 

 جون کم لبخند یه با باالخره و کرد یم تماشا فقط اشکان

 کرد باز زبون
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 !چیه چته،دردت فهمیدم الاقل...شد خوب_

 

 رو اتاق عرض و کوبیدم کنارم صندیل به پاهام با کالفه

 .رفتم رو قدم

 

 شهاب؟ چیه دردت پس اینطوره اگه_

 کردی و جاش همه فکر که تو

 

 

 زیرش و درآوردم جیبم توی از رو سیگارم خودم اینبار

 .گرفتم فندک

 

  راست_
ی

 ...میگ

 اومد؟ خودش پای با خونت وت آوردیش که اونموقع مگه

 بود؟ شده عاشقت مگه
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 ....و میاد یادش باز فوقش فوق

 

 

 ..میشه متنفر ازم دوباره__

 

 .گرفتم یم کام تر عمیق ویل میسوخت گلوم

 .بود آرومتی  خییل صدام دیگه اینبار

 .گفت یم بلند بلند نباید آدم رو ها ضعف نقطه و ها ترس

 

ی_ ن  با خودش دیگه...خندهنمی برام دیگه فقط نمیشه چت 

 .سمتم نمیاد خودش ی عالقه و میل

 .نفرت فرار،دوباره دوباره

 

 اشکان سمت برگشتم و خندیدم عصتی 

 

 اشکان؟ چیه فرقش تنها فقط میدوین _
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 .داره لذیی  چه داشتنش نمیدونستم ها اونموقع

 !میدونم ویل االن

 چیه؟ میدوین  فرقش

 چه پیشم بیاد اجبار بدون اگه نمیدونستم قبال که اینه

 .حسیه

 داد و جیغ بدون گریه بدون..خودش پای با
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 .گرفتم کام تر عمیق و خندیدم تر بلند

 شدم یم دیوونه داشتم

 رسم از دست بود قرار گ لعنتی  های خیال و فکر این

 برداره؟

یک ن  به رو رسم و خندیدم هیستی  دادم تکون طرفی 

 

 اشکان؟ کرد یم و فکرش گ_
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 روشا روزی یه که کنم تصور نمیتونستم خیاالتمم تو حتی 

ه،هدیه تولد برام  ....خودش ی اراده بخره،با بگت 

 من به لعنت

 

 

 نیست خوب حالت شهاب بسه_

 

 

ی نه دیگه ن ی نه میشنیدم چت  ن  .کردم یم حالچی  رو چت 

  چشم حفت یک فقط
ی

 گایه که بود چشمهام جلو رنگ

یز هم گایه و میخندید  .دش یم نفرت از لتی

 

 باشه نداشته ختی  فرداش از آدم وحشتناکه خییل_

؟  میدونستی

 .متنفر یا عاشقشه میبینه و زنش که االن ندونه اینکه

 یا اومده راه باهات االن که کتن  بیتن  پیش نتوین 

ه و کنه یم ولت بالخره...نه  مت 
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@shargoftegoo 

 

 

 میگم؟ چی  میشنوی شهاب_

 

 

 قبل زا تر بلند و کردم له جاسیگاری تو محکم رو سیگارم

 .کشیدم فریاد

 

 .میخوره بهم زندگیم و خودم از داره حالم_

ی هیچ  .خوشبختی  نه هست آرامش از نه ختی

 و کنم یم باز رو لعنتی  ی خونه اون در که باری هر

 .کنم پیداش نمیتونم دوباره و رفته کنم یم فکر نمیبینمش

 ...رفته...نیستش

 بره؟ میذارم خودشه؟مگه دست مگه...بره که میکنه غلط
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 جام رس اشکان حرف با که کردم یم تکرار لب زیر و عصتی 

 ای دیگه جور رو حقیقت چندم بار برای و شدم میخکوب

 .شنیدم

 

 

 .رفیق کردی انتخابش خودت که راهیه این__

 خودت با انقدر الیک پس میکردم و همینکار بودم منم

 .نجنگ

  شهاب
ی
 هندار  عیتی  بگم که نیست روز دو روز یه زندگ

ن   .باش نگرانش بشی 

ن  برای و عمره یه زندگیت  .کن ولش همی 

  اون این
ی
 نه؟ مگه کردی انتخابش تو که زندگ

 .شدی عاشقش ویل داره نامزد میدونستی  که روزی همون

 که موقع کردی،همون اخراج رو پشه اون که روزی همون

 .دادی پیشنهاد روشا به پول ازای در
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ن  همه بیاد ادتی تا میشمارم برات دارم رو اینا  تحت چت 

ل  .شهاب خودته کنتی

 صدش تا صفر

 

 

 کرد؟ یم داشت غلیط چه

نه؟ گندی چه داره هست حواسش ن  مت 

 

 

 کردم تماشاش فقط کرده گره های اخم با متعجب و مات

 داد ادامه شموردنش به خونشدی کمال در و
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 .بود خودت های ریزی برنامه اتفاقا این ی همه_

 روشا به و نشوندی جاش رس رو اعضا دالل اون وقتی  حتی 

 .نگفتی 
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 .نفهمید بازم و کردی عقدش صوری وقتی  حتی 

 کنه؟ نیم آرومت اینا

 بگم؟ بازم

 

 

 کرد؟ یم آرومم داشت احمقش خود خام خیال به یعتن 

 رو رفتارهام تک تک تا من قیامت عذاب ملک بود شده یا

 بکشه؟ رخم به

 

 

 .کنار به اینا ی همه اصال_

 کردی پیدا رو روشا وقتی  که بودی خودت این شهاب

 نه؟ مگه کردی تعریف براش دیگه جور یه و زندگیت

ی دیگه که اون ن   و راستش میتونستی  نبود یادش چت 
ی

 بگ

ی این کردی انتخاب خودت ویل  .جلو بری و مست 

 و حال این ی همه نمیدونستی  که شهاب؟نگو چته پس

 .لتهقب تصمیمای همون عواقب االنت روز
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؟  نمیدونستی

 

 

ن  و باال تند تند سینم ی قفسه  یه مثل زبونم و شد یم پایی 

 .بود شده قفل خشک چوب

 برام رو کارهام تک تک اینجوری رفیقم جز میتونست گ

 کنه؟ مرور

 خواستم؟ خودم گفت

ن  جز گ من  داشتم؟ ای خواسته دختی  اون داشیی

 

 

 انقدر شهاب کن و زندگیت برو االنم من نظر به__

 .نگت   سخت

  رو داره دوستت عاشقته که االن
ی
 .کن زندگ

ن  همه درصد یک اگرم  خواست دوباره و اومد یادش چت 

 .داری نگهش بلدی خوب خییل کنه،تو اذیت
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@shargoftegoo 

 

 .نبود اشکان ها کلمه این با روم جلو مرد این...نه

 راه روش و لحن این با میخواست که بود ابله مردک یه

 .بده نشونم

 نابود و االنم آرامش خودم دستای با خودم میخواست

 کنم؟

 تو تمسخر و طعنه کیل با که مزاحم صدای اون به لعنت

 آرامش؟ کدوم کشید یم داد رسم

 

 

 شد؟ تموم راهکارهات__

 

 

 کرد یم ثابت بهم که پریشونش و مستاصل چشمهای

 .زدم حدس درست

 .نشناختمش هنوز من کرد یم فکر احمق مردک این
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@shargoftegoo 

 

ن __  .شهاب میده آرامش بهت چی  ببی 

 کنه؟ یم خوشحالت چی 

 نداره تعریقن  هیچ که االنت روز و حال

 ....که هم گذشته

ن  پس  .بگت   جدید تصمیم یه بشی 

 شهاب بلدی خوب و کردن ریسک تو

 

 

 دهن خواستم و کشیدم دست صورتم رو عصتی  و کالفه

 عصتی  رو چشمهام موبایلم زنگ صدای با که کنم باز

 .بستم

 .کنم مرتب رو ذهنم کردم سیع و یدمکش عمیق نفس

 تفاوت یی  خواستم و انداختم موبایلم سمت نگایه نیم

 .کردم قطع رو حرفم روشا اسم دیدن با که بدم ادامه

 

 درسته؟ خودشونن__
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 ما رفیق بتونه انقدر دختی  یه کرد یم و فکرش گ خدا ای

 کنه خودش عاشق رو

 

 

  به توجه یی 
ی
 و کردم صلو  رو تماس همیشگیش های لودگ

 .کنم آروم رو لحنم عمیق نفس تا چند با کردم سیع

  ی همه از دور
ی

 ها نگراین  تک تک و هام آشفتگ

 

 

 روشا جانم__

 

 

 بودم روزهاش این انرژی پر و شاد همیشه صدای منتظر

بان و خورد گره همدیگه تو هام اخم آین  به که  یی  قلبم ضن

 رفت باال اختیار
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@shargoftegoo 

 

 .شدم زاحمتونم ببخشید سالم_

 دارین؟ نسبتی  تماس شماره این صاحب با شما

 

 به رو آدم یه روان و روح میتونست چقدر جمله یه مگه

 بکشه؟ آتیش

ون انقدر رو ختی  یی  اشکان که شدید انقدر  که کنه حت 

 ختی  ازم اشاره و ایما با و شه بلند جاش از مبهوت و مات

ه  .بگت 

 

 

 میشنوید؟ و من صدای الو؟جناب_

 

 

 نمیتونستم حتی  که اومد روزم به چی  لحظه اون نمیدونم

 رو توانم تمام بعدیش ی جمله با ویل بزنم حرف راحت

 بردم باال رو صدام اختیار یی  و کردم جمع
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@shargoftegoo 

 

 

 کنه؟ یم چیکار تو دست من زن گوشر __

 

 اون که بود بلند نگرانم و زده وحشت صدای انقدر انگاری

 و تر رسی    ع یکم بلکه ات بیاره خودش به هم رو غریبه زن

 بزنه رو حرفش تر واضح

 

 

 .هستش خوب خانمتون حال جناب نباشید نگران__

 .بیمارستان میارنشون و میشه بد حالشون گویا فقط

 کنید؟ یادداشت رو آدرس میتونید

 

 

 زن این رس تا بود آماده که اومد صدایی  اون رس بالیی  چه

 بکشه؟ فریاد
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 به که هایی  دست و نبود هام ریه تو دیگه که نفیس یا

 لرزید؟ یم وضوح

 

 

 شهاب؟ شده چی _

 میشنوی؟ لعنتی 

 

 

ن  لحظه هر بدنم دمای  الو الو صدای و میومد تر پایی 

ن   رو توجهم نمیتونست هم زن اون هم رس پشت گفیی

 .کنه جلب

 

وع و کشید گوشم کنار از رو موبایل رسی    ع اشکان  کرد رسر

 .زدن حرف تند تند به

ن  همه انگار ی کند دور رو شتدا چت   .شد یم ستی
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 بهم رو نگاهش ترسیده و پریده رنگ صورت با که اشکاین 

 روش جلو کاغذ روی رو آدرش هولیک هول و بود دوخته

 .کرد یم یادداشت

 

 

 .شد چی  نفهمیدم دیگه

 تند دور رو مابقیش انگار پیش ی لحظه چند برعکس

 رو کوچیک کاغذ تیکه اون که بودم من این و شد گذاشته

ن  از ین با و زدم چنگ اشکان دستهای بی   رسعت بیشتی

ن  یگ تا دو رو ها پله ممکن  .اومدم پایی 

ن  ی زده وحشت صدای نه دیگه  نه میشنیدم رو نازنی 

 با و رسوند بهم رو خودش اخر ی لحظه که اشکاین 

 .شد جاگت   کنارم صندیل تو رسعت

 

 سمت و دادم فشار گاز پدال رو ممکن حد اخرین تا رو پام

 .افتادم راه لعنتی  ادرس اون

 

#part627 
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

د زنگ رسم تو مدام اشکان ی ترسیده صدای ن  که مت 

 بهم و کنه آرومم کرد یم سیع مضطربش لحن برخالف

 بده آرامش

 

 

ن  به و خودت میخوای شهاب چته__  بدی؟ کشیی

ن  میخوره انگاری فقط خوبه حالش گفت بابا  ،ضعف زمی 

ن  یه کرده ایی  همچی 
ن  .چت 

 امو؟صد میشندی

 لعنتی  برو تر آروم

 

 

ل و خودم نتونستم دیگه  .کنم کنتی

 زبونم به ها وحشت ی همه و هام اضطراب تک تک

 بودم شنیده خودم از که فریادی ترین بلند با و شد جاری

یز  شد لتی
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@shargoftegoo 

 

 

ن  یه من به لعنتی  ی زنیکه اون چرا پس__  گفت؟ دیگه چت 

د زنگ خودش که بود خوب اگه ن  هک نفهم زن اون نه مت 

 .مت   و مرگ یا میده سالمتی  ختی  داره نبود معلوم

 .کنم یم توبره رو اونجا خاک اونجا برسه پام

 تا کنم یم آوار رسشون روی رو شده خراب بیمارستان اون

ن یاد  رس پشت و وری دری چه و بزنن زنگ چجوری بگت 

 .کنند ردیف هم

 

ل دیگه ی هیچ کنتی ن  .نبود من دست چت 

 و فکر تا هزار نه کنم آرومش تمنمیتونس که رسعتی  نه

ون ذهنم تو از که مسمویم خیال  .رفت نیم بت 

 رو رسعتم و انداختم بیمارستان آدرس به نگایه دوباره

 .کردم بیشتی 
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 حالش بخواد که کرد یم غلیط چه دقیقا شهر وسط روشا

؟ بخوره یا بشه بد ن  زمی 

 

 دادن؟ یم تحویل آدما به که بود چی  مزخرفات این

ن  بخوره زن یه  بیاره؟ در بیمارستان از رس و زمی 

 

 

ین با  بیمارستان اون روی روبه باالخره ممکن رسعت بیشتی

ن  از و کردم پارک لعنتی   .شدم پیاده ماشی 

 بتونم تر راحت تا گرفت یم خون خفه هم اشکان کاش ای

 کنم جور و جمع رو لعنتیم افکار

 

 

 شو مسلط خودت به یکم شهاب__

 میکنه سکته ببینه اینجوری رو تو االن که روشا

 .باش آروم یکم

 میگم؟ چی  میفهیم اصال شهاب
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@shargoftegoo 

 

 

 اشکان نرو مخم رو انقدر بسه__

ن  دعا فقط یش که کین ن  ...باشه نشده چت 

 یم نابود رو شده خراب این کل بیاد دماغش از خون یه

 .کنم

 

 

بان  کاش ای و شد یم بیشتی  و بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

م رو بدنم و تن لرزش جلوی میتونستم  .بگت 

 داشت که افکاری و رفت یم باالتر لحظه هر که حراریی  یا

 .رفت یم پیش بدتر لحظه هر

 

 اورژانس به رو خودم زده شتاب و بلند های قدم با

سم سوال ممکن لحن ترین آروم با کردم سیع و رسوندم  بتی
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@shargoftegoo 

ن  کن چک....احمدی روشا__  بردنش کجا ببی 

 

#part628 

 

 با اول پرستار که نبود آروم هم خییل لحنم انگار ویل

 رسچ سیستم تو رو اسمش شتاب با هم بعدش و تعجب

 .کرد

 

ن  اینجا_ ی باید بخش تو بردنشون نیسیی  .شدن یم بستی

 ...آقای شما

 

  که بخش این بگو کالم یک فقط_
ی

 گوریه کدوم میگ

 

 

 .بود آشنا برام روز و حال این چقدر

 یدهترس و زده بهت های نگاه این
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@shargoftegoo 

لش شد نیم که خشیم  دلش که محکیم مشت و کرد کنتی

 .بشه کوبیده جا همه به میخواست

 با و گرفت رو جلوم اشکان که رفت باال اختیار یی  صدام

 رو لعنتی  بخش اون ادرس زبوین  چرب و اشاره و ایما کیل

 .گرفت

 بالفاصله و کنم باز زبون تا نداد مهلت حتی  بهم دیگه

 برد خودش با و کشید رو دستم

 

 

ونمون میخوای شهاب__ ؟ بت  ن  کین

یش اگه بابا ن دنش که بود شده چت   اینجوری چرا بخش نمیتی

 لعنتی  اخه میکتن 

 

 

ی باید گفت نشنیدی بودی کور__  شد؟ یم بستی

ی؟  بستی

ی مگه و سالم آدم ؟ یم بستی ن  کین
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@shargoftegoo 

 در یی  بیمارستان این تو لعنتی  بخش این گوریه کدوم پس

 پیکر؟ و

 

 

 روبه و پیچید ها راهرو از یگ تو اشکان من از رزودت اینبار

 ایستاد پرستاری بخش روی

 

 

 لحظه خانم؟یه ببخشید__

 

 

 تا بود داده هم دست به دست درشت و ریز اتفاقات تمام

 .بزنه آتیش و من

 با من های چشم جلو داشتند که احمقی  پرستار دوتا مثل

 صدای به حواسشون اصال و کردند یم بخند بگو هم

 .نبود اشکان گرانن
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@shargoftegoo 

 این که بودم شدن منفجر برای جرقه یه منتظر درست

 .دادند دستم هم رو بهانه

ن  رو محکمم مشت و رفت باال صدام  شد کوبیده مت 

 

 

ن  وری دری و خندیدن جای__  .بده جواب بیا گفیی

نید و خودتون یا کری ن  نشنیدن؟ به مت 

 

 

 و پیچید بیمارستان راهروی کل تو بلندم فریاد صدای

،کل که زن دوتا اون توجه  جلب خودش به رو طبقه هیجی

 کرد

 

 

ته چه__  بیمارستانه؟ اینجا نمیدوین  مگه آقا ختی

ن  بیارید صداتونو  تر پایی 
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@shargoftegoo 

 

ن  صدای با_  که اونجور که نگرفتیم جوایی  پرسید تر پایی 

 .زدم حرف باهاتون باید

ن  کن رسچ روت روبه ی شده خراب سیستم اون تو  ببی 

 اتاقه؟ کدوم تو احمدی روشا

 

 

ی تو دقیقه دو یه میکتن  سکته االن شهاب__ ن  نگو چت 

 ...کن یم درستش خودم بخدا

 

 

 ۲۰۲ اتاق بیمارتون اقا بفرما_

شون تا فعال ویل  پیششون برید نمیتونید ندن اجازه دکتی

 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ن  بزنه حرف دیگه ی جمله یک اگه کردم یم حس  یه همی 

ن  از هم مراعات ذره  دهن اینکه از قبل خودش که ره یم بی 

 برداشت رو روش به رو تلفن و شد کار به دست کنه باز

 

 

نم زنگ اصال االن بدین اجازه_ ن شون مت   تا بیاد دکتی

 کنید صحبت باهاش خودتون

 

 

 .بستم رو چشمهام عصتی  و کشیدم عمیق نفس

 بود؟ شده مرگم چه

 بود؟ گ ترسیدم مرگ حد رس تا انقدر که باری آخرین

 کار در روشایی  دیدم و کردم باز چشم که یروز  اون شاید

 .نیست

ی و خونه برگشتم شده پیجی  باند رس یه با  زنم از ختی

 .نداشتم

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

#part629 

 

م؟ آب یه برات برم_  بگت 

 دیوونه میشه کبود داره صورتت

 

ه اشکان به و کردم باز چشم ترسیده و عصتی  ه خت   خت 

 کردم نگاه

 

 

 .مالقاتش برم نمیتونم میگه_

 .اومده رسش الیی ب یه

ی یه ن  نمیگن بهم که شده چت 

 

 

 .بخش نمیاوردنش اصال بود اینطور اگه کن باور__

دن  ...میتی
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@shargoftegoo 

 

؟ احمدی خانم همش شما__ ن  هستی 

 

 

 و آرامش با که میانسایل مرد سمت چرخید جفتمون رس

 .کرد یم تماشامون داشت لبخند

 

 

ته چه_  .رست رو گذاشتی  و بیمارستان جوون ختی

؟خ نگران  انمتی

ی ن  بمونن اینجا و امشب یه باید فقط نیست چت 

 

 

 افتادم راه سمتش و خورد گره هم تو دوباره هام اخم

 

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 شده؟ چی  نمیگه درست یکیتون چرا_

ن  ممکن لحن بدترین با زدن زنگ من به  بیمارستان بیام گفیی

 ..اونوقت

 

 که شدن عصتی  شوک یه یا ضعف دچار گویا شما خانم_

ن  بخورن و بشه بد حالشون شده باعث  .زمی 

ن  به نگران من فقط نیست ای کننده نگران چت   بودم ای ضن

 عکس ی نتیجه با خداروشکر که خورده رسشون به که

 .نخورده جمجمه و گاه گیج به آسیتی  شدم متوجه برداری

 بیشتی  اطمینان برای باشن اینجا و امشب میگم اگرم

 .ماست

 جوون؟ شدی راضن  االن

؟بب و خانمت میخوای  یتن

 

 

ه بهش مبهم و گنگ  من از زودتر اشکان که بودم شده خت 

 داد ادامه بهتی  صدپله لحن یه با و داد جواب
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 خییل ببیننش بتونن همشش اگر بله دکتی  اقای ممنون_

 میشه عایل

 

#part630 

 

 شهاب*

 

م نگاه و کشیدم عمیق نفس  .نداشتم بر زنم روی از رو خت 

 به که بود ها دقیقه که بسته چشم و پریده رنگ روشای

ه فقط و بودم نداشته بر قدم سمتش ه خت   یم تماشاش خت 

 .کردم

 .باشم آروم کردم سیع و کشیدم دست صورتم رو کالفه

 پا تا رس و برداشتم تر مستاصل و تر آهسته رو بعدی قدم

 .دوختم چشم صورتش و هیکل کل به چشم

 کرد؟ نیم باز رو چشمهاش چرا

 بود؟ نشده اومدنم متوجه
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 کنار درست و برداشتم تر آهسته رو بعدی های قدم

 .ایستادم تختش

بان صدای  همیشه از تر راحت رو قلبم کوبش و ضن

 .میشنیدم

 رو سینم تا و تپید یم گوشهام کنار درست که انگار

 .گرفت نیم آروم نمیشکافت

 دست کبودم و گرفته گر صورت روی مضطرب و کالفه

 .باشم مسلط خودم به کردم سیع و کشیدم

ی ن  ساده ی رسگیجه یه و بدین  ضعف یه...بود نشده چت 

 .بکشونه اینجا تا رو اون میتونست هم

 هام ترس صدای یا بود ضعیف هام توجیه صدای نمیدونم

 .تر بلند

 .کرد نیم آرومم هیچجوره بود که چی  هر

 

 تخت کنار و برداشتم رسی    ع رو دیوار کنار صندیل

 .کردم تنظیمش
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

ه بهش انهمچن نگاهم  و نشستم صندیل روی که بود خت 

 سینش روی از رو روحش و رنگ یی  و رسد دست اراده یی 

ن  و برداشتم  .گرفتم مشتم بی 

 

د طعنه خامم های خیال به عجیب دستهاش رسمای ن  .مت 

 از تر وحشتناک و میخورد خط مسخره احتماالت  تمام

 .شد یم قبیل،جایگزین

 

؟باشه بود خورده ن  ...زمی 

 کرد؟ یم کار چی  شهر مرکز فقط

 

ن  رو رسدش دست  تا اختیار یی  و کردم قفل دستهام بی 

 های نفس عمیق،با ی بوسه یه از بعد و آوردم باال لبهام

 .کردم ها مضطرب و گرم

 

 روشا؟__
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 کنار رو لعنتیم ترس تا کردم جمع رو بنیم و جون تمام

 .کنم صداش و بزنم

 یخش و درس  دست به هم آورش عذاب سکوت اینبار ویل

بان و شد اضافه  .کرد بیشتی  رو قلبم ضن

 

  خوبه حالش گفت دکتی 

 .خوابیده فقط االنم و نخورده رسش به آسیتی  گفت

 

 رسم توی بارها و بارها رو نیمه و نصفه ی جمله دوتا این

 مسلط خودم به کیم فقط..کیم فقط بتونم تا کردم تکرار

 .بشم

 راحت نبارای و دوختم چشم دوباره بستش های چشم به

 .بدم تشخیص رو هاش پلک پرش تونستم تر

 

#part631 

 

 نه؟ بود بیدار
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  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 بود؟ رفته یادم چرا

 نمیخواست اگر که بود رسکش دختی  یه هم هنوز اون

 .کرد نیم باز رو چشمهاش

 عوض حیس هیچ با رو شد تبدیل بازدم به که راحتی  نفس

 .کرد نیم

 لج شایدم و ترسیده کوچولوی دختی  یه با فقط االن پس

 نه؟ بودم طرف باز

 

 فشار تر محکم رو دستش و بستم رو چشمهام آرامش با

 .دادم

 

 کوچولو؟ خوایی _

 کنه؟ بازی نقش من جلوی نمیتونه کیس رفته یادت یا

 

 کوچولوی دختی  عجب و شد چندبرابر هاش پلک لرزش

 .لجبازی
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@shargoftegoo 

 گوش سمت به رو رسم و کشیدم جلوتر کیم رو صندیل

 .کردم نزدیک هاش

 

 

 ببینم؟ و چشمهات نمیذاری که بدجنیس انقدر یعتن _

 ؟ رسوندم اینجا تا و خودم چجوری میدوین 

 روشا؟ شده چی 

سوین  و من داری  میتی

 

 

 زبون با رو خوردش ترک و خشک لبهای آروم همه از اول

 رو چشمهاش آروم آروم مکث لحظه چند از بعد و کرد تر

 .کرد باز

 

ه رو روبه به که چشمهایی   عذاب شکل به و بود شده خت 

 .کرد نیم تماشام آوری

 نه؟ مگه بود خوب حالش یعتن  ویل
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@shargoftegoo 

 بودم؟ شده ترسیده های بچه پش شبیه چرا

ن  خیابون تو اونیکه انگار  احتیاج توجه به و بود خورده زمی 

 .بودم من داشت

 

 آروم دیگه دست با و گرفتم دستم یک با رو دستش

 .زدم کنار رو پیشونیش روی موهای

 

س_ ی عزیزم نتی ن  نشده چت 

ت ب یه فقط گفت دکتی   ضن
ی
 فقط امشبم سادس دیدگ

 .باشه راحت خیالمون تا دارن یم نگهت اینجا احتیاط برای

 روشا؟ داری درد

 

دم پا و دست خیال توی ن  رو "خییل" لب زیر واقعا یا مت 

 کرد؟ هجی 

 

 رفت باال کیم صدام و خورد گره هم به اختیار یی  هام اخم
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@shargoftegoo 

؟_  چی

 

ه گیج رسم فقط یکم شهاب خوبم_  مت 

 

ت و بهت با ه حت   به رو دیوار به که بودم رخش نیم ی خت 

ه روش  ...و بود شده خت 

 بود؟ روشا صدای این

 مرده؟ انقدر روح؟چرا یی  انقدر چرا پس

 

#part632 

 

 یهو؟ شد چی  کن تعریف برام خودت_

 شد؟ بد رفت؟حالت گیج رست

 .زنن نیم حرف آدم مثل که اینا

 

 ...یهو شد بد حالم_
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@shargoftegoo 

 

 چرا؟ کتن  نیم نگاهم_

 

 یی  دست و پرسیدم خشم و حرص با که نبود خودم دست

 .دادم فشار محکمتی  رو جونش

 .مرده صد در صد نگاه یه و رس چرخش یه شد نتیجش ویل

بان و کرد میخکوبم دوباره که انقدری  تر باال رو قلبم ضن

 .برد

 

 

 روشا؟ شده چت__

 

 کوین میش داری و دستم__

 

 در که کردم کمتی  رو دستم فشار و اومدم خودم به تازه

ت کمال ن  از رو دستش رسعت و شتاب با حت   دستهام بی 

ون  .داد ادامه مردش نگاه اون به همچنان و کشید بت 
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 .رفت سیایه چشمهام شد بد حالم_

ن  خوردم کنم فکر ویل نفهمیدم و بقیش خییل دیگه  زمی 

 .نبود احتیاج اصال ویل اینجا آوردنم که جایی  به خورد رسم

 

 لحن شایدم و کرده گره های اخم با که نبود خودم دست

 .پرسیدم یم طلبکار صد در صد

 بود؟ روشا همون من روی روبه زن این

 

 تو؟ کردی یم چیکار شهر مرکز__

 بفهمم؟ باید نفر آخرین من

 ...مگه بشه بد حالت یهو باید چرا

 

 

 شد؟ تموم بازجوییت__
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، و مرده اهنگ اون  نشونه سمتم خشم از پر و عصتی  خنتی

 .کرد دفن حلقومم توی رو کلمات و شد گرفته

 

 بدم؟ پس جواب تو به تخت این روی باید من واقعا__

 داره؟ چرایی  بد حال مگه دیگه شد بد حالم

 .داشتم کار بودم رفته هم شهر مرکز

 بدم؟ توضیح تر واضح باید یا بود کامل جوابهام االن

 

 از پر چشمهای و کرده گره ابروهای به مطلق سکوت تو

ه خشمش  .شدم خت 

ه حرف بدون و ساکت ه خت   از بعد و کردم نگاهش خت 

 .کشیدم عمیق نفس لحظه چند

 

 با تا کردم رو تالشم تمام و بستم ثانیه چند رو چشمهام

 .کنم باز آرامش
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احت...عزیزم باشه__  کن استی

یم باهم فردا اینجا بموین  باید و امشب  خونه مت 
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؟ میخوای چی  برای تو_  بموین

 بریم که دنبالم بیا فردا خونه برو

 

ی یه...نه ن  .نبود خودش جای رس چت 

بان این  یم اینو که وحشتناک اضطراب این و لعنتی  ضن

 .گفت

 

 که بود کرده باز حساب من آرامش رو مگه چقدر

د؟ حرف اینجوری ن  مت 

 کردم اکتفا رس دادن تکون یه به و کردم تماشا ثانیه چند
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احت__ یم کن،فردا استی  مت 

 

 یو ش آی بخشه حاال خوبه اینجورین اینا چرا وای__

 مالقات بیاد آدم میذارن سخت انقدر نیست

 

 سمت عصتی  هم من و بست رو چشمهاش کالفه روشا

 .چرخیدم اشکان

  تمام یی  و انگار نه انگار هم اون
ی
 .گرفت رو هاش لودگ

 

 روشا؟ یچطور _

 تر دیر رب  ع یه اگه کردی عمر نصف که رو ما رفیق این بابا

ن   کرد یم نابود و بیمارستان کل ببینتت میذاشیی

 

 کالفه لحظه چند که دوختم بهش رو عصبیم و خنتی  نگاه

 کرد باز چشم مییل یی  با رس آخر و بست چشم

 

 ...خوبم_
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 یکم بخوابم میخوام

 

 

 بخوابه بذار...اشکان بیا__

 

ی تا نکردم صتی  دیگه ن  به حتی  اینکه از قبل و بشنوم چت 

لم ون زدم اتاق از بدم دست از رو ناحق،کنتی  .بت 

 

 رفتم؟شاید یم تند داشتم

 .هست مرگیش یه بده تشخیص نتونه که بود گ ویل

 بده؟ انجام که داشت کاری چه شهر وسط

 

 شهاب؟_

 

 کشیدم دست صورتم رو کالفه و ایستادم جام رس
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ن  نگرانیسر  تو؟وقتی  اخه هچت شهاب__  زمان به و زمی 

؟ یم اینجوری خودش جلو ویل میدوزی  کتن

 ...اونوقت باشر  مهربون ای دیگه وقت هر از بیشتی  االن

 

 

ی یه داره_ ن  .کنه یم مخقن  ازم و چت 

 

 کرد تماشا شده ریز چشمهای با و کرد قطع رو حرفش

 

؟ یعتن _  چی

 

 

 عمیق فسن هم رس پشت و کشید دست صورتم رو کالفه

 .کشیدم

 نه؟ مگه بود من ذهن های بدبیتن  همش
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 شهاب*

 

 رو تاپم لپ کلید صفحه های دکمه فکر بدون و هدف یی 

 یم روم به رو از رو نگاهم گایه چند از هر و دادم یم فشار

 .کردم یم نگاه شدش مچاله جسم به و گرفتم

 .شدم یم امیدوارم تحملم به داشتم حسایی  روزها این

ن  خوب و مرده گذشته شهاب یعتن  این  پس از تونسیی

 .نشم عصتی  و بیام بر خودم

 گ؟ تا خب ویل

 آروم و کنم نگاه مسخرش سکوت و دختی  این به گ تا

 باشم؟

 رو هام ایمیل سکوت تو همچنان و باشم آروم کردم سیع

 .کنم چک

 

احت ویال یکم بریم شد بهتی  که حالت_  هوم؟ کنیم استی

 چیه؟ نظرت
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 شده گوش  وجودم تمام ویل نگرفتم تاپم لپ از رو اهمنگ

 انگار ویل جواب کلمه یک حتی  و آروم صدای یه برای بود

ی هیچ و انگار نه  .نبود العمل عکس از ختی

ل داشتم دیگه  .دادم یم دست از رو خودم کنتی

 آروم گفت یم که بود نیمه و نصفه منطق یه طرف یه

 دیگه طرف یه نیست خوب حالش بده حق بهش و باش

 بفهمه میخواست دلش که بود کالفه و عصباین  شهاب یه

 .مرگشه چه دختی  این

 یم سیع که ای زده وحشت شهاب از واضح خییل البته

 .گرفتم فاکتور هم کنه فرار سوم احتمال یه از کرد

سم تر بلند اینبار خواستم و بستم کالفه رو چشمهام  بتی

 داد نیمه و فهنص جواب یه جون یی  و آروم صدای که

 

 بریم باشه_

 

 قورت رو بلند و طلبکار صدای اون و کشیدم عمیق نفس

 .دادم
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 میگشتم زدن حرف برای دیگه ی بهانه یه دنبال در به در

 اتاق وارد آرامش با پرستار و شد باز آرویم به اتاق در که

 .شد

 

 

 .بفرمایید__

 بخورید حتما لطفا سیتن  کنار گذاشتم هم رو هاتون قرص

 .زیزمع

ن   کنید صدا رو من داشتید احتیاج هم ای دیگه چت 

 

 

 .بود کشیده دراز بسته چشم و مچاله همچنان که روشا

 جواب جاش به خودم اینبتی  و انداختم سمتش نگایه نیم

 دادم رو پرستار

 

 

 ممنون...حتما__
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ون اتاق از کوتاه دادن تکون رس یه از بعد  اینم و رفت بت 

 .جدید ی بهونه یه

 .شدم بلند جام از و کردم خاموش رسی    ع رو تاپ لپ

 عادی میتونستم که من مرگشه چه نبود معلوم دختی  این

 .کنم رفتار

 .برداشتم رو روشا سیتن  و افتادم راه غذا سیتن  تا دو سمت

 

 

ن  شو بلند__  دیگه غذای یه برات نه اگه میاد خوشت ببی 

م  .بگت 
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 داشتم کم کم دیگه و داشت نگه بسته رو چشمهاش

لم  .دادم یم دست از رو کنتی
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ی نمیشه عزیزم شو بلند_ ن  .نخوری چت 

ن  پاشو یکم کنم یم کمکت خودم  درست و بالشتت بشی 

 کنم

 

 فقط خیایل یی  و آرامش با و کرد باز چشم موقع به خییل

 .دوخت چشم بهم

 رو سیتن  و نشستم تخت روی کنارش بیشتی  آرامش با منم

 .گذاشتم پاهام روی

 

 نیومد خوشت اگه بخور ویل میاد خوب غذاش نظر به_

ن  یه م برات دیگه چت   .میگت 

 

 

 جلو دهنش سمت و کردم پر گوشت و برنج از رو قاشق

 .بردم

 

 روشا؟_
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 .شهاب نمیخورم__

 میکنه بد و حالم بوش اونور بذارش

 

 هوا رو دستم و خورد گره هم تو هام اخم اختیار یی 

 .شد خشک

 

 ست؟نی خوب چرا؟حالت_

 

 

 .ندارم میل فقط خوبم__

 بخوابم میخوام

 

 

 .میدونم بود؟بعید تند لحنم
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 .بودم آرامشم و مهربوین  اوج تو روزها این

 بود؟ چی  برای بداخالقیش و گارد اینهمه پس

 

 .باشه خایل معدت که نمیشه بخوری قرص باید نمیشه_

 بخوری و هات قرص بتوین  که بخور قاشق چند یه

 

 

؟ مجبورم خوردنم غذا تو تی ح میخوای یعتن _  کتن

 

 

 یخ تنم تمام و شد خاک حلقومم تو آین  به بعدی ی جمله

 .بست

 نکرد؟ تاکید حتی  ی کلمه اون رو زیادی

 زد؟ نیم حرف که بود مرگیش بود؟چه برگشته حافظش

 

؟ داری چی _
ی

 میگ
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 لحظه چند از بعد و بست کالفه رو چشمهاش رسی    ع

 .کرد بازش

ن  از رو دستم توی قاشق  همون و کشید هام انگشت بی 

 .خورد رسی    ع رو لقمه یک

ه حرکاتش به عصتی   نصفه و نجوییده رو لقمه که بودم خت 

 کنار های قرص و کشید رو خودش داده قورت نیمه و

 دهنش توی هم با رو همشون و برداشت رو بشقابش

 .گذاشت

 

 یم بیشتی  و بیشتی  بدنم دمای گذشت یم که ای ثانیه هر

 .شد

 دراز دوباره رسی    ع کشید رس رو آب لیوان اینکه از بعد

 داد قرار هم روی رو چشمهاش محکم و کشید
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 .نیست خوب اصال حالم شهاب نذار رسم به رس_

 .ندارم رو هیجی  ی حوصله میکنه درد رسم کالفم

 نیای؟ سمتم و بدی وقت بهم میتوین  یکم

 کنم جور و جمع و خودم بتونم تا یکم فقط

 

 .باشم مسلط خودم به کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .نیست خوب حالش فقط نیوفتاده اتفاقی  هیچ

ی هیچ ن  .داره زمان به احتیاج فقط نکرده تغیت   چت 

 

ی تا کندم جون ن  .باشم مسلط خودم به و نگم چت 

ن  شاید  رو خیالم و بده آرامش بهم بتونه ای دیگه چت 

 .کنه راحت

 

 .شدم بلند تخت روی از و گذاشتم کنار رو سیتن 

 

 روشا باشه__
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احت ونم من...کن استی  میام زود بت 

 

 .نداد نشون واکنیسر  و نزد حرف ای کلمه حتی   دیگه

 

 رو تخت کنار مدارک بشم پشیمون اینکه از قبل رسی    ع

ون اتاق از رسی    ع و برداشتم  .زدم بت 

 

 کن خورد اعصاب فکر یک و میلرزید دستهام اختیار یی 

 .داشت نیم بر رسم از دست

 رادیولوژیش عکس و زدم ورق رو مدارکش تک تک رسی    ع

 .گذاشتم صندیل روی رو

 

ن   روش از اینکه از بعد و کردم روشن رو گوشیم دوربی 

ن  ی شماره و شدم بلند جام از گرفتم عکس  .گرفتم رو رامی 

 

بان  تند هام نفس ریتم و شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 .تر
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 .ممید دستش از دارم کردم یم حس

ی تنها..رو داراییم تنها ن  .بدم دستش از بذارم محاله که چت 

 

 

 شهاب؟ جانم__

 

 

 .نبود خودم دست اصال عصبیم و تند لحن

 کوچولو پازل تیکه یک فقط و بود واضح چی  همه

ن  همه میتونست  کنه معلوم و چت 

 

 

ن __ ن  رامی  ن  خوب میفرستم عکس یه برات االن همی   بشی 

 .کن چکش

ن  ن  ببی  ب و آسیب همچی    ضن
ی
 رو حافظه میتونه دیدگ

 برگردونه؟
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 برام بفرست داداش باشه_

 

 

 و فرستادم براش رو عکس کنم قطع رو تماس اینکه بدون

 .شدم جوابش منتظر

 

 

 .اومد اها_

 کیه؟ مال عکس....ببینم بذار خوب

 

 

 صبح امروز__

 

 

 .کرد یم ترم عصتی  صدپله سکوتش ثانیه یک هر

بانم  .تر باال رو بدنم دمای و بیشتی  برابر صد رو ضن
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 .میدونم بعید من شهاب بابا نه__

به یه نیست قرار اوال  .برگردونه رو حافظه محکم ی ضن

ب این باشه قرار اگرم دوما   ضن
ی
 اصال سطحیه خییل دیدگ

به یه فقط نزده رس به آسیتی  هیچ  .بوده کوچیک ی ضن

ش من از  .نه میگم بتی

ی مگه چطور حاال ن  شده؟ چت 

 

 

بان ناو  تمام  حرارت و گرفت آروم آین  به تند ریتم و ضن

ن  تنم  .اومد پایی 

 

 

ن  همه...نه__  خوبه دیگه االن...خوبه چت 

 دردنکنه دستت
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 روشا*

 

م برات من الیه__  .دختی  اخه بمت 

 دادی؟ ختی  من به دیر انقدر چرا خان شهاب

م مراقب بیام نباید من  و کاراش کنارش باشم؟بیام دختی

 .کنمب براش

 

 

 تا دادم اجازه و زدم مامان نگران صورت به مالییم لبخند

 .کنه تنم رو مانتوم

ام و آرامش با و داد تکون آروم رو رسش شهاب  احتی

 .داد رو جوابش
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تون نذاشت خودش_  خودم نباشید نگران ویل کنم ختی

 .بودم مراقبش

 

ن  روی از و کرد جفت پاهام جلوی رو هام کفش فرگل  زمی 

 .دش بلند

 

 

 روشا؟ بود شده چت خب__

؟ میخوره خیابون وسط یهو همینجوری آدم ن  زمی 

 .اخه تو ویل و شل چقدر

 

 

 .گرفتم صورتش از رو نگاهم و چرخوندم رو هام چشم

 خایل انگار همچنان و بست حوصله با رو هام دکمه مامان

 .بود نشده
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؟ خودت مراقب چرا دختی  دیگه میگه راست خب__  نیستی

 چه من جایی  به بود خورده محکمتی  رست اگر ردهنک خدایی 

یختم؟ رسم به خایک  مت 

 

 

 آرومش مالیمم لحن با کردم سیع و زدم لبخند آرامش با

 .کنم

 

 چی  نگران خوبه خوبه حالم که االن برم قوربونت__

؟  هستی

ن  نگهم شب یه فقط احتیاط برای ن  داشیی  !همی 

 کجاست؟ روشنا

 

ن  موندن باباش با_ ن  پایی   .باال بیاد بچم نذاشیی

 و آبمیوه به میبندمت خونه رفتیم که االن نداره عیتی  حاال

ی قوت گوشت آب  مامان بگت 
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 به دست که دوختم شهاب به و گرفتم مامان از رو نگاهم

 .کرد یم تماشا فقط ساکت و بود داده تکیه دیوار به سینه

 

 رو کالمم تاثت   میتونم تا کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

م  االب بتی

 

 

 .خوبه حالم برم قوربونت جان مامان_

 عزیزدلم خودم ی خونه برم میخوام

 بدم ختی  بهت رسی    ع خواستم چی  هر میدم قول بهت ویل

 خوبه؟

 اون پیگت   بیشتی  باید داره مدرسه و درس هم روشنا االن

 باشر 

 

 

 بره باال صداش و بخوره گره هم تو هاش اخم اینکه از قبل

 گفتم و کردم فرگل به رو روم رسی    ع
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؟ کمکم یکم خونه بیای باهام میتوین  امروز فقط تو_  کتن

 

 بود واضح ابروم و چشم های اشاره انقدری خداروشکر

ه رو حرفم یی  زیاد تاکید با و بفهمه رسی    ع فرگل که  بگت 

 

 

 حتما آره آره_

ن  همه زور به مراقبشم خودم راحت خیالتون خاله  و چت 

ه جون تا حلقش تو میکنم  .بگت 
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 مامان؟ مطمئتن _

 میکنه؟ تعارف مامانشم با مگه آدم
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 رو صندیل روی شال و شدم بلند تخت روی از رسی    ع

 .گذاشتم رسم روی و برداشتم خودم

 

 .مامان بهت دیگه دادم قول چیه دیگه تعارف_

 خودم ی خونه برم میخوام مونده کارام بخدا

 راحت خیالت باهامه فرگلم

 

 

 لبخند یه با که چرخوندم شهاب سمت رو رسم اینبار

  .کرد یم تماشام آرامش از پر و رضایتبخش

 

م فرگل با من کارت رس برو هم تو عزیزم__  خونه مت 

 

ن  از آروم آروم لبخندش  دیولر از رو تکیش و رفت بی 

 .گرفت

د غر لب زیر همچنان مامان ن  وسایلم داشت فرگل با و مت 

 .کرد یم جمع رو
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 نگاه نیم یه از بعد و شد نزدیک مبه آروم آروم شهاب

ن  کیم رو صداش اونها به کوتاه  .آورد پایی 

 

 

کت؟ برم کنم ولت نداری که توقع_  رسر

 بیای حال رس کتن  گوش حرفهام به باید روز چند تا

 

 و فرگل به کوتاه نگاه نیم یه از بعد منم و زدم لبخند آروم

ن  رو صدام مامان  .آوردم پایی 

 

 

 .عزیزدلم حالم رس االنم من__

 .منو ببخش کردم اذیتت خییل شب چند این

 صبح تا فهمیدم دیشبم کارت رس برو راحت خیال با

 .بودی مراقبم نخوابیدی

 شهاب؟ باشه راحت راحت خیالت
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ن  از آروم آروم ناراضن  نگاه و اخم اون  رو جاش و رفت بی 

 .داد آروم و مالیم لبخند یه به

 

 جاش به و زد کنار نیمپیشو  روی از رو موهام آروم شهاب

 زد مهر رو پیشونیم لبهاش با

 

 .روشا باش خودت مراقب اینا از بیشتی  خییل__

 من دلخوشر  تنها روزا این.ندارم زندگیم توی تو از مهمتی 

 .تویی 

 خب؟

 

 

ه رنگش مشگ چشمهای تو ساکت و عمیق  .شدم خت 

 های نگراین  و نگفته حرف کیل با رنگ مشگ دنیای یه

 .نزده فریاد
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 رو خیالش تر عمیق لبخند یه با و دادم تکون رو رسم آروم

 .کردم راحت

 

 

 بریم؟..اهم...دیگه خب_

 

#part639 

 

 آخرین از بعد و برداشتم تخت کنار از رو موبایلم و کیف

 .افتادم راه اتاق دور تا دور به نگاه

 

 

 !بریم_

 

ن  نگاه زیر که نکشید طول خییل  و مامان ناراضن  و سنگی 

 بیمارستان از روشنا حد از زیاد های عالقه ابراز البته و بابا

ون  .کردیم خداحافیطن  ازشون و رفتیم بت 
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 نصیحت کیل از بعد مامان و سفارش کیل از بعد شهاب

ن  سوار رو اونها شهاب و برداشتند دست باالخره  .کرد ماشی 

 

ن  سوار اینکه محض به  فوت رو عمیقم نفس شدند ماشی 

ن  سمت و کردم  .افتادم راه مخود ماشی 

 روی رو خودم رسی    ع و گرفتم فرگل سمت رو سوییچ

ن  صندیل  .کردم پرت ماشی 

 

 .بستم رو چشمهام و دادم تکیه صندیل به رو رسم

 

 راننده جای فرگل در شدن بسته و باز صدای از بعد

 .زد استارت و نشست

 

 

 خانم؟ شازده خویی __

 گوش حرف نوکر کردی و من نخوردی تت   خوبه حاال

 .تکن
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 بخرم رو وسایلش دارید دوست چی  ناهار بفرمایید حاال

 مادمازل

 

 

 روش های چسب و کردم باز رو رسم دور پیجی  باند کالفه

 .کندم هم رو

 

 دیوونه؟ کتن  یم بازشون چرا عه_

 

م نشده هیجی  رسم بابا_  .کرد شلوغش حد از زیاد دکتی

 بریم بیوفت راه

 

 

 با و چرخوند رو چشمهاش متاسف نگاه یه از بعد فرگل

ن  زدن غر کیل  .انداخت راه رو ماشی 
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؟چی  خب_  برات؟ کنم درست نگفتی

 

 

 .ریم نیم خونه_

 

 

 متعجبش صدای به و چرخوندم پنجره سمت رو رسم

 دادم گوش

 

یم؟پس خونه_  بریم؟ کجا نمت 

 

 

ون کیفم توی از رو موبایلم  رو چتش صفحه و آوردم بت 

 .کردم باز

 

 .میدم هتب که آدرش این به برو_
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 !وکیله...مسعوده بابا رفیق

 

؟ برای وکیل  چی

 

 !طالق برای
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 شهاب*

 

 باز رو در نیمه و نصفه و چرخوندم در قفل توی و کلید

 .کردم

 خرید ی کیسه و تو گذاشتم رو دستم توی خرید ی کیسه

 .گرفتم رسایدار دست از رو

 

م خودم و بقیش احمد مرش  دیگه برو تو میتی
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سونم و خودم کنید ختی  و من داشتید امری ازمب آقا_  مت 

 

 توی خودم با هم رو ها کیسه مابقی  و دادن تکون رو رسم

 .بستم رسم پشت رو در و بردم خونه

 

 مطبوع بوی حس با که بودم برنداشته هم قد یک هنوز

 چشم لحظه چند برای اختیار یی  و ایستادم جام رس غذا

 .بستم رو هام

 رو چشمهام اشتیاق با و کشیدم تر عمیق رو بعدی نفس

 .کردم باز

 بود؟ خیال و خواب غریب عجیب روزهای این

 .نکنم گمون

 رسد و تاریک روزهای اون رد داشت عجیب بود که چی  هر

 .کرد یم محو رو

 روشا خایل جای و انداختم کلید که رو سایل یک اون تمام

 .کردم تماشا رو
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 چرا ویل بست نقش صورتم روی اختیار یی  مالیم لبخند یه

 باشه؟ خوبم حس آخر میتونه خوش عطر این کردم فکر

 لباس یه با روشا اینکه از قبل البته کردم یم فکر اینطوری

 بغلم توی رو خودش و برداره قدم سمتم رنگ مشگ کوتاه

 .کنه پرت

ن   بغلم؟ میومد شکیل این که بود بار اولی 

 ویل...ویل دنمیوم یادش رو مرتبه و اعداد ذهنم...نمیدونم

 .بود وصف قابل غت   لذتش عجیب

 

 با و کرد صورتش،سالم روی عریض لبخند با روشا

 کرد قفل گردنم دور رو دستهاش شیطنت

 

 زنگ بهت میخواستم کردی دیر اینقدر چرا عزیزم سالم_

 .بزنم

 

 رو ها ثانیه این تمام کردم یم سیع و بودم ایستاده جام رس

 .کنم ثبت
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 و بود ایستاده پاش نوک روی که شیطون زن یه تصویر

 مات صورت به توجه یی  بعد و بوسید رو گونم عمیق

 .برداشت رو پام جلو ی ها کیسه و شد خم موندم

 

 روشناس؟ خریدی؟مال چیه اینا وای_

 چرا دراومده مامانم صدای نداره جا دیگه کمدش شهاب

 کشیدی؟ زحمت انقدر

 

 نه؟ بودم شده جنبه یی 

 و کوتاه دامن اون میخکوب اینجوری نهوگر  آره که معلومه

 .شدم نیم رنگ سفید تن

 کردم؟ نیم عادت من یا نبود همیشه مثل روشا

 

 جلوی همینطور دید وقتی  ویل برد خودش با رو ها کیسه

 کرد نگاه بهم تعجب با و شد متوقف جاش ایستادم،رس در

 

 در؟ جلوی موندی چرا دیگه چیشده؟بیا_
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 جور و جمع رو خودم کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .کنم

ن  روی از خودم رو کیسه آخرین  رس پشت و برداشتم زمی 

 .افتادم راه روشا

 بود؟ گ بود پوشیده لباس شکیل این که باری آخرین

 

 کجاست؟ نیست؟فرگل صدیقه_
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 ی کیسه و فرستاد گوشش پشت ناز با رو بلندش موهای

ن  روی رو ها خرید  رو وسایل ی دونه هب دونه و گذاشت مت 

ون  .آورد بت 

 

 .برن فرستادم و جفتشون_
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 .بابا خوبه حالم

ش نگران خدا بنده که صدیقه  زودتر گفتم منم بود دختی

 .بره

ی یه بود رفته رس حوصلم خودمم ن  کردم درست چت 

 .بخوریم

 

 به و گرفتم لعابش و رنگ پر صورت از کوتاه رو نگاهم

 .دوختم گاز روی ی آماده غذاهای

ن  همه کمی  بود؟ نشده رویایی  حد از زیاد چت 

د؟ حرف باهام بیمارستان تو که بود هموین  دختی  این ن  نمت 

 

احت باید_  ساعت چهار و بیست هنوز روشا کتن  استی

 .شدی مرخص که نشده

؟مگه غذا  رفت؟ کجا پس باشه پیشت فرگل نبود قرار پختی

 

 کرد جمع رو صورتش شیطنت با و خندید آروم
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 یه فقط کن باور خوبه حالم شهاب دیگه نکن اذیت_

 .بود موقع یی  ی مسخره ضعف

 بودم؟ نپخته غذا خودم بود وقت چند میدوین  بعدم

 خب باشیم تنها میخواستم بشه چی  که میداشتم نگه فرگلم

 

 

اف اوقات گایه  وار زمزمه حتی  بود سخت خییل کردن اعتی

 .خودت گوش تو آروم و

 .میشدم افلگت  غ خودم از مدام روزها این ویل

هایی  آرزوهام،از از
ن  رو حالم یا میشن آرامشم باعث که چت 

 .کنند یم خوب

بان از  کم بدجوری که رادشر  شهاب و موقع یی  های ضن

 .بود آورده

ی بود شده خواستم و دلخوشر  تنها ن  توش داشتم که چت 

 
ی
 .کردم یم زندگ

 .زنم اجبار بدون موندن و خندیدن

  جریان از پر خونه یه
ی
 .خوب حال و زندگ
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ن   ...آره که بود؟معلومه مونده ای دیگه چت 

ی همون ن  بدم پر و بال بهش بخوام االن بود محال که چت 

 .کنم زهر رو ها ثانیه این خوش طعم و

 

 

 نه؟ مگه کرد یم ناز برام داشت غمزه از پر و عمدی

اب هیچوقت که ای تشنه شهاب برای  .بود نشده ست 

 تماشاش آرامش با و دادم تکیه دیوار به سینه به دست

 .کردم

 

 باشیم؟ تنها که_

 

ی همون هم هنوز زن این  گونه خجالت از که بود دختی

 .میدزدید نگاه حیا با و گرفت یم رنگ هاش

 تر شجاع و تر پروا یی  کیم روزها این منتیه
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ن  روی های کیسه هم روشا  بهم آرامش با و کرد ول رو مت 

 .دوخت چشم

 

 .تنها آره_

 نبود خوب حالم کردم رفتاری بد خییل روز ود یگ این

 شهاب
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ه رنگش خوش چشمهای به فقط  تمام قدر و شدم خت 

ن   .کردم تماشاش هام نداشیی

 بودم؟ من روشای

 .مالکیت حس این چشیدن از بودم دور هنوز چقدر

 

وع کجا از حاال...خب_  کنیم؟ رسر

 شده؟ چطور ببیتن  بکشم و شام

 باشه؟ کن تعریف باز نیومد مخوشت اگر میگما فقط
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@shargoftegoo 

 

 کرده باز حساب احساساتم و من رو چقدر مگه دختی  این

 کرد؟ یم ناز شکیل این که بود

 

ن  همه افسار امشب انگار و کشیدم عمیق نفس  دست چت 

 .بود چشمهاش و دختی  این

 

 اتاقم سمت و دادم تکون تایید ی نشونه به آروم رو رسم

 .کنم عوض ور  لباسم تر رسی    ع تا افتادم راه

هنم های دکمه  یه با رو لباسم و کردم باز دونه دونه رو پت 

ت  پیام صدای شنیدن با که کردم عوض مشگ تیشر

 .شد جلب توجهم گوشیم

ی بذارم بود محال دیگه امشب ن  رو حواسم روشا جز چت 

 .کنه پرت

 رو دستم گوشیم به توجه یی  و درآوردم دستم از رو ساعتم

ون سمت و شستم اتاق دستشویی  تو  افتادم راه اتاق بت 

 رو هام قدم مکرر، و هم رس پشت های پیام صدای ویل
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 صفحش به رو نگاهم کنجکاوی رس از و کرد سست

 .دوخت

 

 خوندن با که بود ندیده خوب رو کلمات هنوز چشمام

 نگاه و شد حبس سینه تو نفسم اول ی کلمه چند

 .کرد میخکوب بهش رو مضطربم

 

ن  روی از رو گوشیم رسی    ع  ناشناس های پیام و برداشتم مت 

 .کردم باز رسیعا رو

 

ی" ن  "رادش شهاب نمونده زندگیت کل شدن داغون به چت 

 

؟ تجربه و خوشبختی  میذارم کردی فکر"  "کتن

 

" 
ی
 "میگذره؟ خوش خانومت با جدید زندگ
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 تحملت میتونه چقدر بدونه و حقیقت اگر کتن  یم فکر"

 "کنه؟

 

 .کشید پر خوبم حال تمام و گرفت گر آین  به تنم تمام

بان  .شد تند هام نفس ریتم و رفت باال قلبم ضن

 اختیار یی  و کردم مرور بارها و بارها رو نحس کلمات اون

ن  رو موبایلم  .دادم فشار بیشتی  و بیشتی  مشتم بی 

 

 شهاب؟_

 

 اون از رو نگاهم بهت از پر و پرید باال اختیار یی  هام شونه

 تکیه در به متعجب که روشا به و گرفتم نحس های جمله

 .دوختم چشم بود داده

 

 

 .کردم صدات بار صد__

 شده؟ چی 
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 های دست و افتاده خون به چشمهای به نگاهش تازه انگار

 .شد تعجب و بهت از پر نگاهش که افتاد لرزونم

 

؟چی _  شده؟ خویی

 

ن  محکم رو گوشیم دم مشتم بی   آروم کردم سیع و فشر

 .باشم

 رو من های ترس کرده جرئت که بود ابلیه آدم کدوم این

 بفرسته؟ خودم برای

 

 میام االن منم برو عزیزم نه_

 

کت کارای و امشب یه_  بریم باشه؟بیا دیگه کن ولش و رسر
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 بخونم رو ها جمله اون دوباره و دوباره تا نداد مهلت اصال

 .کنم هضمشون یکم بتونم بلکه تا

 با و فتگر  محکم رو دستم و گرفت دیوار از رو تکیش

 .کشید خودش

 

 .کتن  کار میخوای ساعت چهار و بیست باشه خودت به_

 باشه؟ خانومته و خودت شخض وقت دیگه شبا
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ن  که دشمنایی  و گذشتم و من به لعنت  االن نمیذاشیی

 دهن از جمله این شنیدن لذت تو و ببندم رو چشمهام

 .بشم غرق روشا

ن  چی   من؟ جون از میخواسیی

سیدن ن  دست اینکه از نمیتی  و هست تمام رو گذاشیی

 من؟ نیست
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سم هیجی  از دیگه بدم دست از رو زنم اگر من  چه نمیتی

 .دشمنام تمام کردن خاک به برسه

 

 رس رو لعنتی  خشم اون کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

م  .باشم آروم و بتی

ی االن  نیم جلو رو کاری هیچ جمله چندتا اون کردن پیگت 

 .روشا ردنک ختی  با اال برد

 

  بخواد که رو احمقی  هر ِگل زیر میکنم
ی
 نابود و من زندگ

 .کنه

 

خونه تا رو دستم و کنار گذاشت رو گوشیم روشا ن  با آشتی

 .کشید خودش

 

 نه؟ مگه بود جهنم خود

 نیست؟ ها لحظه این و آتیشه فقط جهنم گفته گ
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 ازش سهیم هیچ ویل بودن بهشت وسط یعتن  جهنم

 .نداشتم

 

ن  پشت  خوبش حال و زنم به فقط کردم سیع و تمنشس مت 

 جمله چندتا اون تصویر از بود پر چشمهام ویل کنم نگاه

 

 

ن  بیا_  .شهاب کردم کار چی  ببی 

 باید بازم نداره عیتی  نیومدم خوشت اگر کردم شوچن  ویل

 بخوری رو تهش تا

 

 تنم تمام آین  به من ویل خندید خودش حرف به بلند بلند

 چوب مثل و بست یخ شتناکوح احتمال یه تصور از

 .شد خشک

 سخت براشون میتونست چقدر روشا ی شماره کردن پیدا

 باشه؟

 چطور؟ کردنش اذیت یا تعقیب
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 و کنم چال رو خشم اینهمه بتونم که بود محال چقدر

 .ندم بروزش

 

 بفرمایید_

ی ن  کنم آماده بگو کمه اگر چت 

 

ن  کالفه رو رسم ن  به و گرفتم دستهام بی   ور  رنگ خوش مت 

 .کردم نگاه روم به

ی هیچ ن  آماده من برای روشا رو اینا ی همه و نبود کم چت 

 .بود کرده

 غداش از عشق با نمیتونستم که باالتر این از زجر ویل

 بخورم؟

 

ن  همه خوبه..نه_  چت 

 

 بده؟ بها بهش نمیخواست یا نمیفهمید رو بدم حال
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وع و برداشت روم جلو از رو بشقابم  برنج برام کرد رسر

 .یدکش

 

 ای؟ شهاب؟خسته رایه به رو مطمئتن _

 

 .ویال نرفتم وقته خییل_

 بریم؟ مدت یه برای هفته آخر

 

 کرد نگاه بهم تعجب با و موند هوا رو دستش لحظه چند

 زد لبخند آروم و گرفت رو نگاهش رسی    ع ویل

 

 چقدر کیش االن کردی؟میدوین  سفر هوس یهو شد چی _

 بده؟ هواش
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 مهم برام اصال بود درستی  یا جا به تصمیم چقدر اینکه

 .نبود

ی تنها االن ن  نفره دو خلوت یه میخورد چرخ رسم تو که چت 

 .بود کردن فکر بیشتی  برای مناسب فرصت یه و

 که هایی  آدم کردن حذف برای حسایی  و درست تصمیم یه

 .دادند یم خرج به حماقت حد از زیاد

 

 .باشه خوب برامون سفر یه ها مدت بعد کنم فکر__

 

 

 پر برنج از رو خودش بشقاب و گذاشت جلوم رو بشقاب

 .کرد

 

احت بریم وقت چند یه نیست مهم هواش_  .کنیم استی

 هست؟ یادت و رفتیم مسافرت هم با که باری آخرین

 

ا خییل من_ ن  شهاب نیست یادم رو چت 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 

 از رو نگاهم نتونستم هیچجوره و شد مچاله قلبم

م چشمهاش  .بگت 

 .تالطم پر ویل رنگ خوش شمچ جفت یک

ی یه ن  .نبود جاش رس وسط این چت 

 

؟ خودت_  چی

 بیاد؟ یادت میخواد دلت

 جاش به و کتن  چال رو لعنتی  ی گذشته اون نمیخوای یا

  رو االنت
ی
؟ زندگ  کتن

 

 بشقابش از رو شدش گرد چشمهای و متعجب نگاه

 .دوخت چشم بهم و گرفت

 کردم یم روی زیاده داشتم

 

 ...خستم یکم_
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احت یه شاید گفتم  حالم بتونه نفره دو ی روزه چند استی

 کنه بهتی  رو

 

 

 و شیطنت دوباره جاش به و باخت رنگ متعجب نگاه اون

 شد جایگزینش زبوین  خوش

 

 عزیزم بگو زودتر و این خب_

یم حتما نریم چرا  .مت 

 کنم مشورت باهات اخه خواستم...ام...فقط

 

 

ه  دوختم چشم بهش ساکت و خت 

 

وع واممیخ_  .شهاب کنم کار دوباره کنم رسر

 و کردم،کتابام یم نگاه رو قدیمیم های طرح همش روزا این

 .خوندم

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 کیل شم مشغول دوباره اگر کنم یم کنم،حس یم حس

 بده انرژی بهم میتونه

کتم تا چند به رزوممو تازه  فرستادم رسر

 

 

 پاک صورتم روی از رو اخم شایدم و تعجب کردم سیع

 کنم

 

 نکردی؟ انتخاب و من کترسر  یعتن _

ن  کتی  آخرین و اولی   میگم رو بودی مشغول توش که رسر

 

 

ه بهم مظلوم چشمهای با و کشید غذاش از دست  شد خت 

 

کتت چقدر که میدوین  خودت_  .تره رس رقبات مابقی  از رسر

 جایی  یه میخوام شهاب ترم راحت طوری این ویل...ویل

ی هیچ به کار موقع که باشم ن  .نکنم  رفک طراچ جز چت 
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کت بیام اگر  نه؟ مگه محاله کار این تو رسر

 

 

 

، 
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 .نمیچسبید بهم حرفهاش

 رفتار یا بود احمقانه پیام چندتا اون خاطر به نمیدونم

 .آشناش نا زیادی

 

 باشه؟ کنم امتحان بذار مدت یه_

 .تره سخت همینطور برای هستند هم نازی و اشکان اونجا

 باشه؟ چطوره ببینم مباش مشغول جا یه مدت یه
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 به آروم رو رسم لحظه چند از بعد و کشیدم عمیق نفس

 .دادم تکون تایید ی نشونه

 

 .شهاب مرش وای_

ن ...دیگه بخور  میاد؟ خوشت ببی 

 

 

 و گرفتم خوشحالش چشمهای از مکث با رو نگاهم

 .کردم پر رو قاشقم

 روزها این به لعنت ویل خوردم آرامش با رو اول ی لقمه

ن  که ی خوش طعم اون از نمیذاشیی ن  .بفهمم چت 

 

 جا چند یه فردا پیشم بذار هم رو مدارکم پس راستی  اها__

 مصاحبه برم شاید

 نه؟ باشه تو دست باید مدارکم و شناسنامه

 

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 
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 دادم تکون آروم رو رسم و کردم پر رو بعدی قاشق

 

 

ن  همه مطمئنم_  سابقش روال به میگرده بر آروم آروم چت 

 

 .عمیقی  باتالق عجب

 بود؟ ازش هم دررویی  راه

؟ و رسیدن جنس از مطلق و حقیقی  آرامش یه ن  داشیی

ها منکه  .بودم دور ازش کیلومتی

 

ن  رو میذارم و مدارکت_  مت 

ی حال بهت که کاری هر  بده انجام حتما میده رو بهتی

 روشا

 

 کرد نگاه بهم آرامش با و شد محو آروم آروم لبخندش
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 یکنمم و کار این حتما...ممنون_
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 روشا*

 

ین  گند داری ن  .روشا زندگیت به مت 

 .بده زمان خودت به یکم عصباین  فقط االن

 تا ای عقده آدم دوتا دست بدی و زندگیت افسار میخوای

 کنند؟ نابود و زندگیت

 دیوونه االنه مهم شده چی  هر حاال بابا

 

 

ه مبهوت و مات  حتی  و بودم دستم توی ی برگه ی خت 

 بزنم میتونستمن هم پلک
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 .روشا دشمناتن اونا_

 عاشق،آخر گذاشته و خودش اسم که احمق مردک اون

 .جونت بالی میشه

 روز و حال این به اینجوری داشت دوستت اگر

 .که نمینداختت

 .بود خوب حالت میکردی و زندگیت داشتی 

 بنداز خودت به نگایه یه االن

 

 

 .بود ممکن غت  

 .میخورد چرخ رسم تو که بود ای کلمه تنها این

 بشه اینجوری نبود قرار
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 .نریز اشک اینجوری تروخدا جانم روشا_

 میگم؟ چی  میدی گوش اصال

؟ فراموش و رواین  دوتا اون حرفهای چرا  نمیکتن

ن  همه بگو شوهرت به برو  و حس چی  هر فهمیدی و چت 

 .کنه جمع زده که رو گندی بذار بگو بهش رو حالته

؟ نابود اونا رخاط به و زندگیت میخوای  کتن

 

 

 نوشته بتونم تر راحت بلکه تا شد یم ساکت فرگل کاش ای

 .کنم هضم رو کاغذ این روی لعنتی  ی

 

 میگم؟ چی  میشنوی برم قوربونت...جونم روشا__

 

 

 چند از بعد و کردم مچاله مشتم توی آروم آروم رو کاغذ

 کردم بلند رو رسم لحظه

  از پر و آروم
ی
 کردم زمزمه بیچارگ
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  چی _
ی

 !شدم فرگل؟بیچاره میگ

 

 صداش و بود شده خیس چشمهاش من مثل هم فرگل

 .میلرزید

 کرد پاک رو هام اشک رد آروم و نشست تخت روی کنارم

 

 

 .میفهمم و حالت بخدا_

 .رو خشمت رو ات کینه و حسهات

 .نیست راهش اینا کن باور ویل

 .نکن خراب و زندگیت

 

 

 .کشیدم عمیق نفس و بستم محکم رو چشمهام

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 نبود راهکار عمیق های نفس این دیگه که بود وقت خییل

 .کرد نیم منتقل رو خویی  حس هیچ و

 

 روشا؟ گفتم بهت چی  بیمارستان بعد یادته_

 کردن یگ به دست هم با که رواین  دوتا اون حرفهای گفتم

ن  خراب و زندگیت تا  .نکن باور و کین

 هم ای عقده مهسای اون خوردست زخم گذشته از شایان

 .کنه تالقن  میخواد

 .وکیل پیش رفتی  پاشدی اونا حرف خاطر به

 بنداز روزت و حال به نگاه یه اخه االن
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 گلدم دور بیشتی  لحظه هر نامری   طناب یه کردم یم حس

 .میشه محکمتی  و محکم ثانیه هر و میشه پیچیده

 دادم تکون رو رسم ناباور و گذاشتم گلوم روی رو دستم
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 .میدم آزمایش دوباره...تباههاش_

 فرگل اشتباهه که مطمئنم

 

 از پر و کرد نگاه بهم شده جمع صورت با کالفه فرگل

ن  از رو کاغذ و نشست کنارم حرص ون دستهام بی   کشید بت 

 

 خودت؟ با میکتن  چیکار داری روشا،عزیزدلم_

 

ی نمیخواست دلم اصال ن  چشمهام با داشتم که رو چت 

 .کنم باور میدیدم

 .باشه درست بود المح

 

 از رو موهام آروم و کشید دست رو چشمهام زیر فرگل

 زد کنار پیشونیم روی

 

ن  همه بیا عزیزدلم_  .برس زندگیت به کن فراموش و چت 
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 عاشقش نمیگفتی  نبود؟مگه خوب شهاب با حالت مگه

 شدم؟

ن  همه دوباره خودت میخوای چرا  بریزی؟ بهم و چت 

 نفر؟ دو اون حرف خاطر به

 

 

م رو خودم جلوی نتونستم گهدی  .بگت 

 با که شد یم مچاله مشتم تو بیشتی  لحظه هر کاغذ

 .باشم آروم نتونستم دیگه اخرش ی جمله شنیدن

 

  داری چی _
ی

 فرگل؟ میگ

 خودم؟ حماقت خاطر به یا دوتا اون حرف خاطر به

ی هر احمق منه ن  باور و کرد تعریف برام آدم اون که چت 

 .کردم

 به برگردونه دوباره و من که ناجیه و حایم یه کردم فکر

 
ی
 .خودم بخش لذت زندگ

ی هر ن  .کردم باور و گفت که چت 
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 بفهمونن بهم باید کینه از پر مرد یه با غریبه زن یه اونوقت

ه؟ چه برم و دور  ختی

 از رس از و شم بیهوش خیابون وسط که انقدری

 دربیارم؟ بیمارستان

 

 

 کشیدم جیغ و کردم پرت سمتش رو شده له کاغذ

 

ن  و این_  !ببی 

 بکنم؟ غلیط چه بدبختی  این با من حاال

 

 

ن  هیچجوره و نمیومد بند اشکهام  جدیدی بالی همچی 

 شد نیم باورم

 

 کنم؟ کار چی  این با حاال فرگل شدم بدبخت وای_

 نه؟ شده اشتباه
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 نداره امکان شده اشتباه مطمئنم من
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یخت اشک من پای هم هم فرگل  یم تماشام حمتر  با و مت 

 کرد

 

 عزیزدلم؟ اخه چرا بدبختی _

 .هستی  عصباین  نیست خوب حالت تو االن

 روشا باش مسلط خودت به یکم

 .مییسر  آروم خییل بزین  حرف شهاب با اگه کن باور

؟ بازی نقش براش داری چرا دیوونه اخه  میکتن

 

 میلرزید تنم تمام و رفت باال صدام
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 .بشنوم دروغ نمیخوام دیگه اینکه برای_

ن  همه بفهمه نمیخوام  زندانبانم بشه دوباره تا میدونم و چت 

ه رو جلوم و  .بگت 

 نکردم؟ تعریف چندبار برات مگه

 .کرده جدامون زور به شهاب و بوده نامزدم گفت شایان

 تن شدم مجبور روشنا عمل پول خاطر به گفت یم مهسا

؟ یعتن  میدوین  این بشم زنش و خواستش به بدم  چی

ن  همه بفهمه باز فیهکا یعتن   دوباره اونوقت میدونم و چت 

 برم پیشش از نمیذاره

 

 

ی یه کردم یم حس ن ه آتیش وجودم تو داره چت   تو و میگت 

 .میچرخه تنم سلول به سلول

 خیابون اون تو روز اون احساساتم و عشق و ها باور تمام

ن  از خودم همپای و شد نابود  .رفت بی 

 من؟ با بود کرده کار چی 
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 سو شکیل این دختی  یه آسیب از میتونه آدیم کدوم

 کنه؟ نابودش و کنه استفاده

 

 

ن  رو رسم و دادم فشار محکم رو چشمهام  دستهام بی 

 .گرفتم

 

 .فرگل کنم فرار دستش از باید_

 باز وگرنه برم تهران از باید گفت عمو که همونطوری

 .میکنه پیدام

 .میدونم میکنه مجبورم

 .میتونه بازم تونسته بار یه اگه

 

 

 پرت نحس کاغذ اون از حواسم لحظه چند برای فقط

ون هام انگشت الی البه از فرگل که بود شده  کشیدش بت 

 داد نشونم استیصال با و
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 روشا؟ چی  این پس_

 یه حتما که گفت بهت و بود حواسش وکیلت خوبه حاال

 بدی آزمایش

 

 

 هکلم اون و خورد چرخ رسم دور دنیا تمام چندم بار برای

 .شد کوبیده رسم توی پتک مثل لعنتی  ی

 .شد مچاله قلبم و جوشید اشکم ی چشمه دوباره

 

 

 .شدم بیچاره فرگل وای ای...وای ای_

 .میکنه زندانیم عمرم آخر تا بفهمه

 میدم آزمایش دوباره شده اشتباه نه...نه
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#part649 

 

 از و پیش سال یک مال شد یم من عمر و گذشته تمام

 .کردم باز چشم بیمارستان وت که ای ثانیه

 فکر شدن مادر به حتی  هیچوقت االن به تا ثانیه همون از

 بود شده آوار"مثبت" ی کلمه یک حاال و بودم نکرده هم

 .کرد یم نابود رو هام نقشه تمام و رسم رو

 

 

 .فرگل باشم باردار من نداره امکان_

 فقط اونم بدم آزمایش یه گفت احتیاط محض فقط عمو

 ....وگرنه طالق راحلم برای

 .مطمئنم من اشتباهه

 

 

 جواب اون بودن حقیقی  به نمیخواستم هم درصد یک حتی 

 .کنم فکر لعنتی 
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 بود شده روز یک عرض در که بود مردی یی  حواسم تمام

 .زندگیم آدم ترین منفور

 .درمیومد جور همدیگه با اتفاقات تمام دیگه حاال

 .اول دیدار وت خشمش از پر و وحشیانه برخورد اون

 اخه بود طبییع همشون کردن پرخاش و دزدیدن مدل اون

 .کرده پیداش حاال و کرده فرار زندانیش کرد یم فکر

 

 

 و جمع و خودم باید میاد شهاب االن فرگل برو پاشو_

ن  همه وگرنه کنم جور  .میفهمه و چت 

 نذاشتم ویل میکشم زجر دارم اومدم بیمارستان از وقتی  از

ی ن  .بفهمه چت 

 این باید عمر آخر تا وگرنه...وگرنه دارم نگهش آروم باید 

ایط  .کنم قبول و رسر

 

 

 !روشا کتن  یم اشتباه داری_
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 .درمیونه هم بچه یه پای که االن مخصوصا

 یه گذشته تو شاید بودی؟حاال نشده شهاب عاشق مگه

 ....االن چرا کرده اشتبایه

 

 

 .نبود خودم دست اشکهام و صدا افسار دیگه

 لرزید وجودم تمام و رفت باال صدام سوختم قلب قدر

 

 نمیفهیم؟ نیست درکار ای بچه میگم بهت_

 یه نه بودم شده عاشق و وفادار مرد یه عاشق من بعدشم

 تعریف دیگه جور یه برام رو گذشته تمام که فریبکار آدم

 .بود کرده

 فرگل؟ چی  یعتن  میفهیم

 واستفادهس بچه دختی  یه جون از میتونه آدیم کدوم اخه

 کنه؟

؟ تنها دختی  یه آسیب و حافظه از  چی
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یک و کشیدم عمیق نفس  هام اشک تند تند عصتی  هیستی

 .کردم پاک رو

 

 

 .بریزم اشک نمیخواد دلم دیگه بسه_

م دوباره فردا م رو منفیش جواب میدم آزمایش مت   میتی

ه جلو و طالقم کارای بابا دوست برای  .بتی

م و خودم یجلو  باید روز چند فقط..فقط  تحملش و بگت 

 تمومه مابقیش دیگه کنم

 

 

 .میبارید فرگل شکل و رس از نارضایتی 

 مهم اصال دیگه و کنم یم محض اشتباه دارم کرد یم حس

 .نبود

 بودم؟ نفرت از بودم؟پر بودم؟عصباین  کرده لج

 ...نمیدونم
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 بود؟ مهم اسمش اصال مگه
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 .گرفت یم اوج و یدمیجوش وجودم تو نفرت بود که چی  هر

 من؟ با بود کرده چیکار

 تاریکم؟ ی گذشته و نداشتم خاطرات با

 

 نصفش وسط از و برداشتم رسی    ع رو شده مچاله کاغذ

 .کردم

 نتیجش بودن درست به هم ثانیه یک نمیخواست دلم حتی 

 .کنم فکر

 و ریز های تیکه تمام و کردم ریزش ریز خشم و حرص با

 کردم جمع تخت روی از رو درشتش

 

 .میگذرن باالخره هم نحس روزهای این

 نفرت از پر و گنگ های ثانیه این
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 روشا بری پیشش از نمیذاره شهاب_

 کردن،اگر تعریف دوتا اون که باشه آدیم همون اگه

 برت و کرد پیدات سال یک از بعد رو تو که همونیه

 .بری بذاره محاله زندگیت رس گردوند

 

 سطل توی رو شده له های غذکا خرده و شدم بلند جام از

 .ریختم آشغال

ن  و نشستم آینه پشت رسی    ع  رسید دستم به که کریم اولی 

 مالیدم صورتم روی رو

 

 

ی از نمیذارم_ ن  .بشه باختی  چت 

 

 

 و رد یکم بلکه تا کشیدم پوستم قرمزی روی رو پودر کرم

 بپوشونه رو هام گریه رسچن 
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م بیاد خودش به اونکه از زودتر  و رد حتی  که جایی  مت 

 نکنه پیدا هم رو نشونم

 

 خودم تصویر به و کشیدم هام پلک پشت رو چشم خط

 زدم پوزخند آینه توی

 

 

 کنه سواستفاده ازم نمیذارم دیگه_

 .خاطراتم نه بمونه ازم ردی نه نمیذارم دیگه

 کنه تماشا رو نبودنم تا اونه نوبت حاال
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 شهاب*
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 "شهاب؟ شدی عوض انقدر چرا"

؟ که خب!درک بفهمه،به اصال خب"  "چی

 "بره جایی  نذار تو همیشه مثل"

 

 مته مثل اشکان ی جمله تا سه این که بود ساعتی  چند

 نیم بر رسم از دست و کرد یم سوراخ رو مغزم داشت

 .داشت

 

ن  های پیام اون  از بدتر و نداشت تمویم لعنتی  تهدیدآمت 

 .نبود بند جایی  به اون،دستم

 یم فعال غت   ها پیام ارسال از بعد که خط یه از رسی هر

 .شده له اعصاب یه و میموندم من یه و شد

 

 باز رو خونه در کالفه و چرخدندم در قفل توی رو کلید

 .کردم

 بود؟ تقاص اینا ی همه
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 نداشت؟ تمویم چرا پس

 تنم از رو کتم خسته و کردم رها در کنار کالفه رو وسایلم

ون  .آوردم بت 

 

 .درک به گفت یم راحت چقدر

 به رو اطرافم جهنم ،عجیب بیخیایل رس از اشکان حرفهای

 .کشید یم رخم

 .تمام و بره جایی  نذار گفت یم کالم یک

 چشیدم رو بودنش عاشق طعم که حاال که کرد نیم فکر

 تحمل رو سابقش نفرت از پر های نگاه اون نمیتونم دیگه

 .کنم

 

 نیمه در رو و چرخوندم خونه دور تا دور رو خستم نگاه

 .کردم قفل خوابمون اتاق باز

 

 رسم تو خودخواهانه شایدم و احمقانه فکر یک و هزار

 .شد یم جایگزین بدترش یگ با و میخورد چرخ
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 گ؟ تا باالخره

 

 انتقام و کینه بوی عجیب که درمیون یگ های پیام این از

 .میومد

ی باج حکم  داشت؟ گت 

 .نکنم گمون

 حساب تسویه شایدم و شمچ زهر جور یه حکم بیشتی 

 .داشت قدییم

 

 که کشیدم دست صورتم رو کالفه و کشیدم عمیق نفس

 روشا لعاب و رنگ پر ی چهره و شد باز خواب اتاق در

 .شد ظاهر چشمم ی جلو

 

 کردم؟ حس اینجوری من یا خورد جا حد از بیش خییل

 من و من به هم رسی    ع و پرید رنگش عجیب ویل نمیدونم

 .افتاد
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ون اتاق از هم دوستش که نکشید ولط خییل  و اومد بت 

 .کرد نگاه بهم تعجب با روشا مثل

 

 

 .شهاب اومدی..او صدا و رس یی  چقدر_

؟ام  عزیزم نباشر  خسته...خویی

 

 نه؟ شدم عوض میگفت بهم اشکان

 .بودم شده عوض که معلومه

 .تصاحب فکر و بود شهاب یه روزها اون

 رو دختی  این خوادمی دلش فقط که مونده شهاب یه االن

 امنیت حس با عمر آخر تا و کنه حل آغوشش تو

 .کنه بازی عشق داشتنش
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 شکل ترین مصنوغ به و اومد خودش به من از قبل فرگل

 زد لبخند ممکن

 

 نباشید خسته سالم_

 

 .کردم اکتفا کوتاه سالم یه به و دادم تکون آروم رو رسم

 بود؟ شده چشون

 چشمهای یا کردم یم باور رو روشا آرایش از پر صورت

 مستاصلش؟

 

 

 خوردید؟ جا انقدر شده؟چرا چی _

 

 

 .چشمهاش و موندم من معمول طبق و سمتم اومد روشا

 غریبه چند مستاصل؛هر چند هر حاال
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ی_ ن  .دیدیمت یهو ترسیدیم فقط نشده چت 

 میخوری؟ آبمیوه برات کنم درست چی 

 فرگل؟ چی  تو

 

 

 .میشه دیرم داره خونمون برم اممیخو  من دیگه نه...من؟_

 باش روشا مراقب شد تموم من شیفت دیگه خان شهاب

 

 

 .کردم یم نگاه رفتارهاشون به فقط ساکت

 

 و کرد جمع خواب اتاق توی از رو وسایلش رسی    ع فرگل

 .افتاد راه در سمت و کرد رسش رو رورسیش تند تند
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 ...بذار ما پیش بمون رو غذا فرگل_

 

 

 میشه دیرم یزمعز  دیگه نه_

 خداحافظ

 

 از بعد رسی    ع و داد تکون دست هویل هول و تند تند

 .بست رو در هاش کفش پوشیدن

 

ی یه بیا کن عوض و لباسات ن  شهاب بخور چت 

 

 

 .کردم نگاه بهش چشم پا تا رس و سمتش برگشتم

 بود؟ من مال واقعا...مال که داشتتن  دوست عروسک یه

 مزاحم اون ی کله و رس اگر که بود محکم پام جا انقدر

 بمونه؟ کنارم هم باز شد یم پیدا هم لعنتی  های
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ن  روی وسایل با رو خودش و چرخید من به پشت  مت 

 .کرد مشغول

 

 .داشت نیم بر رسم از دست نقیض و ضد های حس

 که شهایی  و بود کرده حکمفرمایی  عمر یک که شهایی  جدل

 .بود شده پیدا کلش و رس تازه

 کجا؟ دادن دست از راباضط اینهمه و شهاب

  اینهمه و شهاب
ی
 کجا؟ درموندگ

 

 بهم رو خودش تازه که بود مردی این رس زیر بود چی  هر

 .بود داده نشون

 .نداشت رو بیشتی  اشک قطره یک طاقت دیگه که هموین 

 دیگه نفرت از پر نگاه یک تاب

 

 

 نیست؟ خوب حالت شهاب چیه_
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 سیاه خاک به رو بلها های مزاحم اون گفت یم اشکان

 باالخره و تاوانه همش اینا میدونستم منکه...ویل بنشونم

 .بیارم کم باید جا یه

 

 شهاب؟_

 

ه ه خت   .بزنم پلک نمیخواست دلم حتی  و کردم تماشا خت 

 و بود کرده رها اطرافش فخرفروشر  با رو بلندش موهای

 مشگ چشم خط با رو رنگش خوش چشمهای اون حسایی 

 .ودب گرفته قاب

 

 خوش رساب به خوب و کردم تماشا دوباره رو پاش رستا

 .دوختم چشم نگارم و نقش

 نه؟ دیگه بود رساب
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ی هر نبود کار در رسیدین  ن ن  ی قصه بود که چت   .بود نداشیی

 

م_  کنم عوض و لباسم مت 

 

ی تا نکردم صتی  دیگه ن  باال ابروهای اون حتی  یا بشنوم چت 

 .کنم نگاه رو پریده

 

 لباسم ی دکمه آروم آروم و خواب اتاق تسم افتادم راه

 .کردم باز رو

اهنم  ای گوشه به حرص از پر و درآوردم تنم از رو پت 

 .کردم پرتابش

 

 .میسوختم داشتم

م توش سالها خودم که آتییسر  تو اونم...آره ن  و ریختم هت 

 .ندادم بها دختی  اون به هم لحظه یک حتی 

ن م روی تقریبا و درآوردم دستم از رو ساعتم  .کردم پرتابش ت 

 .کنم خرد رو اتاق وسایل تمام میخواست دلم
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 هل کنار به راهم رس از تقریبا رو آینه روی روبه صندیل

 رو قدم خشم و حرص با رو اتاق عرض و طول و دادم

 .رفتم

 

قابل خشم یه ل،یه غت   .ترس جور یه کینه جور کنتی

 کرد؟ یم ولم میفهمید اگر

 دنش؟نبو  خایل جای و میموندم من

 

 بود؟ شده پا رس تازه که چی  خونه این پس

 و بود شده زنده تازه که چی  نفهم زبون قلب این پس

 کنه؟ ذوق دوباره سابق مثل بود یادگرفته

 

 

 و کشیدم دست گرفتم گر صورت رو عصتی  و کالفه

 .کشیدم عمیق نفس

 کنم؟ تحمل رو وضع این میتونستم روز چند تا
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 رو داشتنش طعم ویل بینمشب خودم کنار میتونستم گ تا

 نچشم؟

 

 .داشت عادیل خدای عجب

 گلوم رو و پاش بدجوری که رحیم و منصف خدای یه

 .بود گذاشته

 کنم؟ مطیعش قدرتم و زور بار زیر میتونم کردم فکر

 ندیدم؟ رو روشا قدرتمند خدای که بود کجا حواسم

 

 صدای این با عجیب و شد بلند گوشیم پیام صدای دوباره

 .بودم شده یطرسر  نحس
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 صفحش به وحشت با و برداشتم جیبم توی از رو گوشیم

 .دوختم چشم
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 شهاب جناب شدنت نابود تماشای و موندم من حاال"

 "رادش

 

 میتونیم و میشیم حساب یی  حساب اینجوری کنم فکر"

 "کنیم پاره رو پیش سال دو خاطرات

 

 

 .بزنم نمیتونستم پلک حتی 

ه ه خت   هر رو موبایلم گوشر  و کردم یم اهنگ فقط خت 

ن  بیشتی  لحظه  .کردم یم له انگشتهام مابی 

 

 نه؟ مگه بود مسخره داستان این به دادن پایان وقت دیگه

 .بود نیستم و هست تمام دادن دست از بهاش اگر حتی 

 

بان صدای  و میشنیدم گوشهام کنار درست رو قلبم ضن

 .کنم خاک رو ها آدم این چجوری میتونم میدونست خدا

 نه؟ مگه داشت پایاین  یه هم رادش شهاب حتی  ویل

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 

 

 و کردم جمع جا یک رو هام ناکایم و خشم و حرص تمام

 .کردم حبس مشتم توی

 دیوار تو محکم رو موبایل که اومدم خودم به وقتی  فقط

 تک تک شدن خرد شاهد و کردم پرتاب روم روبه

 .بودم قطعاتش

 

 سطل و شد پرت گوشه یک به قطعاتش از کدوم هر

 .کرد واژگون رو دیولر کنار آشغال

 

 .بود من ی قصه آخر دیگه

 خودم وقتی  میخورد دردم چه به ها آدم اون کردن خاک

 شدم؟ یم خاک داشتم

 .کوچیکم آرزوهای تک خاطراتم،رویاهام،تک
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 کاغذ خرده و وسایل تمام اینبار و بودم زده گند اتاق کل به

 .بود شده پهن تاقا وسط هم آشغال سطل توی های

 بازش عمیق نفس چند از بعد و بستم محکم رو چشمهام

 .کردم

 

 .کنم تمومش باید دیگه

 ی خرابه رو خودم دست با که کوله و کج  آجر چی  هر

 .کردم یم نابود باید رو چیدم زندگیم

 

ن  و باال تند تند سینم ی قفسه  وجودم تمام و رفت یم پایی 

 .میلرزید

 

 ی شده خرد های قطعه و گرفتم ردیوا از رو ام تکیه

ن  روی از رو گوشیم  کاغذ خرده تا شدم خم و برداشتم زمی 

 .کنم جمع هم رو اتاق کف های
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 روشا*

 

 عمیق کرد،نفس کج خواب اتاق سمت که رو هاش قدم

 .بستم محکم رو چشمهام و کشیدم

 

 نه؟ مگه نبود خوب حالش

 باز نهمچنا کردش گره مشت و بود رسخ چشمهاش

 .بود نشده

 بود؟ شده چی 

  اینهمه و کجا شهاب
ی
 کجا؟ درموندگ

 

 تند تند و زدم پوزخند افکارم و خودم به تعجب با آین  به

 .دادم تکون رو رسم

 

 داشت؟ ربیط چه من به

 میسوزوندم؟ دل باید هم زندانبانم برای من
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ن  روی رو ساالد وسایل  رو رسم کردم سیع و چیدم مت 

 .کنم گرم باهاشون

 

 داشت؟ من به ربیط چه اون بد حال اصال

 و کرد پرت زندگیم وسط رو خودش که اونموقع مگه

وع  بود؟ من حال نگران حکمراین  به کرد رسر

 

 اینکه پای گذاشتم رو توانم تمام و کشیدم عمیق نفس

 .کنم بازی نقش خوب هم آخر روزهای این و نکنم بغض

 

وع چاقو با آروم  از که صدایی  اب که کردن خرد به کردم رسر

 وحشت نگاه و شد متوقف دستهام شد بلند خواب اتاق

 .رفت نشونه خواب اتاق سمت زدم

 

 هیچجوره و بود شدن خرد شبیه عجیب که بلندی صدای

 .بود تفاوت یی  بهش نمیشد
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 کرد؟ یم داشت کار چی 

 بود؟ چی  برای حرص و خشم اینهمه

 

 بلکه ات میکشیدم جیغ خودم رس بلند بلند میخواست دلم

 .داشتند یم بر رسم از دست موزی و ضعیف صداهای اون

 

 برام رو آزمایش ی برگه اون ی نتیجه مدام که صدایی 

 .بود شهاب حال نگران عجیب که صدایی  و میخوند

 

 نه؟ مگه بود صداها اون کردن خفه وقت باالخره ویل

 .من اال بودند همه فکر به که منطقی  یی  صدهای

 

 

 شدم بلند جام از باالخره دودیل و مکث دقیقه چند از بعد

 .شستم آب شت   زیر رو دستهام و
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 خشک رو دستهام اینکه از بعد و کشیدم عمیق نفس

 .افتادم راه خواب اتاق سمت کردم

 

 

 رسک اتاق داخل به احتیاط با و کردم باز رو در الی آروم

 .کشیدم

 

 و بود کشیده دراز تخت روی برهنه ی باالتنه با شهاب

 .بود داشته نگه چشمهاش روی محکم رو عدشسا

 

#part656 

 

 دوباره و چرخوندم ریخته بهم اتاق دور تا دور رو نگاهم

 .چرخوندم شهاب سمت به نگاهم

 

 بود؟ چی  شهاب؟صدای_
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 روی محکم رو ساعدش همچنام حرف بدون و ساکت

 .بود داشته نگه چشمهاش

ن  و باال آروم سینش ی قفسه  مشت همچنان و شد یم پایی 

 .بود برجا پا کردش گره

 

 داشت؟ نیم بر رسم از دست که بود مزخرقن  حس چه این

 مثل شایدم و باشه خوب حالش میخواست دلم چرا

 کنه؟ قلدری همیشه

 بود؟ شده شکیل این چرا

 

 رسش باالی درست و رفتم جلوتر و کردم جرئت کیم

 .ایستادم

 

ین  شهاب؟حرف_ ن  باهام؟ نمت 
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ن  هم،با رس پشت بار چند میتوین _  عشوه و لحن همی 

؟ صدام  کتن

 

 باال ابروهام حرفش شنیدن با ویل برنداشت رو دستش

 .کردم نگاه بهش تعجب با و پرید

 

 شهاب؟ خویی _

 

 !نه

 

 خییل ویل کرد زمزمه لب زیر آروم لحظه چند از بعد

 .شنیدم خوب

 

 

 روشا نیست خوب حالم_
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 دوخت چشم بهش تعجب با و شد جمع کیم صورتم

 

 چرا؟__

 

؟ بهتی  رو حالم میتوین   کتن

 

 

 بود؟ رادش شهاب درمونده و خسته مرد این

 از بید مثل برجش پرسنل تمام گفت یم مهسا که هموین 

 شدن کالم هم جرئت حتی  و میلرزیدند بلندش صدای

؟ رو باهاش ن  نداشیی

 

؟  چی

 

 .برداشت رو دستش باالخره و زد لبخند آروم
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ه چشمهام تو میقع و کشید دست صورتش رو کالفه  خت 

 .شد

 

 !میتوین  که معلومه_

ه...متن  روشای تو سم بهتی ؟ بهتی  رو حالم میخوای بتی  کتن

 

 .بود شده عجیب

 !تنها...اینهمه درمونده اینهمه

 

 .دادم تکون رو رسم کوتاه و دادم تکون رو رسم آروم

 

 میخوام آره_

 .باشه خوب حالت همیشه میخواد دلم

ن  االنم تا...االنم تا  .نکردم دری    غ رو یچت 

 

ن  نیم جاش رس و شد تر عمیق لبخندش  .شد خت 
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 .کرد دراز سمتم به رو دستش و داد تکیه تخت تاج به

 

ن  رو نگاهم تعجب پیشم با بیا پس  چشمهاش و دستش بی 

 .چرخوندم

 شایدم خسته و رنگ رسخ چشم جفت یک

 .درمونده

 بود؟ شده چش

ن  و بردم جلو رو دستم تردید با  دستش بی 

 روی تا خودش با و کشید رو دستم که شتمگذا

 .کشوند تخت

 یم نگاه رفتارش به فقط صدا و رس یی  و ساکت

 .کنم تماشا فقط که میدادم ترجیح و کردم

 مغرور شهاب وگرنه بود افتاده براش اتفاقی  یه

 .کجا استیصال اینهمه و کجا

 روی

 خودش روی روبه رو منم و نشست تخت
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 .نشوند

 پشت از رسی    ع که خونمبچر  رو رسم خواستم

 فرو موهام الی البه رو رسش و گرفت آغوشم در

 .برد

 متعجب و شدم قفل جام رس

 فقط

 .شدم میخکوب

 چند از بعد و کشید عمیقی  نفس موهام، الی البه

 جام رس

 

 چند از بعد و کشید عمیقی  نفس موهام، الی البه

 کشید عقب رو رسش لحظه

 یادم هیچوقت رو موهات خوش عطر

 هنمت  

 همچنان و خورد گره هم تو ابروهام اختیار یی 

 متعجب
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 .کردم گوش فقط

ن  رو هاش انگشت اینبار لحطه چند از بعد  مابی 

وع و برد فرو موهام  .زدن شونه به کرد رسر

 مثل رو هاش انگشت حوصله و آرامش با

 باال رو دستش و کشید یم موهام الی البه شونه،

ن  و د پایی   .میتی

 اب؟شه بزین  حرف نمیخوای

 چپم سمت ی شونه روی رو موهام كل اینبار

 .آورد جلوتر رو رسش و کرد جمع

 اینبار و کشید عمیق نفس موهام الی البه دوباره

 .گذاشت گردنم روی آروم رو البهاش

 و

 روشا زدم حرف من چی  هر بسه

 .توعه نوبت اینبار

 

 بغض یه و شد بسته هام چشم اختیار یی 
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 .زد ریشه گلوم تو آشنا همیشه

 پچ پچ آروم و رسوند گوشم به آروم رو البهاش

 کرد

 آرومم و کتن  خانویم میشه و امشب یه

 روشا؟ کتن 

 باشه خواستم آخرین که میخورم قسم

 .چرخیدم سمتش آروم و کردم باز رو چشمهام

 !من خدای

 کردن؟ بغض و شهاب میدیدم؟ چی 

 کردن؟ تر چشم و شهاب

 ؟ شهاب

 بسته و باز مآرو  رو چشمهاش و زد لبخند آروم

 کرد

 و مونم یم من کن، صدام صبح تا فقط تو

ن  با صبح تا  .کردن بازی عشق صدا همی 

 .کرد یم دیوونم داشت
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 بسته و باز آروم رو چشمهاش و زد لبخند آروم

 کرد

 تا

 و مونم یم من کن، صدام صبح تا فقط تو

 .کردن بازی عشق صدا

 صبح

ن  با  همی 

 .کرد یم دیوونم داشت

 .داد یم عذابم داشت

 کرد تلقی  رضایت نشونه به رو سکوتم نمیدونم

 روی آروم و گرفت رو شونم که آورد کم دیگه یا

 .کشیدم دراز تخت

 و جدید مرد این مبهوت و مات

 آشنا نا

 بودم
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 دو رو دستش تا دو کشیدنم دراز محض به که

 .زد خیمه روم و گذاشت تخت روی رسم طرف

 کرد وعرسر  و کرد کم باهام رو صورتش ی فاصله

 .کردن زمزمه به

 .روشا تابم یی  عجیب امشب

ن  فقط  ...امشب همی 

  صبح تا بذار باش من مال و امشب
ی
 .کنم زندگ

 

 فکر هیجی  به کردم سیع و کشیدم عمیق نفس

 .نکنم

 روشای صدای به مزاحم، صداهای به

 .عصباین  دلخور،روشای

 بود ایستاده گوشه یه کمر به دست که روشایی 

 به تا یعتن ) که میغرید کرده رهگ ابروهای با و

 با رو کارها این و نداشتی  مالکیت احساس حال

 (؟ کردی من
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 عميق نفس هم رس پشت و بستم رو هام چشم

 .کشیدم

 راستم سمت ی گونه که بود بسته چشمهام هنوز

 هام چشم اختیار یی  و شد داغ لبهاش گرمای از

 .شد باز

وع دستش با و کشید عقب رو رسش آروم  رسر

 موهام کردن نوازش به دکر 

 حس گ ها مدت از بعد میدوین  روشا

 چشیدم؟ رو بودن حایم

 عروسک کیل با و بهزیستی  رفتیم باهم وقتی 

 ها بچه اون با دل ته از رنگارنگ های

 .خندیدیم

 

 آروم رو چپم ی گونه اینبار و شد نزدیک دوباره

 کشید عقب باز و بوسید

 امباب مردن داغون که روزها اون یادته
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 بودی؟ کنارم و میخوندی گوشم تو چقدر بودم

 چشیدم بودنت با که رو لذیی  اون دارم عمر تا

ه یادم رو  عزیزدلم نمت 

بان و شد حبس سینه تو نفسم  بیشتی  قلبم ضن

 .شد

 دستش

 یی  زد، باال آروم و نشست تنم لباس رو که

 .کردم نگاه رسخش چشمهای به فقط حرکت

ون انقدر چرا  عروسک؟ میکتن  نگاهم حت 

 ...داری حق شایدم

 کجا خوش روزهای قدرداین  و کجا شهاب

 وجب به وجب لبهاش با شد، برهنه نیمه که تنم

 .کرد نوازشم دستهاش با و زد بوسه رو تنم

 بکشم؟ جیغ غصه از میخواست دلم چرا

جر شایدم بودم؟ عصباین  ن  ...ویل متنفر و متن
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 بازدم و گذاشت لبهام روی رو لبهاش آروم

 .کردم احساس گونم روی رو گرمش

 وجب به وجب حوصله با و میبوسید آرامش با

 کرد یم نوازش رو تنم

ن  مبهوت و مات کشید عقب که رو رسش  اولی 

 و چکید چشمهاش از که شدم اشگ قطره

 .کرد پاکش رسی    ع خودش

 زدم؟ نیم پسش بهونه یه با چرا

 رادشر  شهاب من روی روبه مرد این چون شاید

 .بودند زده حرف ازش برام که نبود

 ابد تا...متن  قشنگ روشای تو

 روی پیش که دستش

 ی همه آروم آروم و کرد روی پیش

 و بستم چشم دیگه درآورد تنم از رو هام لباس

ن  فقط خواستش طبق کردم سیع  امشبم همی 

 .بیام کوتاه
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 بود؟ نبود سختی  کار که دیگه آخرین یه

 ور  این هم نفهمم زبون بغض این کاش ای فقط

 یم حالیش

 .شد

 و بزرگ بودن، بار آخرین این مرور با بدتر ویل

 شد یم تر بزرگ

 

 .شد یم تر بزرگ

 بوسه آرامش با و کرد نوازشم صبح خود تا

 .کرد بارانم

  با بستم چشم درد از که جا هر
ی

 و دستپاچگ

ان،  باهام ملکه یک مثل و کرد لذتم غرق جتی

 .کرد رفتار

، روشای به صبح خود تا  بار آخرین ذكر عصباین

 با رو بارم آخرین عوض در و گفتم بار آخرین

 .کردم تجربه لذت
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دم شهاب به رو خودم و بستم چشم  فقط تا ستی

 .کنم آرومش

 بعد و اومده رسش به چی  نبود معلوم که شهایی 

 .میاد رسش به رفتنم از

* 

 الی آروم صورتم، روی خورشید گرمای حس با

 .کردم باز نیمه رو پلکم

 روی و کشیدم آروم رو خستم و وفتهک بدن

 .زدم غلت تخت

 با و کشیدم تخت خنگ روی آروم رو دستم

 .کردم باز رو چشمهام کامل برگ یک لمس حس

 

 .کردم باز رو چشمهام کامل برگ یک لمس حس

 به تعجب با و کشیدم برهنم تن رو کامل رو پتو

 .کردم نگاه رنگ رسخ رز گل دست

 دنبال و چرخوندم قاتا دور تا دور رو نگاهم
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 صدایی  هم حموم از حتی  ویل گشتم شهاب

 .نمیومد

 نبود؟ خونه

 شده گ

 بود

 که

 نبینمش؟ و کنم باز چشم

 خوب و کردم بلند تخت روی از رو رز گل دست

 .کردم تماشا

 کشیدم رسخش های برگ گل روی رو دستم آروم

 و کردم نزدیک بینیم به رو ها گل اختیار یی  و

 .کشیدم هقب

 رسم دور رویایی  و خوب حال و حس یه

 مثل آزمایش، ی برگه یادآوری با که میچرخید

 .کرد نابود رو جسم تمام صاعقه

 و شدم بلند جام از رسی    ع ها گرفته برق مثل
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 .افتادم راه حموم سمت

 جمع رو وسایلم باید برگرده شهاب اینکه از قبل

A 

 کردم

 

 لشخس الی بر ل روی رو دلم اروم

 ت

 سیدم

 و کردم نزدیک بینیم به رو ها گل اختیار یی  و

 .کشیدم هقب

 رسم دور رویایی  و خوب حال و حس یه

 مثل آزمایش، ی برگه یادآوری با که میچرخید

 .کرد نابود رو جسم تمام صاعقه

 و شدم بلند جام از رسی    ع ها گرفته برق مثل

 .افتادم راه حموم سمت

 جمع رو وسایلم باید برگرده شهاب اینکه از قبل
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 .کردم یم

 ابرو و کمر به دست روشای همون دقیقا رو این

 .گفت کرده گره

 عجیب و نمیومد کوتاه جوره هیچ که روشایی 

ن  دلش  .میخواست رفیی

 و پوشیدم لباس برق مثل و گرفتم دوش رسی    ع

ون خونه از  .زدم بت 

ن  سوار ن  رو نگاهم مدام و شدم ماشی   ساعت بی 

 مکرد یم خدا خدا و میچرخوندم دستم مجی 

 .نرسم دیر که

 

 به رو خودم تا داشتم وقت حسایی  هنوز

 .کنم امتحان دیگه بار یک و برسونم آزمایشگاه

 از بعد حتی  یا نتیجش به نمیخواست دلم اصال

 .کنم فکر اون

 یا شهاب واکنش به نمیخواست دلم حتی 
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 .کنم فکر خودم...حتی 

 باید تهش تا و مست   یه وسط بودم افتاده فعال

فتم  .مت 

 در و دادم فشار محکم گاز پدال روی رو پام

 .رسیدم دقیقه چند عرض

 دادم خون دوباره چطوری نفهمیدم حتی  دیگه

 ها ساعت و اومدم بر افکارم پس از چطوری و

 .کردم صتی  نتیجش دیدن برای

 صندیل روی که اومدم خودم به وقتی  فقط

 روی اختیار یی  پاهام و بودم نشسته آزمایشگاه

ن  ب زمی   .بود گرفته ضن

ه  چشم دستم توی ی برگه به ساکت و خت 

 راک

 رنزم

 

ه  چشم دستم توی ی برگه به ساکت و خت 
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 .بزنم نمیتونستم هم پلک حتی  و بودم دوخته

 کنه آرومم نمیتونست هم عمیق های نفس دیگه

 و آب یی  بیابون به تو میخواست دلم فقط

 .بزنم جیغ و بدوام فقط علف

 و

 با زندگیم لک روز چند عرض در که شد چی 

 شد؟ یکسان خاک

 خوشحال جای به باید االن که اومد روزم به چی 

ن  سقط برای حل راه یه فکر به شدن  باشم؟ جنی 

 کالفه

 زنگ صدای که دادم تکیه دیوار به رو رسم

 .نحس ی شماره اون دوباره و شد بلند موبایلم

ایط بدترین تو همیشه که بدشانیس عجب  رسر

 .شد یم مزاحم

 های جیغ تمام تاوان و کردم لوص رو تماس

 .کردم خایل رسش رو شده
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 حبس

  جون از میخوای چی  چیه
ی
 من زندگ

 نفهم؟ زبون

ین  زنگ ن  بعد ببیتن  نه؟ یا زندم هنوز ببیتن  که مت 

 برم گ باالخره زدی که هایی  حرف از

 گردم

 

 گردم بریم گ باالخره زدی که هایی  حرف از

 پیشت؟

؟ احمقی  و نادون انقدر  یعتن

 نحسش صدای باالخره و کرد سکوت ثانیه چند

 شد بلند

 من کتن  یم فکر که اینجاست مشکل

 .دشمنتم

 دادی دست از و حافظت باالخره نداره هم عیتی 

 .بیسر  من زن بود قرار که نمیاد یادت
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 دزدید من از رو تو که بود حرومزاده مردک اون

 .کرد دورمون و

 اون بلکه نیستم تو های حرف این الیق من

 ...کمرد 

 حتی  و شد جلب بهم همه توجه بلندم صدای با

 و شده گرد چشمهای حرمت به نمیتونستم

ن  رو صدام بیمارستان محیط  بیارم پایی 

 دیگه کردی و کارت تو گفتم بهت بارها

 نزن زنگ بهم

 

 دیگه کردی و کارت تو گفتم بهت بارها

 .نزن زنگ بهم

 من به و شهاب واقیع روی نمیخواستی  مگه

 ؟بدی نشون

ن  همه زن اون و تو خب  خالص و گفتید و چت 

 اینه؟ غت   مگه شدید
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؟ نمیکتن  ولم چرا دیگه  لعنتی

 تمام دارم جون تا چون کنم نیم ولت

 که جایی  رس گردونم برت تا میکنم و تالشم

 .بودی

 دوباره و بیاد یادت و من تا میمونم پیشت انقدر

 .برگردی

 زنش میخواستی  که هموین ...روشا شایانم من

 شر 

 غریدم و بستم کالفه رو چشمهام

 رو و اسمت نمیخواد دلم حتی  دیگه

 .ببینم گوشیم

ی شهاب از و انتقامت میخواستی  فقط  که بگت 

؟ زنگ یه داری چیکار من با دیگه گرفتی  ین ن  مت 

 

 داری چیکار م با دیده

 گ داری

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 روی رو هام قدم حرص با و شدن بلند جام از

ن   میکوبیدم زمی 

 فنگ و

 دنگ اینهمه من ردیک فکر تو

 به رو

م؟ انتقام فقط تا خریدم جونم  بگت 

 .روشا عاشقتم هنوز من

 من

 تا شر  جدا آدم اون از تو میخواستم فقط

 ...میخواستم من بیسر  خودم مال دوباره

 موبایلم انزجار با و کردم قطع رو تماس نفرت با

 .کردم پرت کیفم توی رو

 بهم بود عشق و مالکیت چی  هر از حالم

 .خوردمی

 ثانیه یک و میلرزید خشم و حرص زور از تنم

 روی که مثبتی  جواب از فکرم هم
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 کاغذ

 دیده

 .شد نیم منحرف بودم

ن  سوار رسی    ع ن  محض به و شدم ماشی   در بسیی

م رو خودم جلوی نتونستم دیگه  .بگت 

 

 صدای و شد آزاد هام اشک افسار عميق دم یه با

 .شد بلند هقم هق

 نیم بر رسم از ستد وحشتناک و غریب حس یه

 .داشت

 شد مشت شکمم روی اختیار یی  لرزونم دستهای

ن  تو گریم بلند صدای و  .پیچید ماشی 

 کنم هضم تونستم نیم رو شدن مادر فکر حتی 

 .باورش به برسه چه

ن  این با االن  کردم؟ یم غلیط چه باید جنی 

 کرد نیم کار عقلم دیگه
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 یه فقط و نبود خودم دست دیگه رفتارم افسار

 یم فریاد رسم تو شهاب از غریب عجیب فرتن

 .زد

 رو حال این من االن تا بود شده باعث اون

 .باشم داشته

 .بود داده فریب و من اون

 از اون و بود کرده ازدواج به مجبور و من اون

 .بود گذاشته مایه خواهرم جون

 قوت جمله این ی چندباره و چندباره تکرار با

 راه خونه سمت رتقد پر ی کینه یه با و گرفتم

 

 .افتادم

 برای دکتی  یه میتونست مسعود بابا مطمئنم

 و میموندم من اونوقت و کنه معرقن  بهم سقط

 .آزادیم

ن  همه ن  همه .بود جاش رس چت   طبق داشت چت 
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فت پیش من ی خواسته  های اشک این پس مت 

 بود؟ چی  لعنتی 

 نیم بر قلبم رس از دست که لعنتی  سوزش این

 .میاورد یادم به رو ذشتهگ شب مدام و داشت

 اشک

 ریخت؟ یم

 بود؟ من ی بچه پدر ....پدر...واقعا...اون االن

 من برای

 هضم نمیتونستم رو حرفها این از هیچکدوم...نه

 .کنم

 بهم فقط که بو لجاجتی  حس از پر پام تا رس

 .داد یم فرار فرمان

 م

 مردی دست از شدن آزاد

 فقط که

 .ردک حبسم اجبار به زندگیم تمام و
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 گفت دروغ بهم

 .کنم فکر هیجی  به نمیخواست دلم دیگه

ن  خواستم تنها  رس اینکه از قبل تا باید و بود رفیی

 .رفتم یم رسید یم

ین با  خونه رسوندم و خودم ممکن رسعت بیشتی

وع و  .وسایلم کردن جمع به کردم رسر

 

 .بود بسته يخ هام دست و میلرزید تنم تمام

 انگار و داشت نیم بر رسم از دست تهوع حالت

ن  این  .کرد یم خودنمایی  داشت تازه تازه جنی 

 کمد باالی چمدون

 روی سختی  به رو

 تخت

 .کردم باز رو درش و گذاشتم

 بهش چشمم تا کندم جون که تختی  همون

 مرور درشت و ریز ی خاطره تا هزار تا نیوفته
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 .نشه

 بودم عصباین 

 تا و بود روم جلو شهاب میخواست دلم

 رسش و میکوبیدم مشت ینشس به میتونستم

 .کشیدم یم جیغ

دم داد صورتش تو بلند بلند ن  نداشت حق که مت 

 
ی
 .کنه نابود و من زندگ

 کنه استفاده خواهرم جون از نداشت نق

 و

 .کنه مجبورم

وری لباس دست چند  پرت چمدون توی رو ضن

 جا چمدون کنار گوشه تو رو مدارکم و کردم

 .دادم

 ...میخواست دلم

ن  خییل دلم  .میخواست هاچت 

  یه دلم
ی
 که میخواست عاشقانه و امن زندگ
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 ...نک تجربش هیچوقت

اف بود سخت چقدر نکردم؟ تجربش واقعا  اعتی

 زبونم زیر خوشش طعم هنوز که روزهایی  به

 .بود

 و کردم پاک رو صورتم روی های اشک حرص با

 محکم رو چمدون توی ی ریخته بهم های لباس

 .دادم فشار

 خواست؟می چی  دیگه دلم

 نداشتنم و بایسته روم روبه که بازنده شهاب یه

 ...ویل کنه تماشا

 حبسم عمر آخر تا دوباره برسه رس االن اگر ویل

 .میکنه

 رو

وع هام دست رسیدنش رس فکر با  به کرد رسر

بان و لرزیدن  .شد برابر چندین قلبم ضن
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ن  از قبل  هم رو آزمایش جواب چمدون در بسیی

 زور و فشار کیل با رو درش و گذاشتم توش

 .بستم

 بود برنداشته تخت روی از رو چمدون هنوز

 میخکوب جام رس در، زنگ صدای شنیدن با که

 .شدم

 

 به پاهام مجرم های آدم و ها گرفته برق مثل

ن   تکون نمیتونستم و بود شده میخکوب زمی 

 .بخورم

بان  .رفت یم گیج رسم و بود شده زیاد قلبم ضن

ن  شنیدن با  رسي    ع و اومدم دمخو  به زنگ دومی 

 در سمت بعد و چپوندم تخت زیر رو چمدون

 .افتادم راه خواب اتاق

 ویل نزنم نفس نفس و باشم عادی کردم سیع

 .بود کرده بدتر رو حالم لعنتی  تپش این
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ه باالخره چهارم زنگ از بعد  رو در ی دستگت 

 دیدن محض به ویل کردم باز رو در و کشیدم

 یی  و کشیدم حترا نفس یه ساختمون، رسایدار

 بستم رو هام چشم اختیار

 هستید؟ خوب خانم سالم

 کردید باز دیر و در شدم نگران

 الزم و داره کلید شهاب که نبود حواسم چرا

 بزنه؟ زنگ که نیست

 

 الزم و داره کلید شهاب که نبود حواسم چرا

 بزنه؟ زنگ که نیست

 دستهای و شده رسخ صورت با کالفه و عصتی 

 کردم سیع و کشیدم دست صورتم لرزون،رو

 باشم آروم

 طول کنم باز و در بیام تا خوبه حالم نه

 .کشید
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 چی 

 شده؟

 چند از بعد و کرد تماشام آشفته و نگران کیم

 .کرد دراز سمتم به رو کوچیک ی بسته یه لحظه

 شده؟ طوریشون آقا خانم

 نیست؟ خوب حالشون

ن  رو سوالم از پر نگاه  چشمهاش و بسته بی 

 دادم تکون رس نفهیم از رپ و چرخوندم

؟ یعتن   چیه؟ این چی

  با و گرفت تر نزدیک رو بسته
ی

 گفت کالفگ

 

 الزم و داره کلید شهاب که نبود حواسم چرا

 بزنه؟ زنگ که نیست

 دستهای و شده رسخ صورت با کالفه و عصتی 

 کردم سیع و کشیدم دست صورتم لرزون،رو

 باشم آروم
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 طول کنم باز و در بیام تا خوبه حالم نه

 .کشید

 چی 

 شده؟

 چند از بعد و کرد تماشام آشفته و نگران کیم

 .کرد دراز سمتم به رو کوچیک ی بسته یه لحظه

 شده؟ طوریشون آقا خانم

 نیست؟ خوب حالشون

ن  رو سوالم از پر نگاه  چشمهاش و بسته بی 

 دادم تکون رس نفهیم از پر و چرخوندم

؟ یعتن   چیه؟ این چی

  با و گرفت تر نزدیک رو بسته
ی

 گفت کالفگ

 

- 

 زدن خونه از زود صبح آقا خانم نمیدونم

ون ن  دادن اینم بت   به بدم بعدش ساعت چند گفیی
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 .شما

ن  خونه دیدم اومدم منم  ماشینتون وقتی  نیستی 

 .بزنم رس بیام دوباره گفتم دیدم در جلو و

 نگاه بهش تعجب با و گرفتم دستش از رو بسته

 کردم

 چیه؟ این نگفت

 به بدمش حتما کردن اکیدت فقط خانم نه

 .شما

 اجازتون با

 یم

 .کردم تماشا فقط مبهوت و مات همچنان

 چند از بعد

ن  از بعد و اومدم خودم به لحظه  بسیی

 .انداختم بسته به دیگه نگاه یه در

خونه سمت ن  اینور رو بسته و افتادم راه آشتی

 جام رس روش ی نوشته دیدن با که کردم اونور
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 ایستادم

 هابش دردونه زیرا

 

 اجازتون با

 .کردم یم تماشا فقط مبهوت و مات همچنان

 و

ن  از بعد و اومدم خودم به لحظه چند از بعد  بسیی

 .انداختم بسته به دیگه نگاه یه در

خونه سمت ن  اینور رو بسته و افتادم راه آشتی

 جام رس روش ی نوشته دیدن با که کردم اونور

 ایستادم

 (شهاب ی دردونه برای

بان و شد نزدیک بهم ابروهام کیم اختیار یی   ضن

 .شد تند دوباره قلبم

ون کشو توی از چاقو یه  بدون و کشیدم بت 

 .کردم بازش رو بسته در وقفه

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

  های کاغذ خرده
ی

ون توش از رو رنگ  ریختم بت 

 و گذاشتم گوشه یه رو بسته فلش یه دیدن با که

ون رو فلش  .آوردم بت 

؟ یعتن  اینا  چی

 چی  برای اضطراب و تپش اینهمه مهمتی  همه از

 بود؟

 

 کردم سیع و کردم نگاه فلش به فقط لحظه چند

 .کنم مرتب رو افکارم

 اگه و کشوندم خواب اتاق سمت رو مرددم نگاه

؟ برسه رس یهو  چی

 رس اضطراب به فلش، این کنجکاوی انقدر ویل

 سمت اختیار یی  که چربید یم شهاب رسیدن

 .دمکر  وصل بهش رو فلش و افتادم راه تلوزیون

 گره و کردم باز رو مانتوم های دکمه از تا چند

 .کردم آزاد گردنم دور از رو شالم
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ل  با روش روبه و برداشتم رو تلوزیون کنتی

 .نشستم فاصله

 به چشم تماما و کردم باز رو فلش توی فایل تنها

 .دوختم چشم تلوزیون

 یی  نفسم شهاب، دیدن و تصویر اومدن باال با

ل دور به هامدست و شد حبس اختيار  مشت کنتی

 .شد

 به رو به باز نیمه لبهای با و کردم زیاد صدا

 .دوختم چشم شهاب فیلم و روم

 رو

ن   بود؟ گرفته فیلم خودش از صبح امروز همی 

 

ن   بود؟ گرفته فیلم خودش از صبح امروز همی 

ون هوای تاریگ  .گفت یم و این که پنجره بت 

ن  روی روبه کارش، اتاق تو ون لباس با دوربی   بت 

 .بود نشسته آماده
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 صورت و رسخ های چشم کرده، گره های دست با

وع مالیم لبخند یه با البته و تر رسخ  .کرد رسر

 و

 عزیزدلم سالم

 ؟ چطوره حالت

ن  این که بد چقدر  و سوال این دارم که باره اولی 

سم ازت  .میتی

 و حال االن که همینه خاطر به شایدم...نمیدونم

 .اینه روزم

سیدم کسم عزیزترین از هیچوقت  حالش که نتی

 .چطوره زندگیم و من با

 .نیستی  خوب میدونستم چون شاید

 هستی  فراری ازم چقدر که میدیدم چشم به

 .بدم دستت از نمیخواستم بازم ویل

 بها و پرسیدن برای دیگه کنم فکر االن ویل

 نه؟ شده دیر خییل بهش دادن
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ل ن  ما رو تلوزیون کنتی  و مداد فشار انگشتهام بی 

 نبود؟ کشیدن نفس برای هوایی  هیچ چرا

 کهنه بغض اون ی کله و رس دوباره جون شاید

 

 کهنه بغض اون ی کله و رس دوباره چون شاید

 دور بود انداخته دست و بود شده پیدا رفیق

 .گردنم

 بهت باید ویل باشه شده دیر خییل شاید

 .بگم

 بود

 که

ی روزهای این ی که اخت   روزهایی  تنها کردم ستی

 .کردم زندگیشون که

 نیم فرار ازم دیگه و میخندیدی کنارم دلت ته از

 .کردی

 تنها و سمتم میومدی خودت اختیار به خودت
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 بود باری

 .متن  مال واقعا که کردم یم حس

 رساب رو نمیتونم دیگه عزیزترینم ویل...ویل

 
ی
 .کنم زندگ

 جهنیم آتیش

 داره بدجوری ساختم خودم که

 .میسوزونه منو

 پیدا زندگیمون تو مزاحم ی کله و رس که حاال

 دستهای با خودم تا وقتشه دیگه کنم فکر شده

 .کنم نابود رو رساب این خودم

 بریم که رسایی 

 .پیش سال دو از بیشتی  به گرده

 نفهمیدم ویل شدم عاشقت که روزی همون

 کنم عاشقی  چطوری

 رد

 اشک
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 اشتباه من یا میدرخشید صورتش روی

 

 اشتباه من یا میدرخشید صورتش روی اشک رد

 میدیدم؟

 بود غرور و جذبه از پر شهاب همون هم همچنان

 .آور درد لبخند و اشک پارادوکس یه با اینبار ویل

ن  بهم خودشون ت که گفیی  .کردن ختی

اری از ن  تعريف برات پرده یی  ساختم من که لجتن

ن  نکردم جرات خودم که بد چقدر و کردن  اولی 

 .بشم منكرش نمیتونم که بدتر چقدر و باشم نفر

 .ایستاد شایدم و ریخت فرو قلبم

 کردن؟ چیکار دیوونه دوتا اون

ن  برای  بدون صورت و موندم من حاال همی 

 .نقابم

 شد یم نابود رادش شهاب باید روزی یه باالخره

 .کردم پا به که آتییسر  و میموندم من و
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 تصویر همیشه بدوین  میخواد دلم فقط...فقط

 درخششت و ذوق از رپ و رنگ خوش چشمهای

 .شهاب ی دردونه شده حک رسم تو

 ی

 

 جلوی بتونم بلکه تا گذاشتم گلوم روی رو دستم

 رو کرد یم خفم داشت که نامری   دست اون

م  .بگت 

 داد ادامه داشت همچنان مالیم لبخند یه با

 یم

 ...روشا تونم نیم دیگه

سه چشمهات به زورم دیگه  .نمت 

 تر عمیق لبخند و بعدی اشک

 یم کردی یم تماشام نفرت با که وایلا

 فهمیدم وقتی  ویل در داشتنش به همش گفتم

ن  برای که نداشتمت، هیچوقت  چشمهات بار اولی 
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 .خندید

ن   بهم عشق با تونستی  که باری اولی 

 چی  یعتن  مالکیت خوش طعم فهمیدم تازه

 کتن  نگاه

ن  رو رسم و بستم محکم رو چشمهام  دستهام بی 

 .گرفتم

 و کنم نگاه روم به رو تصویر به نمیتونستم

 کنم گوش فقط دادم ترجیح

 

 .عروسک باختم تو به باالخره من

 قدرتم نه داد جواب بازوم زور نه

 عاشق منو روشای نتونه که قدریی  گل زیر بره

 .کنه

 من مال کنم مجبورت اگر کردم یم فکر چرا

 روشا؟ مییسر 

 اشگ چشمهای با منم اینبار و کردم بلند رو رسم
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 کردم نگاه بهش

 درس بهم تا نداشتم لیالیی  چون شاید

 .عروسک بده عاشقی 

 و دنیام و دل بگم پرده یی  چطوری نبودم بلد

 از شده رسخ ی گونه تا دو و چشم جفت یک به

 .باختم حیا

ب هر با اگر کردم فکر  شده زوری و ضن

 .کافیه خودم ی خونه بکشونمت

 .نداشتنم مست   اول شد تازه...نه ویل

 نداشتیم ی داشته ی همه که خودت به ویل

 دستم بهت خودت ی اجازه بدون هیچوقت قسم،

 .نزدم

 نشد راضن  دلم ویل سوختم خواستنت تب تو

ن  که  و حرص آتیش تو هات ترین بکر و اولی 

 ... <ا.

 ماما
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 طول عمرمم آخر تا اگر و بسوزه من عطش

 .موندم یم خودت شدن قدم پیش پای کشید

 راحت چقدر و شیدک دست صورتش رو کالفه

ن  باال شد ن  پایی   .دید رو گلوش سیبک رفیی

 یم

 روشا شد معجزه اینکه تا

ن  که حاال کردم فکر  همراه من با زمان و زمی 

 شده پاک ذهنت از زدم که گندی ی همه و شده

انه وقت  !جتی

 بزرگ آتیش یه و میمونم من حاال میدونستم چه

 .دادنت دست از ترس و عذاب اونم تر

 ...کوچولو خانم نمیتونم دیگه ویل

ن  باید جا یه رادشم شهاب  نه؟ مگه بخوره زمی 

 بزنه؟ زمینش که روشا از تر اليق گ

 هم عذابه بودنش هم چرا میگه؟؟؟ داره چی 
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 ؟ نبودنش

 تا

 صبح

 مدهوش و کردم تماشات فقط

 .چشیدمش که بودم باری آخرین لذت

ون اومدم خونه از بیسر  بیدار اینکه از قبل  بت 

 بمونم اگر دیدم کردم حساب جور هر چون

 

 هم عذابه بودنش هم چرا میگه؟؟؟ داره چی 

 ؟ نبودنش

 مدهوش و کردم تماشات فقط صبح تا

 .چشیدمش که بودم باری آخرین لذت

ون اومدم خونه از بیسر  بیدار اینکه از قبل  بت 

 بمونم اگر دیدم کردم حساب جور هر چون

 جایی  بذارم نمیتونم و زندانبانت میشم دوباره

 .بری
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ی دیگه االن ویل  نیست زور و اسارت از ختی

 روشا

 هر و ندارم و نفرتت از پر نگاه تاب دیگه چون

  دادنت دست از ترس با نمیتونم هم لحظه
ی
 زندگ

 .کنم

 نه؟ مگه زوره و اجبار چی  هر بسه دیگه

 یا باشه کردنت حبس میخواد زور اون حاال

ن  نگه میخواد ه ریزه موجود اون داشیی ن  ای مت 

 !توعه پیش حاال منه وجود از که باشه

 و

 

 بود نفس و هوا چی  هر و بست یخ وجودم تمام

ن  از  .رفت بی 

 کرد؟ یم کشم زجر داشت چرا

 هر هقم هق صدای و نمیومد بند اشکهام چرا

 .رفت یم باالتر لحظه
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 حاال تا میدوین 

 یه یا دختی  به بار چند

 تصور ذهنم تو رو باشه تو وجود از که بچه پش

 کردم؟

 پش یه یا کسم همه بشه که کوچولو دختی  یه

 زندگیم؟ تمام ی ثمره بشه که بچه

 ی

 رو شده پاره و مچاله های کاغذ که دیشب ویل

 داد جون نگرفته پا شدنم پدر ذوق کردم، پیدا

ن  مابقی  کنار رفت  .ها نداشیی

 حیاتش اعالم کاغذ و گذشتی  ازش تو که حاال

 نگهتون زور با رهدوبا که کیم من کردی پاره رو

 و

 دارم؟

 کردم یم زمزمه لب زیر فقط و میلرزید تنم تنم

 !بسه
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 میکنه تمومش و میشنوه اون که انگار

 بر لبهاش روی از رو لعنتی  لبخند اون کاش ای

 .داشت

 

 .کنه نابود و بکشه داد باید فقط شهاب

 یی  غرور و قدرت نهایت در که بود گ مرد ای

ی اشک لبخند با و صدا  خت؟مت 

 روشا بیاد پیش چی  قراره نمیدونم

 رو کوچولو موجود اون بودن میخوای نمیدونم

 و عقب کشیدم االن اگر ویل نه یا کتن  پاکش

 تا کردم باور دیگه چون بری پیشم از که میذارم

 .نیستی  خوشحال نباشه پیشم دلت

 به دیگه زنجت   و قل یه بشه بچه اون قراره اگه

 .نمیخوامش پاهات

 .نمیخوامش وجدانت عذاب بشه هقرار  اگه

 نگهت زور به دوباره تا نیستم پیشت االن اگه
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 عروسک بموین  خودت میخوام چون دارم

 .شهاب

ن  برای تا رفتم روشا  .کتن  انتخاب آزادانه بار اولی 

 آخر تا بدون ویل ببینم و نداشتنت نتونستم

 خشک لعنتی  ویالی این در به چشمم عمرم

ه مآرو  دلت تو بلکه تا میشه  بیای خودت و بگت 

 پیشم

 تماشات دور از و مراقبتم دور از نفسم آخرین تا

 .کنم یم

 برای دلخوشیم تنها و من سهم تنها میمونه این

 بعد های نفس

 

 .بعدی های نفس

 ...بچم ویل

 هیچ میدونم دارم نگه بچمو زور به بخوام اگر

 پس نباشه باهام مامانش دل اگه نداره ای فایده
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 .باش کوچولوم مراقب حسایی 

 یه بدون کردی تر لب چی  هر خواستی  چی  هر

 اذیتت اینکه بدون اینبار و مراقبته دور از شهاب

 .عاشقته كنه

 قراره نه و دربیاره و اشکت دیگه قراره نه

 خنده دور از قراره فقط اینبار بلکه بده عذابت

 .کنه تماشا و هات

 شهاب عروسک عاشقتم دارم عمر تا

 منتظرت زندگیم نفس ینآخر  تا بدون فقط

 پیشم دلت با که روزی اون برسه بلکه تا میمونم

| 

 .باشر 

 و عشقم خودخوایه با که رو روزایی  ببخیسر 

 چقدر بگم بهت نبودم بلد و کشوندم لجن به

 .دارم دوستت

 از میتوین  تا ویل شهاب عزیزدل مراقبتم خودم
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 تماشات خوب دارم که بخند دلت ته

 .کنم

ن  رویای با و شبم روز، هر  کوچولو یه و تو داشیی

 و بیسر  عاشقم روزی یه باالخره تا کنم یم صبح

 کتن  انتخابم اینبار خودت

 حال با حسایی  تا عزیزکم بخند چشمهات با

 .کنم کیف خوبت

 یم

 

 ادب اینه بدون اینبار و مراقبته دور از التهاب

 .عاشقته کنه

 قراره نه و دربیاره و اشکت دیگه قراره نه

 خنده دور از قراره فقط اینبار بلکه بده عذابت

 .کنه تماشا و هات

 شهاب عروسک عاشقتم دارم عمر تا

 فقط
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 بدون

 منتظرت زندگیم نفس آخرین تا

 پیشم دلت با که روزی اون برسه بلکه تا میمونم

 .باشر 

 و عشقم خودخوایه با که رو روزایی  ببخیسر 

 چقدر بگم بهت نبودم بلد و کشوندم لجن به

 .دارم دوستت

 از میتوین  تا ویل شهاب عزیزدل مراقبتم خودم

 .کنم یم تماشات خوب دارم که بخند دلت ته

ن  رویای با و شبم روز، هر  کوچولو یه و تو داشیی

 و بیسر  عاشقم روزی یه باالخره تا کنم یم صبح

 کتن  انتخابم اینبار خودت

 حال با حسایی  تا عزیزکم بخند چشمهات با

 .کنم کیف خوبت

 part665#وشار  دارم دوستت
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 من ویل بود شده قطع فیلم که میشد ای دقیقه چند

 .زدم نیم هم پلک حتی  و بودم زده زل تصویر به همچنان

بان  روی اشک رقص و شد یم بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 .داشت ادامه هام،همچنان گونه

 و دوباره جمالتش تک تک گذشت یم که ای ثانیه هر

 .شد یم رارتک و میخورد چرخ ذهنم تو چندباره

 خندم آروم آروم و اومد کش پوزخند به لبهام اختیار یی 

 .شد قهقهه به تبدیل و گرفت وسعت

 ویل دید یم تار چشمهام و بود خیس اشک از صورتم

 تو و بود کرده پر رو خونه کل هام خنده بلند صدای

 .زد یم زنگ گوشهام

 

 بهت لعنت...شهاب بهت لعنت_

 

 نداشتم بر رشتصوی از چشم و خندیدم بلند

 

؟ باالخره...شهاب کنه لعنتت خدا_  رفتی
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 بلکه تا کشیدم چشمهام زیر محکم و عصتی  رو دستهام

م رو لعنتی  های اشک این جلوی  صدای این حتی  ویل بگت 

 رو لعنتی  های اشک این جلوی نمیتونست هم خنده بلند

ه  بگت 

 

 دل ته از ی قهقه یه و تر بلند و بلند

 

 آره؟ رفتی  خودت پای شدم؟با خالص یعتن _

م این از مگه  میشه؟ بهتی

ن !کن نگام  .لعنتی  خوشحالم چقدر ببی 

 

 خندیدم و زدم چرخ خودم دور و بستم محکم رو چشنهام

 

 نیست دیگه شهاب...نمیشه باورم وای_

 

 تر بلند ی خنده و بعدی چرخ
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 ندارم بان زندان دیگه...شدم آزاد_

 

 آور عذاب ی رسگیجه یه و بعدی چرخ

 

 گذاشت نیست دیگه خودخواهه و دروغگوئه آدم اون_

 .رفت

 رفته نمیده فریبم دیگه

 

 .تر آور عذاب تهوع حالت و بعدی چرخ

ن  محکم رو رسم و ایستادم جام رس باالخره  دستهام بی 

 .گرفتم

یختم اشک....همچنان و میخندیدم همچنان  .مت 

 

 لحظه هر تهوع حالت و میچرخید رسم دور دنیا تمام

 اون سمت برگشتم آین  به اختیار یی  ویل شد یم بیشتی 

 .ترکیدم بمب یک مثل اینبار و لعنتی  تصویر

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

 صورتش تو میشنوه رو صدام که انگار و کشیدم فریاد

 کشیدم جیغ بلند

 

 

ن  به_ ؟االن همی    خواستی  راحتی
ی

 مظلویم؟ و عاشق خییل بگ

 آره؟ منم کرده ظلم و داده فریب که رس دو دیو اون البد

دن حرف ازش مزاحم دوتا اون که یواله اون پس ن  گ مت 

 بوده؟

 و کردن یکسان خاک با و من آرامش که رواین  دوتا اون

 .میگم

 دختی  یه جون با گفت یم شایان که هیوال اون نبودی تو

 کرده؟ قمار بچه

 هم از و نامزد تا دو میگن که فطریی  پست اون نبودی تو

 کرده؟ جدا

 بدی؟ و من جواب نمیتوین  االن که رفتی  گوری کدوم
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ن  روی تلوزیون روی روبه درست و شد سست زانوهام  زمی 

 از شده رسخ های چشم اون به و مرد اون به و نشستم

 .کردم نگاه اشک

 کشید یم تت   تنم تمام و میسوخت قلبم

 

 لعنتی  قلدری همیشه تو_

 خودم من تا کشیدی کنار خودت خیال به که االن حتی 

 .کنم انتخاب

 بهش انقدر تا نیست اینجا که مغروری ویزورگ یه تو

به  .بشم خایل تا بکشم جیغ و بزنم ضن

 .دادی نشون اول روز همون و خودت تو

 و دزدیدی و ختی  یی  جا همه از پرینازه که موقع همون

 .زدی آسیب بهش

 زدی و نقابش که آدیم این تا تره باورپذیر شهاب همون آره
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 یم رد چشمهام جلوی از فیلم مثل و رگباری خاطرات

 .شدن یم پخش رسم تو دونه به دونه و شدند

ط و بازی یه  میکشه رو خودش داره که شهایی  و بندی رسر

 .شه تر نزدیک بهم تا

 ...تولد کادوی یه

 منه؟ حال این االن چرا...و رفته شهاب

 برم؟ بفهمه اینکه بدون نمیخواستم مگه

 باشم؟ خوشحال نباید مگه

 ترینم شحالخو  االن من...دیگه هستم

 

#part666 

 لعنتی  لبخند اون و تصویر اون حرفهام مخاطب همچنان

 .بود

د طعنه چشمهاش اشک به که همون ن  یم نمایی  قدرت و مت 

 .کرد

 بود؟ کرده فداکاری مثال االن

 کشیده؟ عقب که قدرت از پر مرد یه
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 زدم کف خودم برای و خندیدم دوباره

 

 .ئیسر  جناب باختی  تو و بردم باالخره من_

 .کتن  اذیتم تا نداری زور دیگه شدم خالص دستت از دیگه

 .گفت یم اینجوری که شایان

 زور به و کردی عقدم بردی زور به گفت یم مهسا...مهسا

 .داشتی  نگهم خونه تو

 

 زدم دست خودم برد برای تر بلند و خندیدم تر بلند

 

 .درک به اونا اصال_

ن  چجوری دیدم نبودم که کور خودم  و من که ریبا اولی 

 .بستی  و دستم و کردی حبسم دیدی

 .اره آدیم همون تو

ن  برای که شهایی  اون نمیدونم فقط  غذا براش بار اولی 

 بود گ پختم
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 .نشنوم هم خودم تا گفتم آروم انقدر رو جمله آخرین

 ویل نکنه خراب رو خوبم حال گسش طعم تا آروم انقدر

 بر رسم زا دست لبخند و اشک پارادوکس چرا نمیدونم

 .داشت نیم

 نشونه تصویر اون سمت که مالمت از پر انگشت این

 .اومد نیم کوتاه بود رفته

 .کشیدم جیغ بلند اینبار و دادم تکون رو دستم

 

 .وجدان یی  لعنتی  کردی بازی نقش برام_

 .زدی گولم

 هر و کردی سواستفاده گذشته و خاطره یی  دختی  یه از

 .کردی کلش تو خواست دلت چی 

 .بخنده باهات چشمهام بذارم بود محال رنهوگ

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

دمت ویل کردم یم قلم و پاهام  با تا بهزیستی  اون نمیتی

 بفهیم و ببیتن  و میشناسم که جایی  ترین امن چشمهات

 .میده آرامش بهم کجا

 

 .شدم یم خفه داشتم

یختم اشک چی  هر  یم تر پررنگ بغضم و بود بدتر انگار مت 

 .شد

 حافظم دوباره کاش ای و ندمپوشو  دستهام با رو صورتم

فت یادم و دادم یم دست از رو  .داشتم روزهایی  چه که مت 

 و ببخشه رو پدرش تا کردم کمکش که رو روزی همون

ه آروم  .بگت 

ن  ن ..رو تپشم اولی  ن  و ذوق اولی  بان اولی  ن  از بعد ضن  اولی 

 .بوسه

 شده تنها روشای طفلیک...روشا طفلیک

 

 

 حاکم؟ جناب رفتی  شبعد و دادی بازیم انقدر چرا_
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 آره؟ باشه تو با باید قدرت همیشه چون

ن   بذارم پات جلو خودم گذاشتی  و هام ترین بکر و اولی 

 یادته؟

ن  همون از نم حرف ای رابطه اولی  ن  و شدم مستش که مت 

ی یه که نفهمیدم موقع همون ن  .نیست جاش رس چت 

 نه؟ مردی خییل کتن  یم فکر و عقب کشیدی حاال

 

 

ن  باال تند ندت سینم ی قفسه فت پایی   از تنم کل و مت 

 میسوخت حرارت

 

 مردی خییل...نه_

 آزادم من و عقب کشیدی باالخره

 

 

 کردم پاک رو صورتم روی های اشک نفرت از پر و محکم

 .زدم لبخند و
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 .خوب....حال از پر و قدرت نمایش از پر

 .خوب حال که معلومه

 

 .کشیدم عمیق نفس و شدم بلند جام از

 .تر عمیق و یبعد نفس

 تند تند و کردم رسکوب رو وحشتناکم بغض نفس هر با

ن  به رو رسم  از ها تصویر و صداها بلکه تا دادم تکون طرفی 

ن رسم  .بکشم نفس بتونم تا بتی

 

 شدم آزاد باالخره من...بردم من_

 

 

ن  باال تایید ی نشونه به رو رسم  باز رو دستهام و بردم پایی 

 کردم

 

 

فتی  ناای از زودتر باید_  رادش شهاب مت 
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 !بردم من بازم ویل

م جشن باید اصال  .بگت 

 شدم خالص بگم همه به باید...آره

 

وع و افتادم راه تلفن سمت زده شتاب  شماره به کردم رسر

ن   گرفیی

بان  داشت و بود نیوفتاده تا و تک از همچنان قلبم ضن

 .کرد یم دیوونم

ن  و باال تند تند سینم ی قفسه  یخ هامدست و رفت یم پایی 

ی خوشبختانه و بود بسته  تا نبود حسابگر روشای از ختی

 اسم مسخره های واکنش این ی همه روی و کنه پیدا دلیل

 .بذاره

 

 جیغ ذوق از فرگل صدای شنیدن و بوق تا دو از بعد

 .کردم بلند رو صدام خوشحایل با و کشیدم

 برسم جمله انتهای به تا کشیدم تر عمیق رو بعدی نفس

 .نکنم حسش رو مزاحم اشک قطره اون رد و
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 !فرگل_

یم جشن باید بیا پاشو  .شدم آزاد دردرس یی  باالخره بگت 

 

#part667  

  روشا*

ه آینه توی صورتم اجزای تک تک به  تند و بودم شده خت 

 خویی  به رو عرق ریز های قطره . کشیدم یم نفس تند

 و باال تند تند سینم ی قفسه و دیدم یم پیشونیم روی

ن پا  نفس تر عمیق ، شدید موج یه حس با . رفت یم یی 

 آینه توی کردنش مهار به لحظه چند از بعد و کشیدم

ن  موج یه به اراده بدون آین  به ویل زدم پوزخند  بعدی سنگی 

 بودم نخورده و بودم خورده چی  هر بازدم یه با و دادم تن

 یخ دستهام و میلرزید ضعف از وجودم تمام . آوردم باال رو

 نیم بر رسم از دست یی  در یی  های موج این ویل بود هکرد

 عمیق نفس تا چند و رسفه تا چند از بعد . . داشت

 آینه توی خودم تصویر به دوباره و کردم بلند رو صورتم
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ه  خیس رو دستم آروم و کردم باز رو آب شت   . شدم خت 

 و فکر هزاران از پر رسم تو . کشیدم دهنم دور و کردم

 هیاهو پر صداهای . بود مطلق سکوت و الخ په همزمان

 دیگه طرف از ویل صدا و رس پر و

 

 کامل رو دهنم دور . مطلق تفاویی  یی  یه و حیس یی  یه

 از پر رو مشتم ، باره سه و دوباره اینکه از بعد و شستم

 بستم رو آب شت   ، پاشیدم صورتم توی و کردم خنک آب

ون دستشویی  از و  سمت تعادل بدون و گیج . اومدم بت 

  با و افتادم راه سالن
ی

 و کردم نگاه فرگل خایل جای به گنگ

 پشتی  به رو رسم و کردم پرت مبل روی رو خودم تفاوت یی 

 روی طرف دو رو دستهام و بستم رو چشمهام . دادم تکیه

 و شد بلند در شدن بسته صدای که گذاشتم مبل پشتی 

  فرگل های قدم صدای بندش پشت

ی روشا چته_  ؟ باز خورد بهم حالت ؟ بهتی

 چشمهای به و کردم باز آروم رو چشمم ی گوشه 

ه نگرانش   شدم خت 

  ؟ رفتی  کجا_
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 پالستیک لحظه چند از بعد و کرد نگاهم مایوس اول فرگل

  آورد باالتر رو دستش توی های

م تحویل اینارو رفتم_  معلوم دیگه بگت 

 

م تحویل اینارو رفتم _  نوزه ؟ نیست معلوم دیگه بگت 

 برنامه این هفته هر اینکه مثل ؟ ماه یه بعد نکردی عادت

 داریما رو

 . بستم رو چشمهام کراهت با و شد جمع صورتم کالفه 

ن   بهم رو هام دندون عصتی  و شد مچاله دلم هفته هر عی 

  کردم قفل

ن  با ؟ رو مسخره بازی این کنه تمومش میخواد گ_  نازنی 

  زدم حرف انقدر خوبه حاال

خونه سمت تفاوت یی  فرگل ن  که همینطور و افتاد راه آشتی

 معمول طبق کرد یم خایل هارو پالستیک توی وسایل

وع   کرد رسر

 ؟ نشناختی  هنوز شوهرتم ، نمیشناش و اشکان فرض بر_

 اومد خرید کیل و پر دست با اشکان که اول روز همون

ن  ولكن اینا گفتم بهت  هم از کامل که زماین  تا الاقل . نیسیی
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ید طالق و شید جدا  همینو هم اشکان که دیدی . بگت 

  . گفت

 به . بتی  و خونه برو الزم خوراک گفته بهم شهاب گفت

 . نفرسته پس ویل دور بریزه نخواست اگر بگو هم روشا

 و بود گذشته لعنتی  ماه یک و خورد تمام با هفته 

 ی سایه همچنان بود گفته شهاب خود که همونطور

 یم حس حتی  اوقات گایه . ودب زندگیم روی سنگینش

ن  نگاه اون بار هزاران یا میکنه تعقیبم داره کردم  رو سنگی 

ن  نکنه که کردم یم شک و کردم یم حس  و دور همی 

 ؟ باشه اطراف

 در تو . بیاره رفیقش بخره بذار دیگه نگت   سخت روشا _

 زدی زنگ پیش ماه یه یادته بکن و حالت و عشق عوض

 نمیدونم ؟ شدم آزاد که بیا یمبگت   جشن باید گفتی  بهم

  ! نرسیدیم جشن به ماهه یه فقط چرا

 ، واضح حد این تا فرگل که بود رسیده جایی  به کار دیگه

د طعنه ن  مثل . کنایه از پر انقدر و محسوس انقدر . مت 

 فکرم رسی    ع ماه یک این های ثانیه تک تک
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  . کردم روشن رو تلوزیون و کردم منحرف رو

 بعدش که بیایم بریم ؟ سفر بریم رس یه ای پایه فرگل_

وع دوباره و کار دنبال بیوفتم  . کردن طراچ به کنم رسر

  . بوده خوب خییل کارم قبال گفت یم که نرگس مامان

  بود بیشتی  عقلتم قبلنا_

 تر بلند رو صدام و کردم اخم ناواضحش صدای شنیدن با

  کردم

  ؟ گفتی  چی _

 میام االن بابا هیجی _

 

  خرید

 # part668  

 به تفاوت یی  و چرخوندم تلوزیون سمت رو رسم دوباره

 رو روبه به داشت نیم بر رسم از دست که تهوغ حالت

ه   . شدم خت 
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 دستش میوه ظرف فرگل که همینطور دقیقه چند از بعد

ن  از بعد و افتاد راه سمتم بود ن  رس ظرف گذاشیی  کنارم ، مت 

  شد گت   جا

  ؟ مسعود بابا پیش رفتی  صبح امروز_

  نداشتم حوصله نه _

 بری باهاش میخواستی  ؟ چی  مامانت_

  نه اونم _

  ؟ پارک بردیش چی  روشنا_

 کردم زمزمه تر آروم و بستم رو چشمهام کالفه اینبار

 

ی جشن داری مشخصه کامال_   عزیزم میگت 

  ندم جواب بهش کردم سیع و کردم باز کالفه رو چشمهام

مت زور به باید فردا که نرفتی  اگه ؟ چی  آزمایشگاه _  بتی

 این گ من وگرنه آره صدالبته ؟ بود شده ضعیف اعصابم 

  ؟ بردم یم باال صدا کالفه و شد یم تموم طاقتم شکیل

 ی نکرده کارای نشستی  کردی کالفم فرگل دیگه بسه اه_

 ... تو اونوقت سفر بریم میگم بهت ؟ میشمری منو
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  آروم میلرزی داری روشا چته_

 . کردم باز رو کردم گره مشت و کشیدم میقع نفس

 . بود غریتی  عجیب روزهای

 

ی تا کندند یم جون ها ثانیه هم میگذشت زود هم  ستی

  . بشند

ات یگ تغیت  ن  یه ویل شد یم بیشتی  روز هر هورموین  و فت 

ات این ی همه تا بود تفاوت یی  رسسخت روشای  رو تغیت 

 اتفاق هیچ و نیستند که انگار نده بها کدوم هیچ به و ببینه

 . نیست رشد حال در عجیتی 

 یی  در یی  و کشیدم دست ملتهبم و داغ صورت رو کالفه 

 . کشیدم عمیق نفس

  روشا نیست خوب حالت _

 . شد بلند خندم صدای و شد باز چشمهام اراده یی 

 چشم بهش تعجب با و کردم باز طرف دو به رو دستهام

  دوختم
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 هیچوقت خوبم من ندی حرص منو اگه تو ؟ چرا اخه_

 یم آرزو وجود تمام با فقط ... فقط . نبودم عایل انقدر

  میموندم پریناز همیشه کاش ای کنم

 شد درشت چشمهاش و داد تکونش شدید شوک یه

 

؟_  چی

 برداشتم ها میوه ظرف توی از سیب یه و خندیدم تر بلند

  زدم گاز خنده و قیدی یی  با و

 . درست بودم داده دست زا حافظمو تازه ؟ نمیگم راست_

دم منگ و گیج ن  ویل و بود هم مخ رو احسان یه مت 

  . نداشتم ختی  بودم بهشت تو خداوکییل

 . میدیدم چشمهاش تو رو یاس و افسوس

فتیم همش تو با ! کن باور _  کیل اونور و اینور مت 

  . میخندیدیم

 ؟ نمیدیدی هیچوقت رو روشنا یعتن _

  . شد نزدیک بهم مآرو  ابروهام و شد جمع خندم 
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 و مهربونه انقدر که مهدی عمو . نرگست مامان مثال یا_

 . میکنه حسودی مسعود عمو با تو ی رابطه به

 

  ؟ ببیتن  هیچوقت نمیخواستی  اینارو .

بان اراده یی  شون سه هر یادآوری با  و شد بیشتی  قلبم ضن

 اگر نداشت عیتی  آره گفتم یم اگر بود انصاقن  یی  چقدر

 از رو بعدی گاز و کشیدم عمیق نفس . شوندیدم نیم

  زدم سیبم

  راست_
ی

ای هم روشا انگاری میگ ن   . داره قشنگ چت 

  میخوای یعتن  ؟ چی  قشنگ روزهای _
ی

 از  ؟ بوده صفر بگ

 مرور وقتی  تا نمیاد یادت هیجی  یادته که خاطرایی  الی البه

 ؟ بخندی و کتن  ذوق کردی
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 ورق خاطرات اراده یی  کرد یم توصیف که همینطور 

 . شدند پخش ذهنم توی اراده یی  چندتاشون و خوردند

ینشون طعم انقدر  حالت از و من که بود پررنگ شت 

ون روزها این هوشیاری ند بت   . کنند غرق خودشون با و بتی
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وز و عصباین  روشای رو تسلیط دیگه اینکه بدون  شده پت 

  زدم لبخند اختیار یی  و شدند مرور خاطرات باشم داشته

 تو . یادمه خوبم روزای باشم منصف بخوام اگر چرا_

 بچه بهزیستی  رفتیم روشنا و شهاب با وقتی  ندیدی نبودی

 بچه همه اون به ترسیده شهاب . کردن چیکار باهامون ها

 غرق دیگه بعدش و کرد یم نگاه کردن یم حمله سمتش که

 یه رو بچه اینهمه عمرش تو نکنم فکر هم روشنا.شد بازی

  . باشه دیده جا

 متحت   صورت به توجه یی  و ختی  یی  و خندیدم بلند بلند

 زدم ورق رو بعدی ی خاطره فرگل

 

 و شهاب روز یه که داد کیف چقدر نمیدوین  وای_

ن  مو بهش نشوندم  هیکلش اون با کن فکر . دادم یاد بافیی

د شونه حوصله با و من موهای بود نشسته ن  آروم و مت 

ن  مو آروم  . کرد یم تمرین و بافیی

 ، ناشیانه . ببافه و موهات مرد یه میده کیقن  چه نمیدوین  

ه نابلدی از پر  بزرگش دستهای اون با و موهات به بشه خت 

  ببافه قشنگ تا بزنه زور
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 چشمم از که شد هایی  قطره مات فرگل و خندیدم تر بلند

 چکید آروم آروم و جوشید

ش که روزی اون فرگل اصال _  تولد براش و دمکر  غافلگت 

ه یادم هیچوقت و گرفتم ن  به جوری یه . نمت   میخکوب زمی 

  . نمیشه باورت که بود شده

  دادم ادامه و زدم پس صورتم روی از کالفه هارو اشک

 بهش انگار داده کادوشو بهش و کردم بغلش رفتم وقتی _

 . بودم کرده وصل برق

 

 اورشب نبینه تا آدم ؟ بود شده پر چشمهاش میکتن  باور

 بود کرده بغض چجوری خودخواه و مغرور شهاب نمیشه

 ... چرا میفهمم االن . کرد یم تماشام و

ن    روی به و کردم یم بغلش اونجوری که بود بار اولی 

 . نمیاورد خودش

ن    شدم یم قدم پیش خودم اجبار و زور بدون بود بار اولی 

 . بود خوشحال ... و

 ...روشا_
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 از دست خوش های خاطره قااتفا نیستم انصاف یی  من _

 . فرگل دارن نیم بر رسم

 و شه پاک حافظم دوباره میخواد دلم ... میخوادا دلم 

ن  که پریناز بشم   . بره یادم رو بوسمون اولی 

 ویل نمیدیدم درست رو فرگل و بود شده پر چشمهام

  بشمره خاطره همچنان میخواست دلش تفاوت یی  روشای

 این تا کنم فکر شهاب بد رایرفتا به انقدر میخواد دلم_

  های خاطره
ی

ن  از رنگیم رنگ  ...چرا نمیدونم ویل برن بی 

 

 به زورشون که گورین کدوم تلخ اتفاقات اون نمیدونم

ط که روزی سه بخوابم کنارش کرد مجبورم و برد و رسر  نمت 

 خطشون میخواد دلم ... نکنم فکر بهشون میخواد دلم .

ستوین  هیچ ویل بزنم ن قتی   .. بکن و فکرش یناا نمت 

  با زورگو قلدر
ی

 بدم ... و بخوابم کنارش کرد مجبورم زرنگ

  فرگل نیومد

 بلندم صدای متوجه تازه شد بلند که فرگل فریاد صدای_

  . شدم گلوم سوزش و
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 تتن  و دستها و بود شده خیس اشک از کامل که صوریی 

  . میلرزید که

   ؟ تن نمیبی و خودت شدی کور یعتن  روشا دیگه بسه _

جر و کالفه و بستم رو چشمهام ن  زدم پس رو هام اشک متن

ن   بلند منم عصبانیت و حرص با و شد بلند جاش از نازنی 

 .کرد بلند منم و کشید خودش با رو دستم . کرد

 

 ویل بود بسته یخ دستهاش و میلرزید خشم از هم اون

 . زد فریاد حرص پر و داد تکونم عصتی 

 از داری . نمیفهیم و شدی بشها عاشق هم تو لعنتی  د _

ی انتقام گ  شهاب روز و حال ؟ شهاب یا خودت از میگت 

 اومده روزش به چی  و کشیده چی  االن تا دارم ختی  من که و

  ... تو از اینم .

  خودت به مدام اینکه از میشه نصیبت چی 
ی

 و متنفری بگ

 که ماهه یک ! بنداز خودت به نگاه یه ؟ خوشحایل االن

  ؟ خوشحایل

 زدم داد و کشیدم جیغ بلند منم اینبار
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 کسایی  . ندارم احمقارو حس دیگه چون خوشحالم آره _

 چون شدم آزاد میگم بهت . دیدن فریب و خوردن بازی که

 ؟ ميفهیم بگه زور حس بهم نیست کیس دیگه

 

 با رسی    ع ویل کردیم یم تماشا همو حرص با جفتمون

  . داد ادامه تاسف و پوزخند

 به و انتخاب حق باالخره چون نمییسر  اذیت دیگه آره_

 عاشق اون فقط نمیکتن  قبول چرا ویل ... ویل . داد خودت

  ؟ کتن  ولش نمیتوین  هم تو و نیست

   .... من نمیتونم گفته گ_

ن  همه اینکه با ماهه یک روشا_  درخواست آمادس چت 

 ای حامله نمیاری خودت روی به ماهه یک . ندادی طالق

ن  اینا سپ ویل ... ویل   ؟ چی 

 جلوی و افتاد راه اتاق ی گوشه کمد سمت عصتی 

ون رو من ی ممنوعه ی کیسه من متحت   چشمهای  بت 

 کشید
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 و ریز بازی اسباب اینهمه ؟ ندیدم اینارو کردی فکر_

 این تو میندازیش رسی    ع و میخری روز هر چیه درشت

  ؟ کیسه

 نه داری دوستش علنا نه ویل بارداری میدوین  ماهه یک

 روشا چیه برای لجبازی اینهمه . میکتن  کاری سقطش برای

 ؟ داره و بد حال اینهمه ارزش زندگیت واقعا ؟
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 جرئت که هایی  فکر تمام و شد یم ساکت کاش ای 

د داد بلند رو بدم پر و بال بهشون نداشتم ن  چیکار . نمت 

 و ها فکر ترین ممنوعه با ؟ من های ترس با داشت

 یی  صداش افتاد اشکهام به که نگاهش ؟ من احساسات

ن  اختیار   . اومد پایی 

 من تموم ماهه یک . روشا کردی تنبیه حسایی  و شهاب_

 تا نمیشه پیدا کلش و رس علنا ویل شده نابود که دارم ختی 

  . کتن  انتخاب آزادانه تو

ی نداره جرئت اونم که کرده دعوا اشکان با انقدر ن  بگه چت 

  . کنه دخالت و
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 داری که احساسیه حیف عزیزدلم عاشقه مرد یه حیفه

  .. میکشیش

  کوچولوته حیفه

بان  نیم آروم و شد یم بیشتی  و بیشتی  لحظه هر قلبم ضن

 . گرفت

 

 عاطفه و عشق چی  هر منکر و بزنم جیغ میخواست دلم

د حرف ازش که بشم ای ن  از رو نگاهم هیچجوره ویل مت 

م یتونستمنم بودم کرده قایم که بازی اسباب اونهمه   . بگت 

 حاملس روشا که حاال بود گفته شهاب به اوایل اشکان_

  . نکرد قبول شهاب ویل نکنه ولت هیچجوره دیگه

 مراقبه دور از چقدر نمیبیتن  تو میکنم حس و بودنش من

  ؟ لعنتی 

 چشمهات اینجوری وگرنه..وگرنه دیوونه عاشقیسر  هم تو

 درخشید نیم یادش به

  ... لعنت ... لعنت 

د حرف دیگه و شد یم ساکت کاش ای ن  کاش ای . نمت 

 ویل ... ویل نده ادامه دیگه و شه خفه بگم بهش میتونستم
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 بود کرده کیف حرفها این شنیدن از حسایی  که روشایی  با

 کشیده عقب عاشقانه اینبار که شهایی  ؟ کردم یم چیکار

 با ؟ کردم یم چیکار ویل . بود امیدوار همچنان ویل بود

 انگار میشنید که ای کلمه هر با که روشایی 

 

 لعنت . شد یم مشتاق بیشتی  و گرفت یم آرامش انگار

  ... فرگل بهت

  ..... که حرفهات به لعنت

 ! بود درست

ن  انقدر آدم اوقات گایه   میوفته گت   رسش تو صداهای بی 

 ذهنم تو من . درسته چی  یا میخواد چی  نمیدونه دیگه که

  . خودمه صدای و رس از پر

 صبح به صبح . شده خسته و تنهاست عجیب که روشایی 

نه گذشته به تفاویی  یی  نقاب ن  برای ای برنامه هیچ و مت 

 . عصبانیه تر عجیب که روشایی  یا نداره آینده

ه انتقام میخواد که روشایی    شهاب بد حال از و بگت 

ن  برای رو شهاب . خوشحاله  و میبینه بازنده بار اولی 

 که روشایی  . خوشحاله خودش بردن از تی بیش ... نه شایدم
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 تفاوت یی  و تماشاچیه فقط میخواد چی  بدونه اینکه بدون

 تماشا رو زندگیش فقط و میشینه مبل این رو روز هر

 روشای یه با افشده روشای یه و لجباز روشای یه . میکنه

 صدای به صداش که آخر هویت این به لعنت عاشق ...

سه بقیه  .نمت 

 

 زورش . نشناخته هنوز رو خودش و ستتنها عجیب

سه ن  حالش و حس از اصال و نمت   حسایی  و نیست مطمی 

  . بزنه اون قراره و آخر حرف انگاری ویل شده گیج

  . میشینه دلم به عجیب ویل ناواضحه هاش زمزمه

 نوید هاش خیالباقن  و میده خوشبختی  طعم رویاهاش

  . میده رو خوش روزهای

ن  این ه گ زور واقعا کنم یم فکر ارمد که باره اولی    ؟ بیشتی

وز روشای   ؟ عاشق و خسته روشای یا منتقم و پت 

  ؟ عاشق واقعا

بان این اسم میشه یعتن   رو تاب و تب این و دلیل یی  ضن

 ؟ گذاشت عشق
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 دلخودی خروار خروار پشت که تپیسر  اون و ذوق اون

 ؟ میشه دیده داره تازه و شده مدفون

 ! شده تنگ براش مدل ... ویل نمیدونم 

 ! باشه بس تنبیه و انتقام دیگه شاید 

 اون و ذوق اون ... رسیده خوشبختی  وقت دیگه شاید 

 تازه و شده مدفون دلخودی خروار خروار پشت که تپیسر 

 ؟ میشه دیده داره

 

# part671  

  شهاب *

به یک صدای شنیدن با  و شد باز آین  به هام پلک ، ضن

  . کردم نگاه نگاه اطرافم به نگم و گیج لحظه چند از بعد

 آروم ، خنک نسیم و بود افتاده تخت روی آفتاب نور

  . داد یم تکون رو پرده

 دوباره و کردم بر و دور به هدف یی  و گیج روز هر مثل

  . بستم رو چشمهام
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کت تموم نیمه کار کیل  ی بهونه صدتا یا ها قرارداد ، رسر

 ای لحظه حتی  و دکنن پام رس نمیتونستند هم تر قدرتمند

  . کنند منحرف رو فکرم

ه سقف به و کردم باز هدف یی  رو هام چشم  . شدم خت 

 ؟ نه ماه یک شد 

 . شد که معلومه 

 قطیع این ویل بود سال یک جنس هم که نیست مهم 

 ثانیش به ثانیه گذر چون روزهامه این کتاب حساب ترین

  . بودم کرده حس رو

 رو دیوار سمت رو نگاهم و کشیدم دست صورتم رو آروم

 دوختم روم به

 ...روز هر مثل درست

 

 . بود شده عوض کامال هام دلخوشر 

هایی  
ن  خالصه ذوق رس منو یا کرد یم خوشحالم که چت 

 . خونه این به شد و بود شده عوض جنسشون میاورد

  . دیواراش و در تمام و خونه این 
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 امتم صبحه روز هر مثل و گذاشتم رسم زیر رو دستهام

 اختیار یی  و دوختم چشم روم به رو قاب به ، ماه یک این

  . زدم لبخند

ن  همه  مثل تک به تک و عادت یه مثل بود شده چت 

 . افتاد یم اتفاق صبح روز هر دومینو

بان مثل  ن  گر و قاب این دیدن از بعد ضن  .تنم کل گرفیی

 کل و بود همراهم بندش پشت که قلبم شدید سوزش

 سیکل این . درد رس بعدشم و کرد یم مچاله رو روحم

 . بود روزم هر رفیق ، منظم

 . کرد یم تالقن  داشت عجیب کوچولو بتی  توله این اخه 

 رسم داشت جا یک و نبود و بود یادش که خاطرایی  تالقن  

  . کرد یم خایل

 رو مو باریگ به طناب این نه و جلو میومد قدم یک نه

 . کرد یم قطع

 یک مثل درست . کرد یم یوونمد کردنش تماشا دور از 

 رسید یم نظر به رساب

 

  . شد نیم آدم مال هیچوقت
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  نبود کار در وصایل هیچ

 آغوش در عطش و میدوختم چشم بهش دور از

  ... نه ، کشیدنش

  . موند یم دلم به کردنش تماشا ست   دل یک حتی  حشت

ه ه خت  ن  رو هام چشم و کردم نگاه روم روبه دیوار به خت   بی 

 . چرخوندم عکس هر

 هر و لبخندش و چشمها از بودم کرده پر رو اتاق دیوار 

  . کردم یم تماشا فقط صبح روز

 یی  و شد جلب توجهم دوباره تروق ترق صدای شنیدن با

  . شد نزدیک بهم اخمهام اختیار

 از و من تا نداشت قدرت انقدری ناواضح و ریز صدای

 . دیگه یدنیا تو کنه پرتم و کنه دور خودم عالم

 تکش به تک و چرخوندم ها عکس سمت رو رسم دوباره 

 . کردم نگاه رو

 . دیدم نیم تاوان یک رو عشق دیگه بعد به روزی یه از 

 تجارت و کتاب حساب عالم تو که بزرگ رادش شهاب 

  چشم جفت یک دام تو افتاد و بود خودش
ی

 . رنگ
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 رفیق و حایم یک و لیال تبار از آشنا نگاه یک 

 

 دارایی  تنها شد عشق این بعد به جایی  یه از . مرام یی 

  . زندگیم

  . دلخوشیم و داشته تنها 

بان و تپش این  و داشت یم نگهم زنده که حد از بیش ضن

ن  عطش اون   . کرد یم ترم حریص که خواسیی

 . نفهمیدم هنوز رو خوش روزهای اون حکمت ویل

  . زد صدا تاوان اونهارو بشه تر راحت شاید 

 نیم تقالیی  هیچ و میخندید برام من روشای که هایی روز 

  . کرد

 با مقابله توان و روزها اون بود شده بنا رساب رو که حیف

 . نداشتم رو ترس اونهمه

 . رسید میخواست که اوین  به و شد آزاد روشا باالخره 

 جوره هیچ . نشستم تخت روی کالفه و شدم بلند جام از 

 نیم رو آینده ی درباره الباقن خی و تصور ی اجازه ذهنم به

  . دادم
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 مرز تا که وحشتنایک روزهای چه یا خوش روزهای چه

  . گردوند یم برم و برد یم و من سکته

 و بخوره من روشای به دستش ای دیگه مرد که روز مثال

 ... بخواد

 

 . شدم بلند

  .. کنم فکر بهش نمیخوام 

 مشت یه تصویر این کردن تصور از بعد رسی هر مثل

 نگاه یک فقط ویل جام از عصتی  و کوبیدم رسم به محکم

 تعادل به بدنم دمای دوباره تا بود کاقن  روم روبه وسایل به

 لبخند کم کم . خودم دنیای به برگردم آروم آروم و برگرده

 . برگشت بهم آرامش و کرد پر رو صورتم
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  خرید برم باید دوباره امروز

 . دارم احتیاج بهش عجیب
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ن  رو   تماشا رو روم به رو نوزاد عروسک و نشستم زمی 

 . کردم

 شده و بود پوشنده رو اتاق کف کل که هایی  بازی اسباب 

  دلخوشیم از جزی بودن

ن  روزهام کل  یم نگاه رو ها عکس ست   دل یه اول بود همی 

  . ها عروسک این هم بعد کردم

ین  زا و سمتش رفتم یم که بود روزایی  اون هم روزها بهتی

 . بودم مراقب و کردم یم نگاهش دور

  ؟ نه بودم شده دیوونه پاک 

 . نمیومد بدم شهاب این از که بود عجیب ویل

کت نه دیگه و بود شده شبیه ها دیوونه به که شهایی    رسر

  . کار و کسب نه بود حالیش

 کردم یم فکر همیشه ؟ آورد روزم به چی  مامانت دیدی_

ه ازش زورم من  بره پیش خواستم خالف هنمیتون و بیشتی

 ... . چربید بهم زورش بدجور ویل

 

 . کردم نگاه بهش و کردم صاف رو عروسک لباس
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 دیگه میخواستش یعتن  پس بود داشته نگهش االن تا اگه 

 ؟ نه

ن  دل کوچولو فرشته اون که معلومه خب    رو بچش کشیی

  . نداره

  چه چشمهاش
ی

  ؟ شد یم رنگ

 ؟ رسید یم انشمام چشمهای پای گرد به یعتن 

 ؟ دیگه بتی  توله یه یعتن  

 بستم چشم لذت با و خندیدم اختیار یی  

یتن  رویای عجب   شت 

یه ماده یه نکنیا نگاه و مامانت اینجوری_   دویم که بتی

 فرمانروایی  خودش برای رادش شهاب که اونموقع . نداره

 کنه نگاه چشمهاش تو نداشت جرئت هیچکس و داشت

 یم درشت چشم و ایستاد یم روش جسارت با تو مامانه

 . کرد

 برد باالخره .... دیدی که آخرم 

ن  روی از اختیار یی  رو بچه های لباس به رو   برداشتم زمی 

  . کشیدم بو و کردم نزدیک بینیم به و
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  خود خود
ی
 ؟ نه مگه بود زندگ

 

 بابایی  باشر  دختی  کاش ای_

 بشو بیا هم تو . زندگیم ی همه هم لیالمه هم که مامانت 

 . کسم همه

  ؟ نه مگه باشر  داشته دوستم باید دیگه تو 

  ؟ ببینمت میذاره مامانت

 باشه بد نمیتونه بخواد خودشم روشا ؛ میذاره که معلومه 

. 

ا میگن اخه   باباهاشون برای و خودشون میشن بابایی  دختی

ن  یم لوس   . کین

 شهاب کوچولوی بخرم ناز میخوام دارم جون تا که بیا آخ

.  

  . بابا کنم نیم اذیتت دیگه رو وت

 به زدم گند و دادم عذاب داشت جا تا نبودم بلد و مامانت

 . اقبالم و بخت ی همه

 . کنم چیکار بلدم دیگه ویل رو تو 
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ی
  بابا داده درس بهم حسایی  زندگ

ی سخت از پر چند هر تلخ چند هر  حشت عمر یه با گت 

ن  ه نمیذارم دیگه رو تو ویل نداشیی  . بگت 

 کنیم یم سیع و میمونیم مامانت مراقب هم با دوتایی   

 بده عشق بهش بودنت با تو ویل دور از من . بخندونیمش

 ؟ بابا باشه

 ؟ نه مگه کنم بغلت میذاره اومدی وقتی 

 

 . بزنم دست بهش نمیذاشت حتی  اوایل اون که و خودش

 یم زورم که جایی  تا و حماقت تو نذاشتم کم الحق منم 

 . کردم یقلدر  رسید

ای چقدر که اخ  ن  ... بابا بدم یادت تا گرفتم یاد زیادی چت 

 ... عاشقتما شدی پش اگرم 

 اضافه حالم و حس مابقی  به حسادتم فقط اونجوری 

  . میشه

  ؟ عاشقته و کنه یم بغلت داره روشا ببینم چجوری

 . حسودم خودمم پش برای حتی  من بگم االن از
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 عاشق چجوری بدم یاد بهت گرفتم یاد دیگه عوضش ویل 

  . بیسر 

  بابا دیگه شهاب یه نیسر  تا پشتتم کوه مثل خودم

  . چرخید باشیم مامانت مراقب باید

 یی  و شد قطع حرفم ظروف و ظرف توروق ترق صدای با

ون سمت رسم اختیار  .چرخید بت 

  ؟ نه دیگه بود سوم بار

 ؟ بود صدیقه

 

 شدم بلند جام از و کردم نزدیک بهم رو هام اخم اختیار یی 

. 

 رس نمیخواد دلم که نمیمونه یادش هنوز صدیقه یعتن  

 ؟ کنه صدا و رس و بیاد صبح

 مرخصیه امروز بود گفته یادمه که جایی  تا ویل 

ن   هتن  اولی  ن  روی از رو خورد چشمم به که پت   برداشتم زمی 

 . انداختم برهنم ی تنه نیم روی و
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 گره های اخم با و کردم رها نبسته بسته رو ش ها دکمه 

خونه سمت کرده ن   افتادم راه آشتی

 ظرفها به صبح وقت این خواستم ازتون خانم صدیقه_

 ... چرا کار اینهمه نزنید دست

 

# part673 

خونه به کامل هنوز  ن ن  به پاهام که بودم نرسیده آشتی  زمی 

ی  اومد بند نفسم و شد قفل بان از ختی  نبود قلب تند ضن

 هام ریه تو نفسم و کرد ایست بمقل واقیع معنای به چون

 . خورد گره

ین  غر چقدر _ ن  شدیا بیدار ساعته دو خوبه حاال مت 

 . برداشته رو خونه کل صدات

 بسته اختیار یی  چشمهام و خورد رس کمرم رو رسد عرق 

  کردم باز چشم وحشت با صداش شنیدن با ویل شد

 سلیقه یی  چقدر این تو میکنه کار چی  صدیقه پس بابا ای_

 ؟ خونه رو اینجا چیده

 بیشتی  رو هام اخم گره اختیار یی  و زدم نیم هم پلک حتی  

  . کردم
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 که جایی  تا رو دستش و بود شده بلند پاش ی پنجه روی

 ی طبقه به تا بود داده کش شد یم

 

 . برسه رسش باالی

 پشت رو موهاش ناز با و جاش رس برگشت دوباره بعدش 

 . برگشت سمتم و زد گوشش

 و ظرف مشغول رو خودش دوباره و خندید عشوه با 

  کرد ها کابینت توی ظروف

 با بلند بلند انقدر ؟ خوبه حالت شهاب کل در ویل_

ین  حرف عروسک ن  ؟ مت 

ن  باال تند تند سینم ی قفسه   فت پایی   دستهام کف و مت 

 ویل برداشتم جلو به قدم چند اختیار یی  . بود کرده عرق

 میخکوب جام رس سمتم تبرگش دوباره اینکه محض به

  شدم

  ؟ کردی اخم انقدر چرا ؟ چیه_

  ؟ خیایل و خواب_

ن  کنم زمزمه لب زیر تا کندم جون که هایی  کلمه تنها  همی 

  . بود
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 کشید ها ظرف اون از دست و زد مالیم لبخند

 

 اینبار و کشید ها ظرف اون از دست و زد مالییم لبخند

 . سمتم برگشت کامل

 .خندون چشم جفت یه و کوتاه دامن یه با رسخ لباس یه 

 واقیع؟ بود؟همینقدر روشا

 ؟ پالیی  و پرت انقدر چرا شهاب وضعیه و رس چه این  _

  ؟ من پیش اومدی _

ت از پر و ناباور  چشمهام حتی  و کردم زمزمه لب زیر حت 

  . کرد نیم باورش رو تصویر این هم

ن  از  ون اومد خونه آشتی  یم بر که قدیم هر اراده یی  و بت 

ان عقب به رو داشت   . کردم یم جتی

 داشت سیع که بود قلبم فقط و داد نیم فرماین  هیچ مغزم

ه آروم  کنه باور و بگت 

 . شهاب کجامیاری از و عکس اینهمه نفهمیدم هیچوقت 

 

  ندارم خودمم حتی  من اینارو از خییل_
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م آروم نتونستم دیگه   و کشید یم ناباوری فریاد مغزم بگت 

 . افتاد از داشت قلبم

 .افتاد یم نفس 

 نه مگه منه روشای ؟ بود حقیقت جنس از ؟ نبود خواب

  ؟

ت از پر و نتونستم دیگه  پر و گرفتم دستم با رو رسم حت 

  بشنوه تر واضح تا زدم حرف تر بلند ناباوری از

  ؟ من پیش برگشتی _

 مستقیم و گرفت اطراف های دیوار از رو چشمهاش

  . کرد نگاهم

 و آروم ی خنده یه به رو جاش ناز از پر ی خنده اون

 داد آرامش از پر شایدم

  کنم دعوا باهات مفصل اومدم ... نه _

بان این  ... ها نفس این ؟ گرفت نیم آروم چرا لعنتی  ضن

 ؟ میومد بند داشت چرا لعنتی  نفس این

 شدین  چرا پس ؟ نه کردم یم جور و جمع و خودم باید

  ؟ نبود
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 ... صدا و رس پر شهاب بدهکاری بهم ساشا دعوای یه _

  . داد و جیغ ست   دل یه و شلوغ

 هات قلدری تک تک قدر کردی که اذیتایی  ی همه قدر

  . گفتنات زور

 تمومش ... راحت راحت بتونم تا شه خنک دلم که انقدری

  . کنم

 فقط . کنم حالچی  نمیتونستم رو حرفهاش از کدوم هیچ

ه چشم پا تا رس  بود لعابش و رنگ خوش تصور  ی خت 

  . کشید یم رخم به داشت تمام بدجنیس و فخر با که

ن  ؟ کنه دعوا بود اومده  آخر کنم تمومش اون ؟ همی 

 رو هام دست اختیار یی  و گرفت رو پاهام قوت حرفش

  . کرد مشت

 شده باریک مو مثل طناب اون جون به بیوفته بود اومده

 پناه یی  های بچه پش مثل که بود اومده روزم به چی  ؟

  بلند بلند

 زدم جار بلند رو ترسم و کردم فکر
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 و رس دیگه که بود اومده رسش بالیی  چه رادش شهاب

  ؟ شد نیم پیدا کلش

  ؟ معرفت یی  رفیق این خداحافیطن  برای بود اومده

 نمیموین  ؟ بری میخوای بعدش یعتن  ؟ کتن  تمومش - 

 ؟ روشا

 نیم رو رادش تبار بوی و رنگ هیچ شنیدم که صدایی  این 

  . داد

 ؟ کجا استیصال اینهمه و رادش

 بس از شدم خسته . کردنشه تموم وقت دیگه ... آره _

 . کنم تموم نتونستم و دادم کشش

 شهاب میشه تموم مجاین  و مفت انقدر نکن فکر ویل 

 حاال . بکیسر  ناز باید زورگوییات تک تک قدر حاالها حاال

  ... هابش نمونم آیا بمونم آیا بعدش

 ها چشم دادن تاب اون و شیطنت از پر ی خنده اون اگر

 بود خودش خود . شد نیم باورم نبود

 

  ! شهاب روشای
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  ؟ نه مگه بود اومده خودش پای با

ت از پر زورگویی  نه بود وسط اجبار پای نه دیگه اینبار  حت 

 شدم نزدیک بهش قدم چند متعجب و خندیدم گیجی  و

 بگو قدرت با کالم المذهب د ؟ آره روشا بموین  اومدی _

 . ماه یک این های زجر تمام قدر آره

 دو از بیشتی  سالها این ی همه قدر بود کجا ماه یه نه 

ن  سال   االن خود تا دیدمت که روزی اون از ! روشا نداشیی

  رسخ لبهای اون هم بعد چشمهاش همه از اول .. خندید 

ط گفتم_ وط و رسر   شهاب داره رسر

  میکتن  راضیم ریچطو  ببینم

 این ؟ بخرم و نازش باید گفت . نشنیدم رو مابقیش دیگه

ی که هایی  ثانیه تک تک از میدونست چی  دختی   کردم ستی

 ؟

 

 چطوری نفهم زبون و تنها قلب یه ؟ بود اومده دلش با

  ؟ کنه باور و دختی  این عشق میتونست
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 تمام و برهنش بازوهای رو نشست اختیار یی  دستهام

 کشید راحت نفس هی وجودم

 

# part674  

 . بود محض حقیقت ... نه

  . بود خودم روشای . خیال و خواب نه و بود رساب نه 

  ؟ لعنتی  واقعا اینجایی  االن_

 کار در هیجی  بازو زور نه و قلدری نه ، زنجت   و قل نه

 . نیستا

 ؟ نمیکتن  گریه دیگه ؟ اومدی خودت 

 ؟ شم زدیکن بهت بخوام اگه نمیکیسر  پس پا دیگه 

 بندم نیم نفس و رسخ چشمهای به نگاهش تازه انگاری 

 نفسم بدتر و زد کنار رو شیطنت از پر نقاب اون که افتاد

  .. کرد قطع رو

 شهاب انصاقن  یی  خییل تو_
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 وقتی  از . فرسا طاقت دردای اون از اونم بود درد بودنت 

ن  بهم رو گذشته  یی  توی و لوحم ساده خود از حالم گفیی

 ... ویل . خورد بهم تمعرف

 تا هزار نبودنت و درد بودنت که بود انصاقن  یی  اوج این 

 لعنتی  بود درد

 ... نتونستم 

 

 ! نیستی  کنم باور نتونستم

 ؟ شهاب اومدی و گذاشتی  و من واقعا 

ی دیگه نمیشه باورم یعتن ..یعتن    حاکم شهاب از ختی

  ! نیست

 سفت بازوش دور به دستهام اختیار یی  و میلرزید تنم تمام 

  . شد

 ؟ نیستم که کنه باور نتونست گفت

 بدون ... فریب بدون ؟ نه مگه بود روشا خود خود این 

 مگه باشه خوب ی نشونه یه کوچولو این کنم فکر اجبار

  ؟ نه
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وع دیگه بار یه و کنم تمومش میخوام من_  از . کنم رسر

  ؟ هستی  آینده از ترس بدون و گذشته بدون ... صفر

 ؟ صفر ی قطهن از

 آروم مغزم و میبلعید رو صورتش اجزای تمام چشمهام 

  . کرد یم هضم رو کلمات آروم

  part675نقطه این بود بهشتی  عجب .... صفر ی نقطه

*** 

 ویل شدم هوشیار آروم آروم گونم گرمای احساس با 

  . داشتم نگه بسته رو چشمهام ، خواب در غرق همچنان

 و شدم تر هوشیار گونم روی بعدی ی بوسه حس با

  . شنیدم تر واضح هم رو اطراف صداهای اینبار

 البه که کردم حس رو هایی  انگشت ، لحظه چند از بعد

 رو موهام حوصله با و آروم و رفت یم فرو موهام الی

 . کشید یم شونه

 دیگه اینبار لبم کنار درست اونم بعدی ی بوسه حس با 

 میون و کردم باز رو پلکم الی آروم و شدم هوشیار کامل

 شیطون چشم جفت یک به اطرافم تاریک نیمه فضای

ه   . شدم خت 
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 اتاق تو شیطنتش از پر و لب زیر های خنده صدای

ن  تو و میپیچید  قابل چشمهاش درخشش هم تاریگ همی 

  . بود تشخیص

 به لبهام لبش زیر و پچ پچ صدای شنیدن با اختیار یی 

 هنوز نه یا پاشدی_ام زدم لبخند آروم و اومد کش خنده

  ؟

 ؟ داشت نداشت ایرادی که بدجنیس یکم

 و اومده دستش خوش روزهای عیار ، آدم تازه وقتی  اونم 

  . بچشه بارها و بارها رو خوش ی ثانیه هر میخواد دلش

دم لبخند که همینطور  ن  و بستم رو چشمهام دوباره مت 

 غلیظ نچ یه و انداختم باال منقن  ی نشونه به رو ابروهام

  . کردم چاشنیش هم رو

 بهم کامل رو تنش و شد تر بلند خندش صدای اینبار

 . زد خیمه روم تقریبا و چسبوند

 تند های بوسه با و برد فرو موهام الی البه رو دستش یه 

بان و زد مهر رو صورتم وجب به وجب عمیقش و تند  ضن

 . کرد بیشتی  رو قلبم
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 گوشم به رو لبش ، داد یم ادامه شیطنت پر که همینطور 

وع و کرد تر نزدیک ن  زبون به کرد رسر   ریخیی

 اذیت شدی بیدار که تو ... شهاب ... جونم شهاب_

 ...نکن

 

 ... جونم شهاب

  ... عه دیگه شو بیدار 

 تحملم ی آستانه دیگه که بود وقت خییل . نتونستم دیگه 

 وجود مقاومتی  سد هیچ دیگه و بود رسیده هیچ به تقریبا

 . نداشت

 باهم رو جامون رسی    ع و کردم باز رو چشمهام آین  به  

 شیطنتش از پر جیغ صدای به لذت با و کردم عوض

 به آرامش با و زدم خیمه روش من اینبار . دادم گوش

ور چشمهای ه خندونش لبهای و رسر   . شدم خت 

  چی _
ی

  ؟ بخوابم نمیذاری چرا بتی  توله میگ

 ! شهاب عه. میشه له بچم اآلن روم از پاشو عه_

 نق لذت با و کردم قفل طرفش دو رو دستهاش تفری    ح با 

 . کردم تماشا رو هاش زدنش
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 با که انداختم ساعت به نگاه یه و لجبازش صورت به نگاه 

 باال بهت زور از صدام و شد ها عقربه میخ نگاهم تعجب

 رفت

 

 حرف ؟ دقیقا کردی بیدار چرا صبح چهار ساعت و من_

   ! ببینم بزن

  ! میخوام بستتن _

  گفتم گرد چشمهای با و پرید باال ابروهام

؟_  چی

 و شد باز هم از آین  به غرو غر و مچاله صورت اون 

 بتی  توله یه و رسکش ی بچه دختی  یه جلد تو دوباره

 . رفت شیطون

  ... که بگم نمیذاری اخه _

 کنم تعریف قشنگ پاشم کن ول و دستهام

اف   بلند اینبار منتیه . نبود سختی  کار دیگه کردن اعتی

 دومون هر های گوش تا گفتم یم نقاب بدون و بلند

 . کنه عادت
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 ی عشوه و ناز با دادم اجازه و کردم ول رو دستهاش 

 ناز که اینطوری_کنه صاف رو موهاش و شه بلند ذاتیش

   کردی لعنتی  بکشم نفس نمیتونم هیچجوره میکتن 

ی بدتر و میفروخت فخر   . کرد یم دلتی

 رو موهاش غمزه با و کرد یم نازک چشم پشت وهعش با

د گوشش پشت ن  . مت 

 کردی بیدارم صبح چهار میخوای چی  بگو حاال _

ارت آین  به دیدم   قلدری به رو جاش و رفت چشمها رسر

د   . ستی

 قلدری ؟ بلنده صدای و بازو زور فقط قلدری گفته گ

  ! عشوه یه ، باشه بغض یه میتونه

 که بدی انجام رو کاری وت بشه باعث که کاری هر

  . نمیخوای

  . شد مظلوم حسایی  و شد قلدر چشمهاش

 نتونستم کردم کار هر من بودی خوابیده که تو .... اخه_

 دیگه ساعت چهار سه همش گفتم خودم پیش . بخوابم

د خوابم فکرش از دیگه بعد بریم میخوایم  . نتی

 کشیدم نشون و خط براش چشمهام با و خندیدم آروم
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  ؟ بعدش _ 

 که کردم یم نگات داشتم بودم بیدار که همینجور بعد_

 ... که دیدم .... دیدم خوایی 

 گفتم تصنیع خشم یکم با و کردم باریک رو چشمهام

 که؟ دیدی_ 

 دنده یه قد های بچه دختی  مثل و کرد مچاله رو صورتش

 داد تکون تخت روی رو خودش

 تو خب شهاب . کردم بستتن  هوس چقدر که دیدم_  

 بیاری برام رسی    ع خواستم چی  هر وقت هر دادی قول

 ؟ خوابیدی گرفتی  اونوقت

 

# part676  

 درخشید چشمهام و گرفت جون بیشتی  لبخندم آروم آروم

 یه . شد یم ها بچه دختی  شبیه اوقات خییل روزا این .

بان عجیب که کردین  له و بغیل دختی   دو رو قلبم ضن

 . کرد یم چندان
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ی دلش تی وق روزها این  ن  هیچجوره میخواست رو چت 

ی یه تا میموندم منتظر چقدر و کنه صتی  نمیتونست ن  چت 

  . بخواد ازم اشتیاق این با رو

 برات خریدم دیشب_

  راست _
ی

  ؟ میگ

 بلند تخت روی از برق مثل که دادم تکون آروم رو رسم

ون پتو زیر از کوتاه خواب لباس اون با و شد   . اومد بت 

ون سمت بلند های قدم با و تند تند  نگاهم من و دوید بت 

 شد یم بزرگتی  داشت آروم آروم که شد شکیم میخ

 

 که همینطور و شد اتاق وارد دوباره لحظه چند از بعد

 راه تخت سمت کنه باز رو دورش پالستیک کرد یم سیع

  افتاد

ن  یه بری قبل از ویل نیست قبول _  شهاب بخریا و چت 

ی بری موقع همون اینه به کیفش  رسی این حاال ویل . بگت 

  نداره عیتی 

ون و دادم تکیه تخت تاج به  روم روبه ی صحنه به حت 

ه  تخت روی تخت تاج به من مثل دوباره . شدم خت 
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 گاز به و کند رو پالستیک اون باالخره و داد تکیه نشست

  . زد شکالتیش بستتن  از بزرگ

ن  با   که ندید و بست لذت با رو چشمهاش گاز اولی 

 یه مدهوش و دادم تکیه تخت به سینه به دست چجوری

ت کوچولوی دختی  ن  حت   . شدم انگت 

 رو واقیع مالکیت داشتم که بود ماه سه به نزدیک 

ن  . میچشیدم  تیتی  که بود ای کلگه تنها وصال و داشیی

 . بودم شده غرق توش حسایی  و بود روزهام این بهشت

 

د گاز بستنیش از لذت با روشا ن  نگاهم اختیار یی  من و مت 

  . شد کشیده برآمده کوچولو یه شکم اون سمت

 جانا مثال یا ... قشنگه هم تارا_

ن  که فردا  مت راست یه شدیم مطمی   خواستی  چی  هر میتی

  بخر

 حرص با و شد درشت چشمهاش آین  به انتظارم طبق

  کرد نازک چشم پشت

ت تارا جانا . میکنم خرید فقط من پارسا برای_  اومد گت 

 . نیستم  من کن بزرگش برو خودت
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 ویل میکنه شوچن  باهام داره کردم یم فکر اوقات گایه 

 میدیدم که رو خشمش و حرص از پر آشنای نگاه وقتی 

  . کردم یم باور

ن  این طعم چقدر  . بود نشدین  تکرار و ناب ها اولی 

 . نمیام سونوگراقن  فردا اصال کتن  اینجوری شهاب _

 

ه نباشه مهم برات اصال میگم بهت دفعه صد  پش یا دختی

 میکتن  اذیت تو باز ویل

م نمیدونستم   هم باز ویل بدم ندارم و دارم چی  هر حاضن

 . ببینم رو حرصش از پر و حسود روی این

 این . کردم نیم باور هیچجوره رو روزها این اوقات گایه 

ین زبون این رو عشق از پر نگاه  . شت 

 من ؟ نبود میون در خیایل و خواب و رویا هیچ پای یعتن  

 ؟ خوشبختی  و بودم
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 محکم رو دستش ، زد هم که رو بستنیش از گاز آخرین

 شده گرد چشمهای با . زدم خیمه روش دوباره و کشیدم

 جیغش صدای حرص با و داد قورت هم رو گازش آخرین

  شد بلند

  ! ترسیدم میکتن  کار چی _

 قرار یی  های تپش از پر و تاب و تب پر و ندادم مجال

  . گرفتم کام عمیق و گذاشتم لبش روی رو لبهام رسی    ع

ن  از پر..حرص از پر   داشیی

ی دیگه منتیه   . نبود زدن پس حتی  و کشیدن عقب از ختی

ین همرایه یه   . هام ترس ی همه رو کشید یم خط که شت 

بان و شدم یم تر حریص گرفتم یم که کایم یه هر با  ضن

 . دش یم بیشتی  قلبم

ن  برای دختی  این    . بود من مال دیگه بار اولی 

 کم نفس که کردم حس همراهیوقتی  از پر ، عشق از پر

 نفس گرمای لذت با و کشیدم عقب اکراه با و آروم آورده

  . کردم حس صورتم پوست روی رو تندش تند های

  کردم زمزمه لب زیر و بوسیدم آروم رو چشمهاش

https://t.me/shargoftegoo


  به رنگ یاقوت کبود 

@shargoftegoo 

  . نیست مهم دیگه _

 کردم زمزمه لبهاش روی و بوسیدم رو ونشگ آروم

 نیست مهم دیگه برام جنسیتی  هیچ نه و تارا نه پارسا نه_

 تو اول . شهاب عروسک تو و موندی تو فقط روزها این 

 تا یعتن  هم کنار دوتا این وصال ی ثمره یه با ... تو آخر

 گاه تکیه کوه مثل بازدم آخرین تا . هستم جونم پای

 با فقط تو ... بخند فقط تو . معشق برای میمونم

 . من با مابقیش ! بخند چشمهات

 میخوایم که دیگه ساعت چند تا ببند آروم و چشمهات 

 به کنملبهاش تماشا فقط میخوام سونوگراقن  برای بریم

  . درخشید چشمهاش و اومد کش خنده

 شدم عاشقت بدجوری ... شهاب میگم دلم ته از اینبار_

  . هستم تهش ته تا دادن باج و زور بدون ... اجبار بدون

_  
ی
ن  درست کردن تجربه درست زندگ  مگه بود جمله همی 

  ؟ نه

ن  ن  و ذوق همی   ... رسیدن یعتن  . تپش همی 

  . رسیدن وصال به دادن تاوان کیل از بعد یعتن 
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 روزی از . میفهمیدم رو عشق واقیع معنای تازه روزها این

ن  برای که ن  برای و خندید بار اولی   . شد قدم پیش مرتبه اولی 

ن   ن  جنس از که هایی  اولی   تبار از تکشون تک و بود خواسیی

  . عشق

ن  بد جایی  یه باالخره حاکم رادش شهاب  عجیب و خورد زمی 

  درس
ی
 گرفت زندگ

ن    رسیدن گایه . هاست بردن و ها کردن اشتباه بازی زمی 

ن  . نرسیدن گایه  . کردن وداع لیالها با و ها بخشیدن زمی 

 

ی حاکم از دیگه وقته خییل  فقط دارم جاش به و ندارم ختی

  با
ی
  . کنم یم بازی عشق زندگ

 شهاب یه بچم برای و میدم عاشقی  درس همه به دارم عمر

 . میسازم بهتی 

 گم رو درست راه که هایی  آدم به میدم عاشقی  درس تا 

 به ، مالکیت خودخوایه با رو عشق قداست و کردند

  . میکشونند لجن
ی
ن  تن یع زندگ  دغدغه یی  ها ثانیه همی 

  چشم جفت یک تو و خندیدن
ی

 یک . شدن غرق رنگ

  ... رنگ به چشم جفت
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 اینبار و بردم نزدیکتی  رو رسم دوباره . کبود یاقوت رنگ به

 . شدم گم لبهاش شهد میون

 

 *کبود یاقوت رنگ به رمان پایان*

 ۱۴۰۰/۱۲/۸ 

 

 و متفاوت پایان تلخ،یه پایان یه با که بود ذهنم تو همیشه

 بهانه و تلجن  انقدر روزها این دیدم ویل بسازم یادموندین  به

 با هم من نمیخواد دلم اصال دیگه که هست بد حال برای

 .باشم داشته توش قصم،سهیم پایان

ن  باال ها بدقویل ها کاستی  و کم ی همه با  پایان به ها پایی 

 .ست باقی  همچنان حکایت دفتی  این آمد

بان رمانم آخرین با متونست که خداروشکر ن  نگاهتون مت 

 .ها فهمیدن و ها صبوری ی همه از ممنون و باشم

ایط بدترین تو  رمان متعهدانه که کردم رو تالشم تمام رسر

ین و برسونم پایان به رو  .بدم ارائه رو خودم بهتی

ین امیدوارم  به اسم زمان هر و بیوفته اتفاق براتون ها بهتی

 باشه لبهاتون مهمون لبخندبشه، آورده کبود یاقوت رنگ
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 دارم دوستتون

 پریا#
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