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 چشمان رمان

 به قلم نگار 

 بر اساس واقعیت

 رمان قبلی نویسنده: نگاریسم

 

درش چشمان دختر یه تاجر تقریبا ورشکسته است که ما خالصه رمان: 

بزرگ زیر رفتارهای روانی کننده پدرش سالهاست طالق گرفته و چشمان 

با ایست قلبی میشه. اما درست شبی که چشمان به ته خط میرسه پدرش 

میمیره و چشمان مجبور میشه با تنها فرد ممکن یعنی همکار پدرش به خونه 

نارش راز های زیادی برمال میشه راز هائی از  ه با زندگی ککاون بره... مردی 

امالک دزدیده شد و عشق... اونم یه عشق   چشمان، همسر بهزاد ومادر 

  ممنوع!
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چشمان#

#۱

تو تارییک، قفل در پشت بوم رو باز کردم و آروم رفتم 

…رو پشت بوم

برق هارو روشن نکردم، که همسایه ها متوجه من   

 .نشن

ن تر از همه بود  .سقف ساختمون ما، تقریبا پایی 

لوغ و یه ساختمون سه طبقه ش ساله! تو منطقه ش

 ...پر تردد طرشت

  رفتم کنج پشت بوم

 .به حیاط نگاه کردم و نفس گرفتم

 …امشب دیگه میتونم

برای یه بار هم که شده
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م  …خودم برای زندگیم تصمیم میگی 

 .ی اراده اشکم راه افتادب

 .اشک هام تو اون رسما، صورتم رو گرم کردن

 .دستم رو گذاشتم لبه حفاظ و خودمو باال کشیدم

واستم پامو بزارم لبه حفاظ و وایسم، که با تک خ

  رسفه ای از جا پریدم و تقریبا افتادم رو سقف

 !برگشتم سمت در

 .تو تارییک، فقط یه حاله دیدم

…فقط دعا کردم بابا نباشه

از ترس، نزدیک بود از حال برم که برق رو روشن 

 .کرد

 .نور افتاد رو کل سقف و صورتش پیدا شد

 !بابا نبود
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نفس گرفتم 

…اما دوست بابا بود

  زیاد میومد خونه ما 

 .خییل کم سن تر از بابا بود

 !هرچند باز هم سن دار حساب میشد

ته ریش صورتش تار  درسته موهاش مشیک بود، اما 

 .های سفید داشت

 .صورت مردونه و زیادی جدی داشت

سوند  …از اونا که منو بیشیر از بابا مییر

 .آب دهنم رو قورت دادم

 .رسی    ع بلند شدم 

 .دقیق نگاهم کرد

  اومد سمتم و گفت
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داشتر چکار میکردی؟ -

جواب سوالش رو ندادم و گفتم 

اتفاقر افتاده؟  -

  دقیق به چشم هام نگاه کردو گفت

-  
 

 !تو باید بیک

دم ! ن من معموال با دوستای بابا حرف نمی 

دن ن   اونا یا از تجارت حرف می 

 …یا از بساط تریاک

قت بابا صدام میکرد، پذیرابی میکردممنم فقط هر و 

 !در حد قهوه یا چای

 !حتر فامیلیش یا اسمش هم نمیدونستم

  نزدیک تر اومد و گفت

... پدرت حالش بد شده - ن  ...بیا پایی 
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شوکه لب زدم 

حالش!؟ -

رس تکون داد و گفت

 !زنگ زدیم آمبوالنس... بیا مدارکشو بیار -

 .ونبا این حرف، خودش چرخید رفت بی  

 .شوکه دوییدم پشت رسش

نمیدونستم از بد شدن حال بابا خوشحال باشم یا   

 …ناراحت

  ته قلبم یه صدابی میگفت

ه …کاش بمی 

 .اما میدونستم بدون بابا، اوضاعم خییل خراب میشه

ن  پا تند کردم از پله ها تند تر برم پایی 

اما لبه دمپاییم پیچید زیر پام 
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ن  پرت شدم پایی 

 !بخورم تو سنگمنتظر بودم 

…اما رفتم بغل همون مرد

ه  .دستش رو انداخت دورم تا منو بگی 

 .دستش درست زیر سینه هام نشست

 .نفسم رفت

ن گفتم، که کامل بغلم کرد تا تعادلم حفظ شه هی 

 .اما زود هم رهام کرد

 !انقدر زود، که فکر کردم االن میفتم

ل کردم  .خودمو کنیر

دو، باقر پله ها رو رفیم صدای آمبوالنس اومد و هر 

ن   .پایی 

 .کنار در ایستاد
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من رفتم داخل 

 .بابا بیهوش رو مبل بود

دو نفر دیگه، از همون رفیق های قدییم و تاجرش 

 .هم بودن

  با دیدن من، همایون خان که میشناختم گفت

  چشمان جان... مدارک بابات کجاست؟ -

ده هنگ ایستاده بودم، فقط به بابا و صورت رنگ پری

 .اش نگاه میکردم 

ن دستر رو شونه ام، از جا پریدم   …که با قرار گرفیر

21:41 

چشمان#

#۲
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 .نگاهش کردم

صورت جدی و رسدش، قلبمو دوباره خایل کرد و 

  گفت

 !و چشمانبد -

 .رس تکون دادم

ون اوردم  .رفتم از داخل کمد، کیف قدییم بابا رو بی 

  گذاشتم رو اوپن و سیع کردم بازش کنم

 .اما قفل قدیمیش باز نمیشد

همایون خان گفت

...بهزاد... کمک کن -

 !بهزاد

 .اسمش بهزاد بود

 .اومد کنارم و کیفو از رو اوپن گرفت
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من قفلشو راحت باز کرد و داد به

ون اوردم، که  چه بیمه و کیف پول بابا رو بی  دفیر

 .مامور های آمبوالنس هم رسیدن

اومدن به چک کردن بابا 

  کیف مدارکو گذاشتم رس جاش و با تردید رفتم جلو 

  همایون خان داشت تعریف میکرد چی شد 

د. جنساش تو گمرک  - ن داشت در مورد گمرک حرف می 

ی بگه ن موندن... با حرص بلند شد چی 

یهو دوباره نشست. فکر کردیم پاش خایل کرد افتاد،   

 .اما... چشم هاش رفت

 .من عقب تر ایستاده بودم

مردی که در حال چک بابا بود، یهو برگشت سمت   

  من و گفت
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؟ - شما نوه اش هستر

فقط شوکه رس تکون دادم نه که بهزاد گفت 

شونه -  !دخیر

 !رس تکون دادم آره

 !میخورم درسته ستن به نوه اش

شم اما دخیر

...متاسفانه

شم  ...دخیر

  با دست لرزون، مدارک رو بردم جلو و گفتم

ی بشه؟ - باید بسیر

 .مرد مجدد نگاهم کرد

ی بگه، اما نگفت . ن انگار میخواست چی 

  به بهزاد نگاه کرد و گفت
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  شما هم نسبتر دارید؟ -

 !خواستم بگم نه

  اما بهزاد گفت

 ...بله -

  و گفت مرد بلند شد 

 …ایشون فوت شدن متاسفانه  -

 .با این حرف، به من نگاه کرد

 !دستم هنوز جلو بود

 …مدارک هنوز تو دستم بود

 .پلک زدم

اول همه چی تار شد 

...بعد

...سیاه
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…سیاه شد و سیاه 

 .با رس درد بیدار شدم

 .المپ اتاقم، باال رسم روشن بود

 …حس کردم همش یه خواب بد بود

 .رفتم و با درد نشستمرسم رو گ

ی که دیدم، بهزاد بود ن ن چی   !اما اولی 

  رو به روی من

ه و دقیق، نشسته بود  .خی 

شوکه لب زدم 

خواب دیدم؟  -

  با تکون رس گفت نه
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چشمان#

#۳

  بلند شد و گفت

 !کنارت آب قنده... بخور -

ون  .با این حرف، بلند شد و رفت از اتاق بی 

 .فقط نشستم

ه به دیوار خایل رو به روم   خی 

ُمرد؟

بابا مرد؟ 

ن  خب پی  بود... همیشه از تو مدرسه همه بهم میگفیر

ه ه! اما... اما اماده نبودم بمی   !پدرت پی 

 ...متنفر بودم  ازش

...اما
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ه اماده  !نبودم بمی 

  بهزاد برگشت تو اتاق

  نگاهم کرد و گفت

 !فکر میکردم دوستش نداری -

 .نگاهش کردم

  از کجا میدونست؟

  اومد نزدیک

 .اینبار پای تخت نشست

دستشو گذاشت رو پای من 

 !از این حرکتش جا خوردم

 .اما تکون نخوردم

  بهزاد گفت

ری خوب نیستم... کیس رو داری بری من تو دلدا -
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  پیشش؟ مادرت، خاله ای، عمه ای، کیس؟

 .فقط نگاهش کردم

 .رس تکون دادم نه

من اگر کیس رو داشتم

 نمیکردم
 
…هرگز یک ثانیه هم اینجا زندگ

  بهزاد مشکوک نگاهم کرد و گفت

 !مادرت که زنده است -

  لبخند تلخن زدم و گفتم

مو ترک کرد، دیگه هیخی   سال پیش که پدر  ۱۰از  -

 .ازش نمیدونم

  چشم بهزاد گرد شد و گفت

؟ -   بقیه چی

من هیخی نمیدونم. اگر کیس باشه... بابا به من  -
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ی نمیگفت ! ن چی 

  رس تکون داد و گفت

... چند سالته؟میدونم -

؟ !۱۷ - از کجا میدوبن

  لبخند محوی زد و گفت

 .پدرت میگفت  -

دقیق نگاهش کردم و گفتم 

؟  - یکیسی تو رسی

  خندید و گفت

ییک نداشت چشمان... اون  - نه... پدرت رسی

.. سالهاست ورشکسته است، اما ورشکسته بود. 

 ...نمیخواست قبول کنه

 .دهنم باز موند
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  لب زدم

یعتن من هیچ پویل ندارم؟  -

  با تکون رس گفت نه

 .نفس عمیقر کشید

 .دوباره بلند شد

  اقم نگاه کرد و گفتبه ات

ی گذاشته    - ن متاسفانه جز بدیه، فکر نکنم برات چی 

باشه... البته جنس های گمرکش آزاد شه، شاید بدیه   

...ها صاف شه اما... خب

  به من نگاه کرد و گفت

 ...باید مادرتو پیدا کنیم -

ون و گفت  رفت دوباره بی 

 بیا... من میخوام برم خونه... تورو هم که نمیشه -
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 ...تنها گذاشت... با من بیا

 .نگاه کردم هنگ، به قاب در خایل

باهاش برم؟ 

 کجا؟

22:20 

چشمان#

#۴

 .بالخره جرئت کردم

  بلند شدم

 .رفتاما رسم گیج 

 .رسی    ع آب قند رو خوردم تا نیفتم

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


20 

پشت رس بهزاد رفتم و گفتم 

من خونه میمونم... خییل وقت ها خونه تنها    -

 !میموندم

لب گزیدم نگم من هفته ها تو خونه تنها بودم، با در 

 !قفل شده

  بهزاد برگشت سمتم و گفتم

االن... ام... بابام کجاست؟  -

و گفتبهزاد یه تای ابروهاشو داد باال 

رسدخونه... فردا پزشک قانوبن سکته رو تایید کنه  -

 .دفن میشه

  هیتن گفتم و بهزاد گفت

ی از حساب بانیک پدرت داری برای احیانا خی - ی

 !هزینه دفن و اینا؟
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  با شوک رس تکون دادم

 !نه -

  اما بهزاد، ریلکس رس تکون داد و گفت

دم ! - ن حدس می 

  به اتاقم اشاره کرد و گفت

ی بردار، وسایل شخصیت و  - ن یه کوله ای چی 

ی برسه پدرت مرده، طلبکارا پشت   ارزشمندو بردار. خی

 !در خونتونن! شایدم بریزن تو خونه

 .تنم مور مور شد

یه بار قبال یه نفر اومده بود جلو در

...خییل وحشتناک بود

 ...داد و عربده

 .اخر، بابا چک داد که رفت
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…نمیدونم بعدش چی شد

 !نو در جریان نمیگذاشتاون م

 .اما خودم میفهمیدم اوضاع خوب نیست

 …از سیگار هابی که بابا میکشید

  داد های پشت تلفن و 

ی بیشیر رو من ...سخت گی 

بهزاد خسته، نگاهم کرد و گفت 

...چشمان... برو دیگه -

 .رس تکون دادم

رسی    ع برگشتم اتاق

 .دو دست لباس و چندتا طال بچگیم رو برداشتم 

ی نداشتم . ن دیگه چی 

 .گوشیم رو هم برداشتم
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یه گوشی ساده بود، که جز زنگ و مسیج کار دیگه ای 

 .نمیکرد

ون چرخیدم تا برم بی 

 !دیدم بهزاد تو قاب دره

داره منو نگاه میکنه

ون …اما بدون حرف رفت بی 

 گفتم 
 
مندگ با رسی

…من نمیخوام مزاحم شما بشم -

خییل ریلکس گفت

-  .  !.. فقط عجله کنمزاحم نیستر

 .کلید خونه رو از رو جا کلیدی برداشتم

 .بهزاد هم کیف مدارک بابا رو برداشت

 .با هم از خونه خارج شدیم
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 .در رو قفل کردم 

ن    سه طبقه رفتیم پایی 

بهزاد دزد گی  ماشینشو زد و با دیدن شاش بلندی که   

چراغش روشن شد

 .ابروهام باال پرید 

 !وضعش خوب بود بهزاد برعکس بابام، انگار 

 .سوار شد و منم به سختر سوار شدم

ن به این بلندی بشم  …عادت نداشتم سوار ماشی 

منده شدم  خودم رسی
 

 .از این بی تجربیک

بهزاد راه افتاد و با خجالت گفتم 

...همرستون ناراحت نش -

  نذاشت حرفم تموم شه و گفت

 ...خونه من خالیه چشمان -
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ناخداگاه گفتم

 !اوه -

  فتخودش گ

ترک کرد... همرس  همون سال که مادر تو، پدرت رو  -

 ...من هم، منو ترک کرد

 گفتم و بی اراده پرسیدم 
هیتن

؟  - ن شما هم بچه داشتی 

با تکون رس گفت نه و من زمزمه کردم

 …خداروشکر -
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چشمان#

#۵

  بهزاد پرسید 

چرا؟  -

بی تعارف گفتم

 مثل من داشته  -
 
ه تا زندگ ه، بهیر چون آدم بمی 

...باشه... پدر و مادری که نمیخوانت

 .بهزاد سکوت کرد

  آروم گفت

پدرت تورو دوست داشت... فقط راهش رو بلد  -

 !نبود

گفتمپوزخند زدم و  

 ...نمیخوام بهش فکر کنم -
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 من نبودی
 
 !دوست داشتم داد بزنم تو، توی زندگ

 .اما سکوت کردم 

  بهزاد گفت

؟ - ... کیس رو داری باهاش حرف بزبن   دوستر

  رس تکون دادم اره که گفت

اگر خواستر دوستات بیان پیشت، من از نظرم  -

 .مشکیل نیست

آروم گفتم

...یتونن بیاناونا کنکور دارن... نم -

بهزاد گفت

مگه تو نداری؟ -

 .من ثبت نام نکردم -

  چرا؟ -
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 !یه نفر دوست نداشت من برم دانشگاه -

 .ابروهاش باال پرید

  آروم گفت

 .اینو نمیدونستم -

 گفتم 
 

با کالفیک

ن  - ارو نمیدونی  ن  !مسلما خییل چی 

  هویم تو گلو کرد و گفت

ارو هم میدونم ! - ن اره اما، خییل چی 

 .ا این حرف، جلو در یه خونه ایستادب

 .کیم خم شدم نگاه کردم

 .تو یه کوچه بن بست بودیم

ن  دقیقا در، ته کوچه بود و تو این کوچه، فقط همی 

 .در بود
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 .با ریموت، بهزاد در رو باز کرد

 .وارد خونه شدیم و من دهنم باز موند

 .یه حیاط بود

با یه استخر نقیل

…، وسط حیاطبا یه خونه دوبلکس مدرن

 .خونه دیوار بتتن با پنجره های تمام قد داشت

استخر کوچیک بود و خایل 

ی ن   درخت ها بلند و پایی 

...چندتا چراغ گوشه کنار حیاط بود و دور تا دور

 !طبقه ۱۵ساختمون های ده 

ن پیاده شد و گفت    بهزاد از ماشی 

 !مواظب ترنج باش -

ترنج؟
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سم ترنج …کیه  در رو باز کردم تا بیی

ی پرید رو رسم و جیغ زدم ن سم، چی   .اما قبل اینکه بیی

در رو گرفتم تا نیفتم و اون موجود پشمالو رو، یه نفر 

 .از روم برداشت

  بهزاد با خنده گفت

 !گفتم بهت مواظب باش دخیر  -

چرخیدم سمتش

 .یه گربه نارنخی بغلش بود

 .گربه پرید رو دیوار و رفت

هنگ گفتم

گربه داری؟  -

ید و گفتخند

ه رو مهمونای من  -  !مال همسایه است، گایه مییی
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 .اشاره کرد بیا

 .کیفم رو برداشتم

 .در رو بستم

شالم که از رو موهام افتاده بود رو مرتب کردم و 

رفتم داخل

…من از بعد ده سالگیم، هیچ جا مهموبن نرفتم

 .ی داشتمحس عجیت

…انگار از قفس آزاد شده بودم

 .کرد  بهزاد در رو باز 

کنار ایستاد تا برم تو و گفت

ش!؟ - از سگ که نمییر

  خواستم بگم نه



32 

اما با صدای پارس بلند یه سگ، از جا پریدم و 

 …نفهمیدم چطور رفتم تو بغل بهزاد

23:15 
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 .بهزاد خندید

  پشتم رو نوازش کرد و گفت

س... کاری نداره -  !نیر

 .رسی    ع ازش فاصله گرفتم

 …از این تماس خجالت کشیدم

اما تا نگاهم افتاد به اون سگ ژرمن بزرگ 
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 …هیتن گفتم و چسبیدم به بهزاد 

  خندید دوباره 

  درسته خنده هاش عمیق نبود 

 …یر از خنده های بابا، شبیه به خنده بود اما بیش

 .بازوم رو نوازش کرد

  رفت سمت ژرمن و گفت

 !بیا اینجا رکس -

 .رکس رسی    ع دویید سمت بهزاد و دورش چرخید

  بهزاد نوازشش کرد و گفت

...بیا پرس خوبیه... باهات کاری نداره چشمان...  -

  مردد رفتم جلو 

ن چشم هاش ر   .و نوازش کردمدستمو دراز کردم و بی 

  رکس چشم هاشو بست و بهزاد گفت
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 .دست گذاشتر رو نقطه حساسش -

 .خندیدم و مثل بهزاد، زیر پوزه رکس رو نوازش کردم

  صدای ناله مانندی از رکس در اومد و بهزاد کفت

 !بسه دیگه رکس! داری زیادی لوس میکتن خودتو -

رکس رو فرستاد سمت کلبه چوبیش و رو به من گفت

ن رو نشون میدم بهت... بیا بریم باال -  .فردا پایی 

از پله ها رفت باال

 .منم رسی    ع پشت رسش رفتم

  کال خونه ساده و مینیمال و سفید و طوش بود 

طبقه باال یه نشیمن کوچیک داشت با سه تا در 

بهزاد ایستاد و گفت

 !اتاق من اینجاست -

 .به در وسط اشاره کرد
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  در کنارشو باز کرد و گفت

…اتاق تو -

  به در سوم اشاره کرد و گفت

 ...رسویس -

  زیر لب گفتم

 .مرش-

بهزاد گفت

 !بخواب، صبح باید بریم رسد خونه -

 .دلم پیچید

بهزاد دقیق نگاهم کرد و گفت 

ا خوب  - ن ببخشید... من زیاد تو حرف زدن و این چی 

…نیستم

خند بی جوبن زدم و گفتملب
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 !منم -

 .لبخند محوی زد 

 .رس تکون دادیم

 .هر دو وارد اتاق خودمون شدیم

 .در اتاق رو بستم

…من با یه مرد غریبه اومدم خونه اش

…جابی که کیس نیست جز من و اون

 !حماقت بود

 ...اما کیس رو ندارم

 !اونم جای پدرم بود! خب البته جوون تر از پدرم

…تر از پدرم خییل جوون

 !و برای من... جابی نیست جز اینجا

م، اما زنده موندم   .…من که ده ساله دعا کردم بمی 
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 !اینجا هم قرار نیست بالی بدتری رسم بیاد

 .نگاهم تو اتاق گذشت

یه تخت خواب

کمد دیواری

  آینه

  پنجره قدی

نرفتم رساغ پنجره

 .کیفمو گذاشتم کنار تخت و لباس راحت پوشیدم

تبل وز و تیرسی

 .شال و لباسمو آویزون کردم و دراز کشیدم

 .رسم درد میکرد

ه شدم  .به سقف خی 

…بابا
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 !مرده

 .بی اختیار اشکم ریخت

 …درسته عذابم میداد

  اما بهیر از این حال بود که! نبود؟

 .رس تکون دادم

 ...نه نه نه نبود... نبود

 .چشم هامو بهم فشار دادم

…یم هم تموم میشدکاش میخوابیدم و زندگ

  خییل غلت زدم تا بالخره خوابم برد 

ی دیدم که میخواست منم اما تو خواب، بابا رو تو قی

ن   …بکشه پایی 

 .جیغ زدم و رو تخت نشستم
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ن لحظه، در باز شد و بهزاد با باال تنه لخت و یه    همی 

 …شلوارک اومد تو
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چشمان#
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از دیدنش هیتن گفتم و خودش گفت

؟ چرا جیغ کشیدی؟ -   خوبی

کردم و گفتم عرقم رو پاک

 .خواب بد دیدم -

رسی تکون داد و گفت 

  میخوای بیای اتاق من؟ -
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 .هنگ نگاهش کردم

  و گفت خییل جدی اخم کرد 

ش، بیا اون  - پنج صبحه! لطفا جیغ نکش یا اگر مییر

 .سمت رو کاناپه اتاق من بخواب

رس تکون دادم و لب زدم 

 .چشم -

ون  خوبه ای گفت و رفت بی 

 .درم بست

 .هنگ بودم

 !بهزاد هم یکم غی  عادی بود

البته شاید اون منو به چشم بچه میدید 

ن اینجوری باهام رفتار میکرد …برا همی 

چرخیدم سمت آینه 



41 

…خب

 .من شبیه بچه ها هم بودم

...با این دوتا سینه کوچیک و صورت دست نخورده

سیدم  .کمیر از سنم به نظر می 

 .دوباره دراز کشیدم

 .پتو انداختم رو خودم

 .رسد بود

 !بهزاد اما فقط با شلوارک بود

فتم پیشش  …کاش روم میشد می 

 .چشم هامو بستم

 .خودمو زیر پتو بردم

اون تورو جای بچه اش ببینه 

…تو که اونو جای پدرت نمیبیتن 
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 !پس بمون رس جات

 .کم کم دوباره خوابم برد

اما دوباره همون خواب تکرار شد و صدای جیغم، 

…ناخواسته کل اتاق رو پر کرد

ی از بهزاد نشد  .اما دیگه خیی

 .منم دوباره زیر پتو کز کردم

 .صبح صیی کردم ۷خواب و بیدار، تا 

که شد، پا شدم رفتم رسویس ۷

ن این خونه مدرن بود  .همه چی 

 .توالت ایرابن نداشت

 .مایع و دستمالش، اتومات بود 

ن    از پله ها رفتم پایی 

ن روشنه و بوی قهوه میاد  .دیدم برق های پایی 
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بهزاد کامال لباس پوشیده در حایل که داره تلفتن حرف 

نه، قهوه هم میخورد ن  .می 

 .بروهاش باال پریدبا دیدن من ا

ن اشاره کرد . به می 

ن صبحانه چیده . نگاه کردم دیدم رو می 

  تماسش رو قطع کرد و گفت

با همایون صحبت کردم. اون پیگی  کار پزشک  -

داره، صالح نیست    قانونیه. چون پدرت خییل طلبکار 

یزن رس  دار شن فوت شده. اونوقت می  همه خیی

ی یکنیم، بعد خیخونتو جا به جا م خاک! دفن که شد،

 .میدیم

نگران گفتم

چطوری باید بدیه هاش رو بدم؟ -
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 .ابروهاش دوباره باال پرید

ن نشستم . پشت می 

  بهزاد با تاسف، رس تکون داد و گفت

فکر نکنم بشه... حاال فردا بریم موجودی اموال  -

ه یم، ببینیم چه خیی  !پدرتو بگی 

  بلند شد و گفت

یون خیی داد، بهت خیی   من امروز خییل شلوغم. هما  -

ون نرو  .میدم. راحت باش تو خونه، فقط بی 

زیر لب گفتم

 .چشم، مرش -

ن و گفت   بهزاد یه کارت گذاشت رو می 

نت - ...کار داشتر بهم زنگ بزن. راستر رمز اینیر

گوشی داغونمو آوردم باال و گفتم
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نت به کارم نمیاد - ...رمز اینیر

رسی تکون داد و پرسیدم 

  ب رمان داری؟کتا -

 .با تکون رس گفت نه

خونه اشاره کرد و گفت ن   به یه تبلت، رو کانیر اشیی

 .با اون کار کن. کتابخوان هم داره -

 .تشکر کردم و بهزاد رفت

 .کارتش رو برداشتم

 .نگاه کردم

بهزاد بهروز! مشاور صادرات و واردات، رسمایه  -

گذار پروژه های دانش محور! مدرس دانشگا !   

کت بهصنعتمد  !یرعامل رسی



46 

فت  .ابروهام یه باال تر می 

 !خب گویا برعکس بابای من، بهزاد مرد موفقر بود

22 October 2021 

00:13 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

چشمان#

#۸

 .دلم خییل گرفته بود

 .کیم صبحانه خوردم

 .رفتم تو حیاط قدم زدم

 .چرخید ترنج اومد دور پام

سیع کردم نوازشش کنم 
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 …اما رفت

 .بغض داشتم

یختاما اشک …م نمی 

اخه عاقبت من چی میشه؟ 

االن باید چکار کنم؟

 .یاد کیف مدارک بابا افتادم

ی از بقیه خانواده  ن شاید اون تو شماره تماس یا چی 

 !باشه

…به فرض هم باشه

چکار کنم؟ 

  زنگ بزنم بگم پدرم مرد، من بیام پیش شما؟

 .بالخره اشکم ریخت

 .رسمو بلند کردم
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م رو به آسمون زمزمه کرد

؟ - خدایا... نمیشه منم میکشتر

 .ایستادم

 .کیل تو همون حال گریه کردم

 .یکم سبک شدم

رفتم داخل

  رکس اومد جلو 

سیدم  هنوز ازش مییر

 .اما یکم نوازشش کردم

 .گوشیم رو چک کردم

ی نبود  …طبق معمول خیی

 .شده بود ۱۲ساعت 

م یا نهبزنم دو دل بودم به بهزاد زنگ …خیی بگی 
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خونه، برا نهارم نیمرو درست کردمو آشیرفتم ت ن  .ی

 .روم نمیشد فریزر رو باز کنم یا تو کابینت ها بگردم

 .غذا رو خوردم همه چیو گذاشتم رس جاش

 .تلفن خونه زنگ خورد

 .جواب ندادم

 .دیگه دلو زدم به دریا و شماره بهزاد رو گرفتم

  بوق اول رو خورد جواب داد 

الو؟ -

سالم  -

؟کجابچشمان!!!   - ی

 !خونه شما -

دم خونه جواب نمیدادی؟   پس چرا زنگ - ن می 

معذب گفتم 
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! گفتم اگه کس دیگه باشه    - خب نمیدونستم شمابی

 .چی بگم

نفس عمیقر کشید و گفت

م... لباس بپوش... بریم  - شمارتو یادم رفته بود بگی 

 !برای دفن پدرت 

 .دست و پام شل شد

 .مثل خواب بود

 …دمهنوز باور نکرده بو 

 .سکوتم طوالبن شد

بهزاد شایک گفت 

الو؟ -

لب زدم 

 .چشم -
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  نفس عمیقر کشید و گفت

 .خوبه... یه رب  ع دیگه اونجام -

 .قطع کرد

  نشستم رو مبل

...بابا مرده

تمام اون داد و هوار و تحقی  و دعوا و محدودیت ها   

…تموم شد

…همه روزای جهنیم تموم شد

  اما 

حاال چی میشه؟

 و پیدا کنم قبولم میکنه؟مادرم

17 November 2021 
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چشمان#
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د . ن با فکر به مادرم، قلبم تند می 

مونم   درسته تو ذهنم، خاطراتمون دور بود و محو و ه 

 …پر از گریه و داد و دعوا بود

اما تا وقتر اون بود، حداقل یه آغوشی داشتم برای 

 .نفس کشیدن

…اون که رفت، همه چی صد برابر بد تر شد

 .اوایل براش گریه میکردم

د، برای کیس که نخواستت گریه  ن بابا رسم داد می 

 .نکن
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دم  ن من حرف نمی 

 !اما فکر میکردم مامان منو میخواست

…ارو نمیخواستباب

از اون خسته شد

ن منم ول کرد رفت  …برا همی 

من هیچوقت نفهمیدم اصال چرا مادرم باید زن پدرم   

 !میشد

اون خییل جوون بود 

 ...و خییل زیبا

... چشم های من    موهای روشن با چشم های مییسی

 .شبیه چشم های اون بود، اما پر رنگ تر و درشت تر

 .ابا رفته بودهرچند موهای فر مشکیم، به ب

 .اما حالت چشم هام و رنگش شبیه مامان بود
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ن اسمم رو گذاشته بودن  مامان میگفت، برا همی 

 …چشمان

چون وقتر به دنیا اومدم، همه از فرم چشمم و رنگ 

 !چشمم تعجب کردن

 .کشیدم  اه

سالش  ۲۷مامان روزی که بابا رو ترک کرد، فقط 

 !بود

 !ساله بود ۶۱بابا اون موقع 

ساله زیبا، چرا باید زن یه مرد بد خلق و  ۲۰یه دخیر 

  ساله بشه؟ ۵۴بد اخالق 

ه !!که بعد بچه دار شه و اخرشم طالق بگی 

 .ندیدم هیچوقت خانواده مادریم رو 

د پیش اونا  …مامان منو هیچوقت نمییی
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د و هر بار برمیگشت، بابا با  ن فت رس می  طعنه     تنها می 

بدبختا… گوشتو پر و داد میگفت رفتر پیش اون 

 !کردن

ون  رسمو تکون دادم این فکر ها از رسم بره بی 

فت  .اما چهره مامان، از جلو چشمم کنار نمی 

سم چطور تونست منو    حتما وقتر ببینمش، ازش مییی

…تنها بذاره

د منو چرا نی ی

 !اون که میدونست بابا چقدر دیوونه است

 !یعتن گ میتونم ببینمش؟

یف بابا هست؟یعتن شماره اش تو ک

خواستم بلند شم دنبال کیف بابا بگردم، که در باز 

 .شد



56 

شوکه برگشتم سمت در 

 .بهزاد تو قاب در بود

  با تعجب به من نگاه کرد و گفت

؟ - پس چرا آماده نیستر

انقدر تو افکارم غرق بودم، نفهمیدم زمان چطور 

 .گذشت

  ناخوداگاه پرسیدم

کیف بابا کجاست؟ -

  ابروش رو داد باال و گفت بهزاد یه تای

ن  - اون رو االن میخوای چکار؟ میخوان پدرتو دفن کین

 !بیا تا دیر نشده

  لب زدم ببخشید و رسی    ع از پله ها رفتم باال 

 !شلوار مشیک، مانتو مشیک، شال مشیک
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بابا فکر این روز هارو کرده بود، برام فقط لباس   

 !مشیک میخرید

ن پوزخند زدم به خودم تو آینه    و رفتم پایی 

 .بهزاد داشت رکس رو نوازش میکرد

  منو که دید، نگاهش رو رس تا پام چرخید و گفت

بریم؟ -

 .رس تکون دادم

 .اشاره کرد به در و منم همراهش رفتم

ن شد   .سوار ماشی 

منم سوار شدم و بهزاد گفت

 !کیف پدرت رو صندیل عقبه -

 .قلبم ریخت

  د برگشتم سمت صندیل و بهزاد پرسی



58 

؟  - حاال دنبال چی هستر

خم شدم کیف رو برداشتم و لب زدم 

 …شماره مادرم -

00:51 

@فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

چشمان#

#۱۰

 .بهزاد فقط هوم آرویم گفت

 .کیفو رو پام باز کردم و تو مدارک گشتم

 .فقط مدارک مایل بود

  با شناسنامه هامون و پاسپورت بابا 

 …ه ملیکیه رسی مدارک دیگ
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چه ای بود  اما نه دفیر

…نه شماره ای

 .ناامید کیف رو بستم

  گذاشتم رو صندیل

 .بغض داشتم

  بهزاد گفت

  نبود؟ -

 .با تکون رس گفتم نه

نیم نگایه به من انداخت و گفت

 !تو گوشی بابات حتما هست -

 .رمز داره -

ن  -  !میدیم رمزشو بشکین

امیدوار نگاهش کردمو گفتم 



60 

؟ میتونن -

  بهزاد رس تکون داد و گفت

 !تازه همایون شاید شماره مادرتو داشته باشه -

دوباره نگاهش کردم و گفتم

  چرا؟ -

  بهزاد شونه ای تکون داد و گفت 

 !بالخره اون از اول عروسیشون بود -

ه به نیمرخ جدی و بی روح بهزاد پرسیدم خی 

واقعا؟ اینهمه سال بابامو میشناسه؟ -

  رس تکون داد 

ی نگفت  . ن اما چی 

ه بهش بودم  .همچنان خی 

بهزاد در جایگاه خودش و سن خودش، مسلما یه مرد 



61 

 !خوش قیافه و جا افتاده بود

سید    هرچند هرچی بیشیر میگذشت، بیشیر به نظر می 

 !صورتش شکسته تر از سنشه

سید بیشیر از   ۴۰رفتارش و حرف زدنش، به نظر نمی 

 …باشه

رتش، اونو خسته و سن دار اما فرم چشم هاش و صو 

 .تر نشون میداد

بیشیر از همه، چشم هاش که خییل جدی و رسد و 

 .خسته بود

بهزاد نیم نگایه به من انداخت و گفت 

ی شده؟ - ن چی 

منده شدم  .از اینکه چند دقیقه زل زدم بهش رسی

  نگاهمو ازش گرفتم و گفتم



62 

 .نه... حواسم نبود -

حس کردم لبخند زد 

 .رگردم نگاهش کنماما روم نشد ب

  رسیدیم آرامگاه

  بهزاد پارک کرد و گفت

صبح همایون استعالم کرد، دید پدرت قیی خودش  -

 .رو خریده بود

پوزخند زدم و گفتم

 !خوبه حداقل یه جا آینده نگر بود -

 .بهزاد هم خندید 

ی صدا و تو گلوب

  گوشیش رو چک کرد و گفت

ن بدو  -  !... میخوان خاک کین



63 

کردم پشت رس بهزاد   پا تند 

ن تا من برسم؟ ن صیی کین یعتن نمیخواسیر

 .با فکر به بابا تو کفن، دلم پیچید

اشکم میخواست بیاد 

 .اما عقب فرستادمش

بیخیال چشمان، تو که نمیخوای جلو دوستای پدرت   

 !گریه کتن 

کیس نیست دلداریت بده 

…یا حتر دستمال دستت بده

ه آروم باشی   !بهیر

فتبهزاد خییل ت  .ند می 

 .به نفس نفس افتاده بودم

با دو دیل پرسیدم



64 

  از خانواده بابام کیس نیست؟ -

  بهزاد گفت

نمیدونم... همایون پیگی  کارها بود. احتماال عمه و  -

 !عمو هات رو خیی کرده

از فکر به اینکه افرادی که سالهاست ندیدم رو قراره   

 .ببینم، دلم یه جوری شد

کرد و گفت   بهزاد به جلو اشاره

 ...رسیدیم... اونجان -

20 November 2021 

00:31 



65 

چشمان#

#۱۱

 .رد دست بهزاد رو گرفتم

زه داخل با دیدن تعداد انگشت نما مرد، دور یه جنا

کفن سفید، پاهام یه جوری شل شد، که انگار   

 ...داخلش استخون نیست

ن   …به جای اینکه قدم بردارم، سقوط کردم رو زمی 

ن    بهزاد به موقع، بازومو گرفت تا با صورت نخورم زمی 

اما زانوهام به طرز بدی خورد به کف آسفالت و 

…نفسم از درد رفت

 .نگاهم رو از اون صحنه گرفتم

کردم بلند شم  سیع

 .اما بدنم داشت میلرزید
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  بهزاد شوکه گفت

؟خوب - ی

 .به دروغ رس تکون دادم آره

دم و دست و بدنم، کامال میلرزید . ن اما داشتم یخ می 

تنهابی و بی کیس، تازه انگار داشت وجودمو   

…میگرفت

  بهزاد گفت

 !بیا بریم، شاید از اقوامت کیس اونجا باشه -

 …امید، ته دلم زنده شدبا این حرفش، کیم 

 .اما بازو بهزاد رو گرفتم تا نیوفتم

  برام مهم نبود بهزاد چی فکر میکنه

ن   .…بقیه چی فکر میکین

من اگر بازو بهزاد رو ول میکردم



67 

...بازهم سقوط میکردم

 .دید همایون از دور ما رو 

 .اومد سمتمون

  نزدیک که شدیم گفت

! یه ساعته منتظر شمایی - ن  !مکجایی 

  رسی    ع گفتم

از اقوام پدرم کیس اومده؟ -

  همایون خییل بی تفاوت، رس تکون داد و گفت

ی دادم   نه، عمو کیومرثت که سوئده! فقط بهش خی -

ن   گفت عمه مهینت رو  خانه سالمندان،  گذاشیر

ن همه  !الزایمر شدید داره! بچه هاشون هم اون سمیر

 .پاهام خشک شد

 .ا رو دیده بودممن فقط یک بار عید، فامیل باب



68 

…اونم عید بعد طالق مامان بود

ن  که اونم نمیدونستم چرا انقدر با من بد و با توهی 

 !رفتار کردن

د سمت اون ها ...بعد هم دیگه بابا منو نیی

دن . ن انگار به دلم چنگ می 

 .دلم از خدا گرفته بود

 …اگه وجود داری 

منو چرا افریدی خدا؟

  که زجر بکشم؟

ت  …بقیه باشمیا درس عیی

ی نگفت . ن بهزاد چی 

 .من هم که دیگه الل شده بودم

رسیدیم رس خاک



69 

 .یک قدم با جنازه پدرم فاصله داشتم

  مردی که باالی رسش بود گفت

؟ -   میخوای پدرتو ببیتن

 .هنگ فقط نگاهش کردم

پدرم رو؟

جنازه پدرم رو؟

ببینم؟

صورت مرده اش رو؟ 

ورتش خواست   از ص  دید من جواب ندادم، پارچه رو 

 .کنار بده، که یهو بهزاد بازو منو گرفت و کشید

رسی    ع گفت

 !نه... الزم نیست -

  یه دستش رو، دور بازوم محکم کرد و گفت



70 

 !الزم نیست جلو بری... همینجا بمون -

ن  وع کین  .یا رس به مرد اشاره کرد مراسم رو رسی

 .من خشک بودم

 …خشک خشک

برای مرگ اشتم من... دو روز پیش... این موقع د

 ...خودم تالش میکردم و حاال

 !حاال مرگ پدرم رو دارم میبینم

ه ی رو از من بگی  ن  …انگار دنیا میخواست، انتقام چی 

 واقیع بی کس بودم
 !به معتن

  حس کردم باید بشینم

 …اگر نشینم افتادم

  چرخیدم سمت بهزاد، تا بگم باید بشینم



71 

وداگاه، تو بغلش اما دستش دورم محکم تر شد و ناخ

 …خودمو جمع کردم

00:47 

@است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی 

چشمان#

#۱۲

…مرد دوست پدرم بودهبرام مهم نبود این

 !هیچ نسبت و مسئولیتر در قبال من نداره

…شوکه بودم و بی کس من فقط

 .یه آغوش میخواستم

 !حاال مال هر کیس باشه

 .اشکم کل صورتمو گرفت
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 .صدای قرآن بلند شد

ن بود فت و سنگی  ...رسم گیج می 

  صدای همایون رو شنیدم که آروم به بهزاد گفت

ش؟  - ن جمع، پول جمع کنیم برا دخیر میخوای همی 

  بهزاد رسی    ع گفت

از  ا جنس های خرسو نه... خونه من هست، ت -

برگرده گمرک ازاد شه! بعدشم بدیه هارو میدیم 

 !خونه اش

 .همایون مکث کرد

  آروم تر گفت

 !نمیشه که آخه -

 .رسم رو بلند کردم

نمیدونستم این کار درستیه یا نه 



73 

 …اما نمیخواستم رس بار باشم

ون  .از بغل بهزاد کامل اومدم بی 

  با چشم های خیس گفتم

 !م خونه خودممن می   -

ن  هر دو هم زمان گفیر

 !نه -

  بهزاد اخم کرد به من و گفت

 !برات توضیح دادم چرا نمیشه برگردی خونه ات -

ی بگه ن   همایون خواست چی 

اما یه مرد دیگه، که نزدیک ما بود گفت

ه - م یکم از تو بزرگیر  .میخوای بیای خونه من؟ دخیر

 …این مرد رو به چهره دیده بودم زیاد

دوستای بابا بود از 



74 

 !اما اسمش رو نمیدونستم

قبل من بهزاد گفت

 خونه من خالیه. اون همه اتاق و فضا! چرا مسئله -

...رو پیچیده میکنید

  نگاهم ناخوداگاه، چرخید به قیی بابا 

ن  یخیر ن با بیل خاک می   .داشیر

 .رسم گیج رفت

  باز بازو بهزاد رو گرفتم تا نیوفتم، که همایون گفت

ت نیست! تو مجردی بهزاد... دخیر مجرد باشه   درس -

ن، میتونه بره پیش کاوه،  خونه ات، از ما ایراد میگی 

 !خانواده هم هست

 .بازو بهزاد رو ول کردم

خواستم باز بگم خودم تنها میمونم و عواقبش پای 



75 

 !خودم

  اما کاوه گفت

…بزارید من یه زنگ بزنم خونه -

 .صله گرفتبا این حرف، با گوشیش از ما فا

  بهزاد با اخم، نگاهم کرد و آروم گفت

تو خونه من میموبن چشمان! نمیخوام بحتی    -

 !بشنوم

22:09 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

چشمان#

#۱۳

با خجالت نگاهش کردم و گفتم 
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 .نمیخوام رس بار باشم -

 .بهزاد اخم کرد

با وجود مکالمه آروم ما

  همایون گفت

، من میگم بهزاد نیس - ت، زن و بچه رس بار نیستر

ش  نداره رست گرم باشه... اما خونه کاوه، زن و دخیر

! وگرنه بحتی ندارم ن  .هسیر

 .همه سکوت کردیم

ی نگفت ن  .بهزاد دیگه چی 

ی که داشت پر میشد نگاه کردم  .به قیی

...پدرم بود

 !خدایا پدرم بود

مرد    چه روزابی بهش تو دلم فحش میدادم، پی 



77 

مرد غرغرو  …خرفت…پی 

 !قت به مردنش فکر نکرده بودماما هیچو 

 ...انقدر واقیع

  کاوه اومد سمتمون و گفت

مو داریم...  - منده... ما یکم مراسمات نامزدی دخیر رسی

خانما هم یکم حساسن... بعد مراسم در خدمتتون 

 .هستیم

 .من نگاهمو از قیی بابا بر نداشتم

  بهزاد گفت

مشکیل نیست، من که از اول گفتم چشمان خونه    -

 .من میمونه! من نیستم اون خونه در اختیارشه

  لب زدم

 .ممنونم -



78 

 .دیگه حرقن نزدم 

گام برداشتم به سمت قیی بابا، که بهزاد بازومو گرفت 

  و کالفه گفت

کجا؟ -

  نگاهش نکردم و گفتم

…با بابام خداحافظن کنم -

 .دستم رو ول کرد و جلو تر رفتم

 .ممردهای دور خاک رو، از چهره میشناخت

میومدن خونمون

 .اما اسمشون رو نمیدونستم

 .سال بودن ۴۰همه باالی 

 .کنار تل خاک ایستادم

 …من حتر گل هم نیاورده بودم براش



79 

…حتر شمع هم نبود براش روشن کنم

 .اون منو همینجوری بزرگ کرد

 …بدون توجه به احساساتم

 از احساس نداشت
 

 …حاال هم مراسمش، رنیک

 .ش گریه کنمدلم میخواست برا

به کفن سفیدی که زیر خاک داشت محو میشد نگاه 

کردم

 .اما اشکم نریخت

  زیر لب زمزمه کردم

بابا... نمیدونم ادم خوبی بودی یا نه… اما پدر خوبی  -

 ...نبودی

 .مکث کردم

 .خم شدم



80 

ن برداشتم و ریختم رو  یه مشت خاک، از رو زمی 

ش و زمزمه کردم قیی

. چون دستت از دنیا کوتاهه اما من بخشیدمت..  -

...دیگه

  چشممو بستم

 .اما باز هم نتونستم گریه کنم

  بغض داشتم

 …اما اشکم نیم اومد

 .انگار چشمام قفل شده بود

  بهزاد و همایون اومدن کنارم

  همایون گفت

ی براش سفارش ندادیم. اگر طرچ میخوای   سنگ قی -

 .روش باشه بگو



81 

 .رس تکون دادم

ی نگفتم ن  .چی 

 .بهزاد یه سیگار روشن کرد

  همایون شایک گفت

؟ -  !تو ده روز پیش همینجا نگفتر دیگه نمیکیسی

 .بهزاد جواب نداد

…برام سوال بود

ده روز پیش 

همینجا؟ 

چرا؟

اما بدون اینکه به همایون نگاه کنم پرسیدم 

  شما از مادرم شماره دارید؟ -

22:11 



82 

چشمان#

#۱۴

  همایون جواب نداد و بهزاد گفت

کیومرث نداشت شماره کیس از اقوام رو؟  -

  همایون نفس عمیقر کشید و گفت

کیومرث که نداشت... اما تو گوشی پدرت باشه  -

م... دیشبم بهش زنگ داشت احتماال... من یه شماره

 !... ییک جواب داد، گفت خط واگذار شدهزدم

 .دلم پیچید

؟  اگر مادرم و پیدا نکنم چی

؟ اگر پیدا کنم منو نخواد چی

  با صدای بهزاد، به خودم اومدم که گفت

میخوای بموبن چشمان؟ یا بریم بدیم رمز گوشیو    -
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!؟ ن بشکین

  میخواستم بمونم

 خایص اما تو صدای بهزاد، یه عجل
 
ه و بی حوصلیک

 !بود

  همایون گفت

تا تو بری رس خاک پدرت و بیای... اینجام کار تموم    -

 .میشه بهزاد

 .به بهزاد نگاه کردم

  خاک پدرش؟

 .بهزاد هویم گفت

 .به من نگاه نکرد

 .کالفه، سیگارشو زیر پا خاموش کرد و دور شد

 .به رفتنش نگاه کردم



84 

 من   
 
  بود؟واقعا بهزاد آدم خوب زندگ

ی وارد زندگیم یا مثل همیشه، قرار نبود ادم خوب

  بشه؟

  همایون گفت

ی بود   بهزاد بعد مرگ پدرش بهم ریخت... مرد خوب -

میکشید، از رسطان ریه  اما پشت به پشت سیگار 

پدرشو از دست داد... خودشم دست کیم از پدرش 

 !نداره

 .نگاهمو از بهزاد گرفتم

  گفتم  به قیی نیمه پر نگاه کردم و 

جنسای بابام از گمرگ ازاد شه، میتونم این هزینه  -

  های شما رو هم بدم؟

 .به همایون نگاه کردم



85 

  هم سن بابا بود از نظرم

صورت چروکیده

موهای کم پشت جو گندیم

  عینک قاب دار مشیک

 .اما از بابا قد بلند تر و چهارشونه تر بود

  نگاهش تو صورتم چرخید و گفت

 !ه مادرت رفتهچشم هات ب -

 .رس تکون دادم

  همایون نگاهشو از من گرفت و گفت

تو نگران این هزینه ها نباش. مادر بنده خداتو پیدا    -

 !کن. حتما از مرگ پدرت خییل خوشحال میشه

 .ابروهام باال پرید 

سوایل نگاهش کردم و لب زدم 



86 

  چرا؟ -

  همایون نگاهم نکرد و گفت

د، دزدی   پدرت تو کار مرد خوبی ب - ن ود! نارو نمی 

...نمیکرد، اما

  نگاهم کرد و گفت

 !همه میدونیم تو خونه چی بود -

 .دلم مچاله شد

نگاهمو ازش گرفتم

  رس تکون دادم و گفتم

؟ - ن مادرم رو میشناختی 

 .اره… منیسی دفیر پدرت بود -

  مکتی کرد و گفت

...اون زمان که دفیر داشت -
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 .لبخند تلخن زدم 

ن  بعضن ها روز  فت میکین …به روز پیرسی

بعضیا هم مثل پدر من 

ن  …روز به روز پرسفت میکین

  همایون گفت

 پدرتو    -
 
من گایه میگم آه مادرت و خانواده اش زندگ

 !به این روز انداخت

  از حرفش شوکه، رسمو بلند کردم و پرسیدم

  آه؟ -
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چشمان#

#۱۵

  لبخند تلخن زدو گفت

ه-  !مادرت برات بگه بهیر

 .با این حرف، نگاهش رو مجدد از من گرفت

ناخوداگاه گفتم

 !اما شاید مادرم منو نخواد -

 .ابروهای همایون باال پرید

  ناباور خندید و گفت

 ...بهش فکر هم نکن -

  نگاهش افتاد پشت رس من و گفت

ن کارت، پیدا کردن شماره    بهزاد اومد برید... تو  - اولی 

مادرته... ما کار های پدرتو مدیریت میکنیم... اون زن   
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ن باش منتظرته  .مطمی 

 .حرفش دلگرم و امیدوارم میکرد

  یه نفر 

 …منتظرمه

 .تم که آزاد شدهحس یه زندابن داش

ن و  ر ی پر شد و روی خاک اب ریخیکیم که گذشت، قی

ن   .پارچه سیاه انداخیر

ی که بهزاد رفت نگاه کردم  .دو سه بار، به مسی 

ن تا برن  .همه اومدن به من تسلیت گفیر

 .بهزاد از دور پیداش شد

اول فکر کردم اشتباه دیدم 

…اما چشم هاش رسخ بود

ی بگم ن  .روم هم نمیشد چی 



90 

ن ه  .مه رفیر

 .خداحافظن کردیم

 .یه فاتحه برا بابا خوندم و منم بلند شدم

دوست داشتم زودتر دور شم

…مامان رو پیدا کنم

ن    تو سکوت رفتیم تا ماشی 

  سوار شدیم و بهزاد گفت

ی الزم نداری؟خوب - ن ؟ چی  ی

زیر لب گفتم

...نه... مرش -

مکتی کردم و گفتم

؟ - خودت خوبی

  زیر لب گفت
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 .هوم_

  با تردید گفتم

 !تسلیت میگم بخاطر پدرت -

 .نفس عمیقر کشید

  لب زد مرش و گفت

 …برعکس پدرت... مرد خییل خانواده دوستر بود -

 .واقعا نمیدونستم چی بگم

  لب زدم

 .روحش شاد-

اروم گفتم 

ا خوب  - ن ببخشید منم مثل خودت تو این چی 

 !نیستم

  لبخند بی جوبن زد و گفت
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 .میدونم -

 .هر دو لبخند زدیم

  بهزاد گفت

...چشمان -

 .مکث کرد

  نگاهش کردم که گفت

زنگ زدم به ییک از دوستای قدیمیم... میگه فقط با    -

 !ریست کردن قفل گوشی پدرتو میتونن بردارن

نگران گفتم

شماره هاش پاک میشه؟  -

...اگر رو سیمکارت باشه نه -

  گوشی رو به سمت من گرفت و گفت

ن شماره ای روش    - سیمکارتشو بزن رو گوشیت... ببی 
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 !سیو نیست؟

 .رس تکون دادم

 .از ذوق و اضطراب، دستم میلرزید

قاب پشت گوشی هارو باز کردم و سیمکارت هارو جا 

 .به جا کردم

گوشی روشن شد و رسی    ع رفتم تو کانتکت های سیم   

 .کارت نگاه کردم

 .دنبال س گشتم

...سیما

 .اما نبود

 .شتمگ sتو

…رسیدم به سیما 

با دست لرزون گفتم
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  بزنم؟یه سیما هست! زنگ -

  بهزاد رس تکون داد و گفت

 ...آره -

 .به شماره نگاه کردم

ذوق داشتم 

 …اما ترس هم داشتم

فت رو دکمه تماس  …دستم نمی 

 .چشمم رو بستم

دم  …دوتا نفس عمیق کشیدم و دکمه تماس رو فرسی
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چشمان#

#۱۶

 .چشم هام رو دوباره بستم

 .گوشی رو گذاشتم کنار گوشم

  منتظر شنیدن صدای بوق بودم

…اما یه صدای ضبط شده پخش شد

ک گرایم، شماره مورد نظر شما    تا اطالع ثانوی مشیر

…مسدود یم باشد 

 .شوکه گوشی رو عقب بردم

 .به سمت گوش بهزاد گرفتم

  رسی تکون داد و گفت

شاید شماره پدرتو مسدود کرده که جواب نده… بزار   -

 !من زنگ بزنم
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ون اورد  .گوشیش رو بی 

 .شماره رو براش خوندم

  زنگ زد 

 .اما همون صدا بود

  اشیک که رس خاک بابا نیم ریخت

 …حاال راه افتاده بود

 .هر دو ساکت بودیم

  بهزاد یکم که گذشت، گفت

یم. نگران نباش - یم از مخابرات استعالم میگی  …می 

  رس تکون دادم باشه

 .اما اشکم بند نیم اومد

د . ن بهزاد حرف نمی 

 .منم ساکت بودم 



97 

رسیدیم به داخل شهر

 .جلو یه موبایل فروشی ایستاد

 .پیاده شد گوشی بابا رو گرفت و 

اشکمو پاک کردم

 .اما دوباره میجوشید

 .تو شماره های سیم کارت بابا، دوباره چرخیدم

 …چشمم خورد به سارا

 !خاله کوچیکم فکر کنم اسمش سارا بود

  یعتن ممکنه خودش باشه؟

  دستام دوباره لرزید 

…اما واقعا توان نداشتم بهش زنگ بزنم

ن شد و گفت   بهزاد سوار ماشی 

 !گه باید ریست شهمی -
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  رس تکون دادم و گفتم

 ...میشه... میشه به این شماره هم زنگ بزبن  -

 .گوشی رو به سمتش گرفتم

  سوایل نگاهم کرد و گفتم

 !فکر کنم خاله ام باشه -

 .بهزاد رس تکون داد

شماره رو با گوشی بابا گرفت 

 .خورد جواب نداداما هرچقدر زنگ 

  رو به من گفت

نم. اینا شماره   با گوش بریم خونه - ن ی خودم زنگ می 

 !باباتو احتماال جواب ندن

گوشیش رو گذاشت رو کنسول وسط و گفت 

 .االن گوشیم خاموش شده -



99 

رس تکون دادم 

 ..اما دل تو دلم نبود

 .دلم جوری میپیچید، انگار قرار بود باال بیارم

 .زود رسیدیم

 .رفتیم داخل و پیاده شدیم

  کله منترنج باز پرید رو  

س تماس رو داشتم   اما انقدر اسیر

 …بدون توجه بهش رفتم سمت خونه

 .وارد شدم

 .رکس اومد سمتم

 .دور پام پیچید

 .هنوز بهش عادت نداشتم

 .داشتم میفتادم و بهزاد رسی    ع منو گرفت
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  با تعجب نگاهم کرد و گفت

؟خوب - ی

رس تکون دادم نه و گفتم 

؟ دارم باال میارم  - بن ن سزنگ می   !از اسیر

  بهزاد لبخند مهربوبن زد و گفت

 .بیا... شماره رو بخون زنگ بزنم -

  با این حرف، رفت سمت تلفن خونه

 .نفس گرفتم و شماره رو خوندم

 .بهزاد شماره گرفت و من چشم هامو بستم

  بهزاد زد رو بلند گو 

 .صدای بوق اومد

  یک

  دو 
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  سه

  و صدای زنونه ای گفت

 ...الو -

23:37 

@فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

چشمان#

#۱۷

…هیتن گفتم و نفس حبس شدمو ازاد کردم

  بهزاد گفت

، از دوستان اقای ... من بهزاد بهروز هستمسالم -

...خرسو صیادی

  تموم نشده بود، که زن گفتحرف بهزاد 
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 !ما نه با ایشون کار داریم نه شما  -

  بهزاد رسی    ع گفت

، در مورد  - ایشون فوت کرده! من با خانم سیما کتابی

شون کار داشتم  .دخیر

 .صدا مکث کرد

 .چشم هامو باز کردم

 .به زور نفس میکشیدم

 .نگاه بهزاد رو من بود

 …من هنوز وسط سالن بودم

  ره گفتصدا بالخ

 !خوشحالم که اون مردک عویصن مرده -

بهزاد گفت

میتونم با خانم سیما صحبت کنم؟ -
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صدا مکث کرد و اینبار آروم تر گفت

 …سال پیش، از رسطان سینه فوت کرد ۵سیما  -

 .حس کردم درست نشنیدم

سیما گ بود که مرده؟ 

سیما؟ 

ی که مادر من بوده؟منظورش سیماب

  فقط خشک ایستادم، که بهزاد گفت

شون پیش منه،  - اوه... فوت شدن؟ االن... االن دخیر

  میخواید با ایشون صحبت کنید؟

  خواستم عقب برم و بگم نمیتونم

اما قبل من، اون زن گفت 

نه... ما با اون بچه حروم زاده کاری نداریم! مزاحم  -

...نشید



104 

 .ن حرف، گوشی رو قطع کردبا ای

 …اما من موندم تو کلمه حروم زاده 

...حروم... زاده

 !بچه حروم زاده

  منظورش از بچه حروم زاده گ بود؟

  من بودم؟

 .بهزاد گوشی رو گذاشت

اهنش بودم  ه به طرح پی   .من خی 

 .نمیتونستم به صورتش نگاه کنم

 …نمیتونستم رسمو بلند کنم

خودمو میکردم آرزو مرگ اگر تو تمام عمرم، 

از خدا    االن و این لحظه، واقعا این مرگ رو 

 …میخواستم
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ن بدی نفس گرفتم   .با صدای هی 

 …اصال انگار ریه هام از کار افتاده بودن

چرخیدم سمت پله ها و مثل دیوونه ها گفتم

 .شب بخی   -

  پا تند کردم باال 

  بهزاد پشت رسم گفت

  چشمان؟ -

 .م اما جواب نداد 

  از پله ها رفتم باال 

بدون روشن کردن برق، رفتم تو اتاقر که به من داده 

 .بود

رس پنجره  مستقیم رفتم

ن نگاه کردم  .پنجره رو باز کردم و به پایی 
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م؟ یا فقط ناقص میشم؟  م میمی  بیی

 …با روشن شدن برق اتاق، از جا پریدم

21 November 2021 
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چشمان#

#۱۸

…برگشتم سمت بهزاد

  تو قاب در ایستاد و گفت

ی فقط ناقص مییسی  -  !از اونجا بیی

اشکم راه افتاد 

 .اما اینبار گریه ام صدا دار بود
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ن ولو شدم رو ز    می 

ن پنجره نشستم و گریه ام بلند شد  .پایی 

بهزاد اومد باال رسم

 .پنجره رو بست

  زانو زد جلوم و گفت

میدونم حالت بده... منم شوکه شدم که مادرت  -

...فوت شده

  با اشک نگاهش کردم و گفتم

 …هیچکس منو نمیخواد! من هیچکس رو ندارم -

 .کنارم نشست

  تکیه داد به دیوار و گفت

خدا رو داری دیگه! وقتر خدا رو داری، بنده خدا  -

  رو میخوای چکار؟
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  با گریه نگاهش کردم و گفتم

اگر خدا رو داشتم وضعم این بود؟-

  آروم خندید و گفت

وضعت خییل هم بد نیست االن ها! تو یه خونه  -

 !ویالبی وسط فرشته نشستر 

 …میدونستم داره سیع میکنه فضا رو بهیر کنه

فایده ای نداشت و از نظرم خییل بی نمک بود و اما 

 !دردناک

  بهزاد گفت

چشمان، فقط خدا تو رو نگه داشته! تو اون  -

...خونه…با اون پدر

 .راست میگفتاینو 

...خییل هم راست میگفت



109 

ن دست هام گرفتم و گفتم   رسمو بی 

اخه چرا؟ چرا بمونم؟ که بیشیر زجر بکشم؟ -

  د و گفتبهزاد نفس کالفه ای کشی

من چراش رو نمیدونم… اما مسلما برای هر کار خدا  -

یه حکمتر هست، تو هم شاید بزودی بفهیم چرا   

...تو

 .نگاهش کردم

 .انتظار یه بحث فلسقن رو ازش نداشتم

اما نگاهم کرد و گفت

تو بدون کمک کیس، تا اینجا دووم آوردی، باقیش  -

 !هم مطمئنم میتوبن ادامه بدی

  اک کردم و گفتماشکم رو پ

چرا به من گفت حروم زاده!؟  -
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 .ابروهای بهزاد باال پرید

ی بگه ن   لب باز کرد چی 

 .اما مکث کرد

یاد حرف همایون افتادم

...که گفت آه خانواده مادرت، پدرت رو نابود کرد

  بهزاد نفس عمیقر کشید و گفت

-    ، بلند شو دست و روت رو بشور... شاید تو گوشی

...س دیگه ای باشهشماره از ک

با این حرف، خواست بلند شه 

اما دو دستر بازوش رو گرفتم و گفتم

؟ -
 

میشه بیک

 .سوایل نگاهم کرد

  بغض و خشم و غم رو دادم عقب و گفتم
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تو و همایون، چی میدونید از گذشته که به من  -

  نمیگید؟

  بهزاد دستش رو گذاشت رو دستم

 .آروم دستم رو برداشت

  و گفت کنار گذاشت

 !رس فرصت بهت میگم -

 .قبل اینکه بتونم مخالفت کنم، بلند شد و رفت

غم مرگ مادری که سالها بود نداشتمش رو، گذاشتم   

 .کنار غم فوت پدر و بلند شدم

 …کیس برام نمونده

 !اما خییل سوال هست، که جوابشو باید بفهمم

 …حداقل تا قبل مردنم

23 November 2021 
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چشمان#

#۱۹

 .بلند شدم

ن صورتم   بدون شسیر

ن   .از پله ها رفتم پایی 

ن نبود  .بهزاد پایی 

 .نمیدونستم چی صداش کنم

  با تردید گفتم

 !آقا بهزاد -

  ز سمت پله ها اومد که گفتصداش ا

 !بهزاد خایل صدام کن -
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 .نگاهش کردم

ن  ت و شلوارک مشیک، داره میاد پایی  دیدم با تیرسی

 تو این لباس، اصال به نظر یه مرد جا افتاده و همکار 

…تجاری پدرم نیم اومد

 !درسته شبیه یه پرس نوجوون نبود

 .اما شبیه یه مرد جوون بود

  فتسوایل نگاهم کرد و گ

؟ -   چرا لباستو عوض نکردی؟ صورتتو نشستر

 .از جلوم رد شد

خونه ن   رفت سمت آشیی

 .پشت رسش رفتم

رسی    ع گفتم 

؟ -   در مورد مادرم چی میدوبن
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  رفت رس یخچال و بدون نگاه کردن به من گفت

 !االن وقت مناستی برای این بحث نیست -

 .همینطور ایستادم

 .نگاهش کردم

 .عصتی بودم

  وسیله، از داخل یخچال برداشت و گفت چندتا 

  املت میخوری؟ -

  چشممو بستم و گفتم

، خودم زنگ -
 

سماگه تو نمییک نم به خاله ام مییی ن  !می 

 .با این حرف، چشم هامو باز کردم

  با اخم بهزاد رو به رو شدم

 .اما بهش توجه نکردم

ون   چرخیدم تا برم بی 
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  اما بهزاد بازوم رو گرفت و گفت

چشمان... بهم اعتماد کن... میگم اما، االن وقتش  -

 !نیست

 .نفسمو دوباره با حرص خایل کردم

 .از حرص بدنم میلرزید

ون   دستم رو کشیدم و رفتم بی 

 .به سمت تلفن خونه بهزاد رفتم 

  از پشت رسم بلند گفت

 !چشمان_

م    ، که گفتگوشی رو برداشتم تا شماره بگی 

پدرت به مادرت تجاوز کرد… بعد تجاوز مادرت  -

مجبور شد باهاش ازدواج کنه… چون تورو حامله 

 !شده بود
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  صدای بهزاد 

 …مثل یه نوار کاست تو رسم تکرار میشد

  یه تکرار میشد 

  یه تکرار میشد 

 !اما هیچیش رو نمیفهمیدم

 …گوشی رو آروم گذاشتم رس جاش

به تلفن

  به دستم

  بدنم به

 .نگاه کردم

  من

 ...حاصل تجاوز پدرم به مادرم بودم

24 November 2021 
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چشمان#

#۲۰

 .باورم نمیشد

 ...من

 !حاصل عشق نبودم

،  …حتر حاصل یه رابطه عادی هم نبودم حتر

 !من حاصل تجاوز بودم

  بهزاد آروم اومد سمتم و گفت

کتش دورهیم    - مادرت منیسی پدرت بود، پدرت تو رسی

داشت... از اون دورهیم که تجار قدیم میگرفت، 

وب  !دخیر و دود و مرسی
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  چرخیدم سمتش و گفتم

  مادرم چرا اونجا بود؟ -

چرخید و گفت بهزاد نگاهش تو نگاهم

کت جا میذاره. از جزئیات  - مادرت کیف پولشو رسی

ه و  ۴خیی ندارم که چرا  برا کیف پولش میاد…  ۸می 

 !اما وقتر میاد پدرت مست بوده 

 .مکث کرد

 .نگاهشو از من نگرفت

ن نگاه کردم  .این من بودم که آخر به زمی 

 …حس میکردم شونه هام میلرزه 

  بهزاد گفت

ه   پدرت میگفت  - رفتم تو اتاقم، دیدم دخیر

ای  اونجاست. حالم خوش نبود فکر کردم جز  دخیر
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! جیغ و  ن اون شبه… اخه اوناهم چموش بازی داشیر

تو دهنش از ترس از حال  داد خواست بکنه، زدم

 .رفت

 .کارمو کردم

 .رو تنش خوابم برد

بیدار شدم دیدم نیست، فقط چشماش یادم بود و 

 ...میدونستم گند زدم

 !دم نیومد رسکار، فهمیدم جدی گند زدمدی

شو نگرفتم گفتم رفته دیگه… بی دردرس نرم  .منم خیی

تا اینکه اومد گفت حامله شده بهش پول بدم بره 

 .سقط کنه

 !منم خر شدم گفتم از من نیست

  اونم رفت به داداش هاش گفت
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 .دعوا شد

 …ابرو ریزی شد

ن باید خواهر مارو  ی… برادراش گفیر سیما زجه  بگی 

د منو بکشید  ن  …می 

اما اخر من عقدش کردم 

 ...اما دیگه نذاشت بهش دست بزنم

 .هر شب با یه چاقو، زیر بالشتش میخوابید

  بچه رو دنیا اورد آروم تر شد 

 .اما باز نمیذاشت بهش دست بزنم

  نون خور اضاقن بود، زینت نداشت برام

 …طالقش دادم

بچه رو خواست، میخواستم بدم

ن حروم زاده نمیخوایم ، گفیر ن  .برادراش نذاشیر
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 !خودشم به زور قبول کردن

  بهزاد نفس خسته ای کشید و گفت

پدرت، مادرتو به اجبار طالق داد، رس لج... مادرت  -

ه تورو میخواست، اما  ن تورو بیی  ...خانواده اش نذاشیر

فوت  بعد هم پدرت نذاشت تورو ببینه! حاال هم که

...شده

 .گاه کردمبه بهزاد ن

 .به وضوح میلرزیدم

  بهزاد مردد گفت 

ی میخوای!؟ رنگت خییل پریده ! - ن چی 

  با تکون رس گفتم نه

 .چشم هام رو بست و اشکم ریخت

چشم هام بسته بود، که دست بهزاد رو دورم حس 
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 .کردم

  بغلم کرد و گفت 

 !نمیخوام بیوفتر  -

 …رسمو تکیه دادم به سینه اش

  به موقع منو گرفت

 !چون واقعا داشتم سقوط میکردم

ی نفهمیدم ن  …چشمم رو بستم و دیگه چی 

02:26 

چشمان#

#۲۱

 .با رسدرد بیدار شدم

ی منفجر شده بود ن  .انگار تو رسم چی 
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  میخورد به پوستمباد خنک 

 .رو کاناپه نشیمن بودم

 .نشستم و گردنمو کیم چپ و راست کردم

چشمم به بهزاد خورد، که از در شیشه ای نشیمن 

 .رفته بود تو حیاط و داشت سیگار میکشید

 .الی در باز بود و این رسما از اونجا یم اومد

چرا اینجا خوابیدم… که همه چی    یه لحظه، فکر کردم

 .مرور شد تو رسم

 …من

  تجاوز پدرم

  بی کیس مادرم

  بد تر از اون

...رسنوشت شوم من
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 .دوباره دراز کشیدم

 .اینبار اشکم ریخت

 .بی صدا گریه کردم

 …اشکم بند نیم اومد و غم تو دلم بزرگیر میشد

  صدای بسته شدن در اومد و لحظه بعد 

 .بهزاد باال رسم بود

با دیدن چشم هام

  رید و گفتابروهاش باال پ

مت اورژانس -  !گفتم بیام تو بیی

  لب زدم

 .نمیخوام -

؟ -  خوبی
  یعتن

 .رس تکون دادم آره
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  هام نگاه کرد و گفتبه اشک

  چشمان... کاری هست من بتونم انجام بدم؟  -

  نفس عمیق کشیدم و گفتم

؟ -  منو تموم کتن
 
آره... میتوبن زندگ

 .لبخند محوی زد 

  چرخید دور مبل

  سمت من اومد 

ن جلو مبیل و گفت   نشست رو می 

نه... نمیتونم... واقعیت اینه، من هیچوقت از  -

بار که از شاهکار  پدرت خوشم نیم اومد… اما هر 

هاش میگفت، دوست داشتم به جوری کمکت کنم. 

این فرصت رو به من داده… من    حس میکنم، خدا 

 .کمکت کنممیخوام
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لب زدم

چرا؟  -

 .شونه ای تکون داد

  صاف نشست و گفت

 !شاید چون کار مفید دیگه ای تو زندگیم ندارم -

  ناباور نگاهش کردم

  اما بلند شد و گفت

زندگیت تا اینجا، هرچی بود حاصل اخالق و رفتار  -

 ...پدر و مادر و خانواده هاشون بود

خونه رفت وگفت  ن   به سمت آشیی

اما از اینجا به بعد، تو میتوبن خودت بسازیش! چرا    -

یه فرصت به خودت نمیدی؟ 

خونه  ن بهزاد رفت تو آشیی
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 .ریختم من موندم و اشک

  گفتنش راحت بود 

 …اما انجامش سخت

 …من قلبم خییل درد میکرد

 .مرور میشدتو رسم  همه اتفاقات بچگیم،

  دعوا ها 

  داد ها 

 …اتفاقات

ن بابا نبود !مسلما بهزاد د ر جریان همه چی 

ی   میدونست و بابا ب اما اینکه اینهمه جزئیات رو 

 …تفاوت تعریفشون میکرد

 !دردناک بود

…باورم نمیشد
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ی که در تصورم بود هم بدتر بود ! ن پدرم از چی 

 …حاال پشیمون بودم که بخشیده بودمش

تو حال خودم و افکار خودم بودم، که بهزاد از تو 

خونه ص  ن   دام زد و گفتآشیی

...چشمان... میشه بیای -

  روم نشد بگم نه

 .بلند شدم

25 November 2021 

10:18 
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خونه ن   رفتم تو آشیی

 .بود رس گاز ایستاده

 .بهش نگاه کردم

به خودش

 …به خونه زندگیش

 .خشم وجودمو پر کردناخوداگاه حسادت و 

  چرا؟

 کنه من نکنم؟
 
چرا بهزاد باید اینجوری زندگ

 .یاد پدرش و عالقه بهزاد افتادم

 …چرا اون هم پول داره، هم خانواده و محبت

  چرا؟

  بهزاد برگشت سمت من

 .جا خوردم
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و گذاشتم کنار زود این افکار ر 

ن     هر کیس، به خودش مربوطه، نداشیر
 
ن و زندگ داشیر

 …منم همینطور

مسی  زندگیمون فرق داره. این مقایسه فقط باعث   

…میشه من بیشیر آسیب ببینم

  یا 

!!یه کار غی  انسابن کنم

  بهزاد گفت

... ذهنت هم درگی  میشه -  !میشه کمکم کتن

  رس تکون دادم و بهزاد گفت

ابی باشه چاشتن غذا   فکر ک -
ن نم تو یخچال یه چی 

 .بخوریم

 .رس تکون دادم
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  رفتم رس یخچال 

 .شیشه هارو چک کردم

 .زیتون و ترشی برداشتم

ون آوردم  .بی 

 .بهزاد هم املت درست کرده بود 

 .بو غذا خورد بهم، فهمیدم چقدر گرسنه هستم

ن  دوتا پیش دستر گذاشت رو  می 

 .هاز فریزر نون برداشت داغ کن

  منم ترشی و زیتون رو ریختم تو ظرف و گذاشتم رو 

ن  می 

 .بهزاد با نون گرم شده اومد

 .هر دو نشستیم

، به غذا  ن   به می 
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  به بهزاد 

 …به خودم

 .نگاه کردم و بغض راه گلوم رو بست

 باید برام انقدر دردناک باشه؟
 
  لعنتر چرا زندگ

ای ساده ایه هر کیس تجربه اش میکنه  ن هر   و اینا چی 

 …روز داردش

…برا من اما... مثل خوابه

!!با یه نفر بشینم تو صلح و آرامش شام بخورم

 .بغضمو عقب فرستادم

 .نمیخواستم غذا بهزاد رسد شه

 .بهزاد یکم دیگه خورد و نگاهم کرد

ن    زود رسمو انداختم پایی 

 .یه لقمه برداشتمو خودمو مشغول نشون دادم
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گرسنه بودم 

 .ک بوداما دهنم تلخ و خش

ن فرستادم  .به زور لقمه ام رو پایی 

دوباره  بهزاد نگاهم کرد 

  مردد گفت

؟ -   خوبی

د نه ن   وجودم داد می 

 .چشممو بستم اشکم نریزه

 .چشممو نبینهرسمو خم کردم   

 .با تکون رس گفتم اره

  بهزاد باز مکث کرد 

  اما دوباره گفت

، چکار کنم حالت بهیر میشه؟ -
 

  میتوبن به من بیک
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ن ریخت و هق    ن چشم های بسته ام پایی  اشک از بی 

 …هقم بدون اراده من بلند شد

10:26 

چشمان#

#۲۳

…دست خودم نبود

یخت  .اشکم بدون اراده من می 

  امو صدای گریه 

ل من نبود  …تحت کنیر

با چشم های تار، بلند شدمو پا تند کردم سمت اتاق   

 .از پله ها باال رفتم

وارد اتاق شدم. در رو بستم و دمر رو تخت دراز 
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 .کشیدم

یخت و های های گریه ام بلند بود  .اشکم بی امان می 

 .حالم دست خودم نبود

 
 

و    مرگ پدرم… مرگ مادرم... تجاوز… اتفاقات بچیک

فت ... همه از رسم میومد و می   .نوجووبن

 .انقدر گریه کردم، که تو گریه خوابم برد

 .با رس درد بیدار شدم

 .اتاق تاریک بود

 .پتو رو تنم بود

چرخیدم رو تخت

دیدم در اتاقم بازه

ون میاد  .نور کم سوبی از بی 

 .مردد نشستم
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 .یکم طول کشید تا یادم بیاد کجام و چی شده

…ز نشست تو دلمغم با

 .از جابی که نشسته بودم، در رسویس پیدا بود

  خواستم بلند شم برم توالت

اما در رسویس باز شد و بهزاد، با یه حوله تنپوش   

ون  .اومد بی 

، از اتاق خود   خونه تاریک بود و فقط نور کم سوب ی

 .که اون فضا رو کیم روشن کرده بودبهزاد یم اومد، 

سمت اتاقشبهزاد چرخید و رفت 

اصال متوجه من، که نشسته بودم رو تخت تو تارییک   

 .نشد

ی هم از بدنش پیدا نبود  ن   چی 

اما دلم یه جوری ریخت، که انگار یه مرد لخت 
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 .دیدم

 !چون واقعا االن عمال بهزاد رفت اتاقش و لخت بود

 .هنگ دراز کشیدم

 …من خونه یه مرد هستم

 !!اتاقش لختهکه اون سمت تو 

؟اگه    مثل این فیلما، بیاد با من کاری کنه چی

مگه من چقدر میشناسمش !؟

نکنه به رسنوشت مادرم دچار شم؟

…با این فکر یهو مکث کردم

پوزخند زدم به افکارم

!!!رس نوشت مادرم

ایط من صد پله بد تر بود از    در این لحظه، رسی

 …مادرم
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 .با تاسف به حال خودم رس تکون دادم

 .اومد صدای تلفن بهزاد 

 .دور بود، اما از بس خونه ساکت بود شنیده میشد

وع به حرف زدن کرد  .بهزاد رسی

  حرفاش واضح نبود 

ن حرف هاش شنیدم  .اما اسم خرسو رو از بی 

بی اراده بلند شدم و اروم رفتم پشت در اتاقش

 …گوشم رو چسبوندم به در

10:32 

چشمان#

#۲۴

ه …میدونستم بیاد منو ببینه ابروم می 
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 .اما کنجکاویم شدید بود

  گوشمو گذاشتم به در 

 .بهزاد ساکت بود 

فکر کردم تلفنش تموم شد 

  اما یهو گفت

از نمیشه... جنسای گمرگ االنم بیاد تو بازار، بیشیر  -

میلیارد بدیه و    ۳میلیارد نمیشه...خرسو باال  ۲

 !معوقه داره

 .دلم بیشیر ریخت

پدرم چرا انقدر بدبخت بود؟

اخه یه عمر کار کتن 

تهش بدیه بمونه ازت؟

  بهزاد گفت
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باید اون خونه رو بفروشیم… چشمان تا هر وقت  -

 !الزم باشه، میتونه اینجا بمونه

 .لب گزیدم

  خدایا 

  شت رس هم اخه؟بدبختر پ

  بهزاد دوباره گفت

من همایون و کاوه رو نمیشناختم قبول میکردم! اما    -

، اونا  تو    هم پاش برسه، بدتر از خرسو   خودتم میدوبن

  میشن! مگه رفیق عرق و منقل خرسو نبودن!؟

 .تنم یخ شد

  یعتن اونام مثل پدرمن؟

  بهزاد گفت

من نگران چشمان هستم! امشب قضیه تجاوز رو  -
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مش پیش مشاور خودم! تو    فهمید! شاید بهیر باشه بیی

؟   چی فکر میکتن

 .سکوت شد

منده شدم  .رسی

  بهزاد که غریبه بود انقدر نگران من بود 

…اونوقت من

 !کیس از خون خودم نداشتم نگرانم باشه

 ..حروم زاده

 .صدای خاله ام تو رسم تکرار شد 

…روم زادهح

 .تازه درک میکردم

 !اون رفتار های زننده با من به چه دلیل بود

هم خانواده پدرم
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  هم خانواده مادرم

 …هر دو منو حرم زاده میدیدن

ن با من اونجوری رفتار میکردن  !برای همی 

ی خیی نداشت  ن …با یه بچه، که روحش هم از چی 

 .دوباره بغض کردم

 .اشکم یه قطره ریخت

م خواستم بر 

 .اما یهو در اتاق باز شد

 …بهزاد شوکه به من نگاه کرد

27 November 2021 

13:44 
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چشمان#

#۲۵

 .جا خوردم

ر گوش نه فقط بخاطر اینکه لو رفتم پشت د

 !وایسادم

 …بلکه بخاطر باال تنه لخت بهزاد 

 .ی رو نگاه نکردمدیگه جاب

 .رسی    ع چشمم رو بستم و هیتن گفتم

 .بدون نگاه کردن به بهزاد، چرخیدم

 .با اخرین رسعت، پریدم داخل رسویس و در رو بستم

د، انگار در حال دزدی مچمو گرفته  ن قلبم انقدر تند می 

 …بود

ن تن   !ه اش لباس داشت یا نهنمیدونم پایی 
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  اما هرچی بود 

از اون فاصله

 …بوی شامپو مردونه اش حس میشد

 .نفس عمیق کشیدم

 .از در جدا شدم

 .تو آینه به خودم نگاه کردم

 .موهای فرم، باز بود دورم

 .اه کشیدم و دست و رومو شستم

 …دلم میخواست موهامو از ته بزنم

ی گشت ن   چشمم دنبال قیخی یا چی 

ی نبودا خیام  .ی

 .موهامو دوباره بافتم

فتم حمام  …ازشون خسته بودم و باید می 
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 .به خودم دوباره تو آینه نگاه کردم

!؟ آخه بری حمام که چی

... اگر قبل فوت بابا    س بودی خودتو میکشتر کاش نیر

 …خودتو کشته بودی، درد این حقایقم نمیکشیدی 

 .اشکم دوباره ریخت

 .ام چکیدرسمو خم کردم و اشک

 .تقه ای خورد به در و منو دوباره پروند

  بهزاد از پشت در گفت

ون باید حرف بزنیم -  .چشمان... بیا بی 

13:48 

چشمان#

#۲۶
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  لب گزیدم

 .دادم اما جواب ن

 …خجالت میکشیدم حرف بزنم با بهزاد

  دوباره در زد و گفت

  چشمان؟ -

یه جوری یهو کوبید به در، که جا خوردم رسی    ع گفتم

 !االن میام -

زیر لب خوبه ای گفت و صدای پاش اومد از پله ها   

ن    رفت پایی 

 .رسی    ع موهامو مرتب کردم

 .دوباره صورتمو شستم

ون   رفتم بی 

  را احمقانه استمیدونم این فک
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اما بهزاد گفت منو میدید دوست داشت کاری   

  کنه…یعتن ممکنه از من خوشش اومده باشه؟

  محکم زدم به پیشونیم

 !بدبخت خانم

 …پدرت مرده با کیل بدیه

…مادرت مرده

 !تو حروم زاده به دنیا اومدی

بعد فکر میکتن کیس اینارو در موردت بدونه، ازت 

خوشش میاد؟

 !، فقط بهت ترحم میکنهنه عزیزم

 …مثل بهزاد

 .از این فکر، خودم باز بغض کردم 

 .بهزاد جلو تلویزیون نشسته بود
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 .نشیمن کوچولو بود و نیم ست کوچییک داخلش بود

من رو مبل دیگه نشستم 

 .اما باز هم خییل به بهزاد نزدیک بودم

 …انقدر که هنوز بوی شامپوش حس میشد

 .تچشم از تلویزیون برداش

 .به من نگاه کرد

ن که باهاش چشم تو چشم  من اما رسمو انداختم پایی 

 .نشم

  مکتی کرد و گفت

 !لطفا دیگه گوش واینستا -

رس تکون دادم و گفتم

 .ببخشید -

نگاهش نکردم 
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 .اما حس کردم اونم رس تکون داد 

 .نگاهش روم سنگیتن میکرد

بالخره رسمو بلند کردم، که چشم تو چشم شدیم و 

  گفت

من عادت ندارم کیس تو خونه، جز خودم باشه!  -

ون از اتاق …وگرنه اونجوری نیم اومدم بی 

، که بهزاد    ن رس تکون دادم و دوباره رسمو انداختم پایی 

گفت

باید خونه پدرتو بفروشیم... تا جنس ها آزاد شه  -

 !یکم بتونیم بدیه هارو کم کنیم

نگران نگاهش کردم و گفتم 

، پول ازش بردارم؟ میشه در حد  - رهن جابی

بهزاد با اخم گفت
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نه... جنس گمرگ ازاد شد، با پول اون برات یه  -

 !واحد کوچیک میخرم. تا اون موقع اینجا هستر 

13:54 

چشمان#

#۲۷

رسی    ع گفتم 

...من نمیخوام مز -

بهزاد پرید وسط حرفمو گفت

چشمان! این زندگیته! فیلم و کتاب نیست که!  -

؟ کجا بدی؟ خرجتو از    خونه رهن کتن بعد چکار کتن

ی بلدی؟ حرفه ای بلدی؟ پویل داری؟ امنیتت    هین

؟ اصال  ؟ چی
 

میفهیم چی مییک
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ن  رسمو انداختم پایی 

 .اشکم ریخت

  بهزاد گفت

 .بسه… خواهش میکنم گریه نکن -

لب گزیدم

 .اما اشکم بند نیم اومد

  بهزاد گفت

ریایصن بود رشته ات دیگه؟ با ییک از دوستام    -

ه ای یه حرفه یاد   صحبت میکنم، بری فتن حرف

ی دوست داری؟بگی  ن ی. خودت چی   

 .نگاهش کردم

من پر از غم و درد بودم 

ابی حرف زد که رویا من بود
ن …اما بهزاد از چی 
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 .سوایل رس تکون داد

  رسی    ع گفتم

م - … هر چی باشه دوست دارم یاد بگی   !هرچی

  رسی تکون داد و گفت

ن از اینجا!  - اینجا چه   خوبه. به فکر کار باش، نه رفیر

، خایل  تو ازش استفاده کتن چه ازش استفاده نکتن

 .افتاده! پس انقدر فکر نکن مزاحیم

رکس اومد پیش بهزاد 

رسش رو گذاشت رو پای بهزاد 

وع کرد به نوازشش و گفت   بهزاد رسی

تو االن آزادی چشمان. قدر زندگیت رو بدون.  -

ون،  با دوستات بری بی 
،    میتوبن  کتن

 
بری سفر، زندگ

 ... ، هرچی بود گذشت… یه حرفه یاد بگی  جووبن کتن
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 !کن… زندگیتو بساز  کار 

اشکم ریخت 

 .شوق بود  اما اینبار اشک

  آروم گفتم

 …مرش -

سوایل نگاهم کرد و گفت

 !من که هنوز کاری نکردم -

اشکمو پاک کردم و گفتم 

 میدی -
 
…مرش بهم امید به زندگ

 .آروم خندید

 .هنگ نگاهش کردم

ن بار بود خنده اش رو میدیدماین  …انگار اولی 

  به تلویزیون نگاه کرد و گفت
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 هابی هست که نداری، اما    -
ن چه دنیای عجیبیه، چی 

 !میتوبن به بقیه بدی

 .سوایل نگاهش کردم

از بس ذهنم درگی  رویابی بود که بهزاد تو رسم روشن 

 …کرد، متوجه منظورش نشدم

  با ذوق پرسیدم 

 یتونم بخونم؟چه حرفه هابی م -

28 November 2021 

00:59 
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چشمان#

#۲۸
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  بهزاد نگاهم نکرد و گفت

سم، االن دیر وقته - نم برات مییی ن  !فردا زنگ می 

و گفت یهو برگشت سمتم

ن بخور !برات شام - گذاشتم، برو یه چی 

از این تغیی  یهوبی موضوع خوشم نیومد 

اما چون حس ضعف داشتم، لب زدم چشم و بلند   

 .شدم

 .ذوق داشتم

 !ذوق کار

  استقالل

ن زندگیم  ...ساخیر

 .غذا رو گرم کردم 

ن  نشستم پشت می 
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 .از دور بهزاد رو میدیدم

 .باز ته ذهنم اون فکر اومد

  یشه مثال بهزاد از من خوشش بیاد؟نم

دوباره محکم زدم به پیشونیم

 !بسه بسه بسه چشمان

 .چشممو باز کردم، بهزاد داشت منو نگاه میکرد

  سوایل گفت

صدای چی بود؟ -

ب دستم به پیشونیم بود  !روم نشد بگم ضن

ن گفتم برا همی 

 .نمیدونم -

 .زود غذا خوردم

 .ظرفش رو شستم
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 .تشکر کردم

  تم باال رف

د  !تا یه ساعت پیش از غم خوابم نمییی

…حاال از ذوق

 .درونم بود واقعیت این بود که غم 

  اماده بود برای ویرابن 

  برای گریه و فروپاشی 

 …اما من میخواستم با این امید بهش فکر نکنم

 .انقدر چرخیدم تا خوابم برد

با حس نور رو پلکم و داغن رو گونه ام، از خواب   

 .بیدار شدم

 .آروم چشم هامو باز کردم

  تو خواب و بیداری
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یه حیس بهم گفت

…یه نفر داره منو میبوسه

  اما چشممو که باز کردم

 .صورت رکس باال رسم بود

 .بی اراده جیغ کشیدم و چرخیدم

از سمت دیگه تخت، با صدای بدی سقوط کردم و 

ن آ رنجم کوبیده شد به زمی 

ن بودم، که بهزاد  هنوز حالم جا نیومده بود و رو زمی 

  با کت و شلوار اتو کشیده اش

 !باالی رسم ظاهر شد

10:11 
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چشمان#

#۲۹

هم متعجب بود 

 …هم ته صورتش میشد لبخند رو دید

 !انگار تو دلش داشت به من میخندید

  زود اخم کردم

 .اما لبخند بهزاد بیشیر شد

 .خم شد دستشو دراز کرد

  دستشو گرفتم و گفت

 !رکس گایه اوقات احساسابر میشه -

با دست دیگه ام، ساعدشو گرفتم تا بلند شم 

اد منو کشید، هم خودم بلند اما همزمان، هم بهز 

 .شدم
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ن خییل با شتاب، بلند شدم و برای اینکه از  برای همی 

  جلو نیوفتم

  خودمو با دست بهزاد نگه داشتم

ن خودم همان و خوردن سینه ام به بازو  اما نگه داشیر

 !بهزاد همان

  رسی    ع عقب رفتم و چرخیدم سمت تخت

 .سینه های من بزرگ نبود

  ود لباس هام هم گشاد ب

ن بار میشد سینه هام، به بدن بهزاد    اما این دومی 

 !برخورد کرد

نیم دونم اون اصال متوجه شد!؟

یا توجه کرد!؟

 .اما برای من، یه حس عجیبیو تو دلم روشن میکرد
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 …مثل اضطراب و هیجان

ونبهزاد بدون هیچ ، از اتاق رفت بی   .حرقن

من خودم تو ارتباط مشکل داشتم

غی  اجتماغ تر از خودم افتاده   اونوقت گی  یه 

…بودم

 .با تاسف به حال خودم رس تکون دادم

 .رکس همچنان ایستاده بود

  نوازش کردم و گفتمرسشو 

درسته بوست خییل خیس و چندش بود… اما    -

 !مرش حداقل تو منو بعد ده سال بوسیدی

 .خودم ریز خندیدم

 .رکس دستمو زبون کشید

چندشم شد 
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 .ادماما بروز ند

آدم بالخره برای ایجاد یه رابطه باید یکم از خود   

 کنه
 

 !گذشتیک

م  منم دوست داشتم با رکس ارتباط بگی 

 !مثل بهزاد

دیشب که رکس رسشو گذاشت رو پا بهزاد، خییل برام   

 .جالب بود

اینکه وجودت، آرامش یه موجود دیگه باشه خییل 

...قشنگه

 .تخت رو مرتب کردم

رفتم رسویس

 .رتب کردمموهامو م

باید دوش میگرفتم
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 !اما اول صبحانه 

 .حس ضعف از من دور نمیشد

ن  از پله ها رفتم پایی 

ی از بهزاد نبود  .خیی

 .حدس زدم رفته

ی نیست  .یه رسگ کشیدم تو خونه دیدم خیی

خونهرفتم تو آشی ن ی

  همینطور که داشتم وارد میشدم

تم   دستمو بردم زیر تیرسی

ن   . جا بندازمتا سینه ام رو تو کاپ سوتی 

  سوتینم قدییم و شل بود 

ون سینه ام یه میومد بی 

ن حال بودم تو همی 
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  چرخیدم سمت یخچال

اما با دیدن بهزاد، که کنار در منتیه به حیاط   

خونه ایستاده بود خشک شدم ن  .آشیی

 .کنار در، با همون کت شلوار داشت قهوه میخورد

 !دیروزم همینجا قهوه خورد

  اما من

  دیروز 

 …ل رسم بودشا

  اما امروز شال که نداشتم هیچ

ن بودم تا باالی شکمم رو    دستم زیر بلوزم بود و مطمی 

…حداقل داره میبینه

 !اگر باقیش در معرض دیدیش نباشه

ون آوردم  .زود دستمو بی 
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در یخچال رو باز کردم و خودمو تقریبا فرو کردم تو   

 …یخچال

29 November 2021 

09:29 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

چشمان#

#۳۰

لباسمو رسی    ع مرتب کردم، که صدای بهزاد اومد 

م کاری بود زنگ بزن -  .من می 

 .آروم عقب رفتم

از یخچال جدا شدم و نگاهش کردم

جدی و بدون نگاه کردن به من رفت اما بهزاد، خییل   
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ون  .بی 

 .لب گزیدم

یعتن دید؟ 

  یا ندید؟

 !خدایا ندیده باشه

 .ایه کشیدم

 .برا خودم صبحانه درست کردم

ن بود . تبلت بهزاد رو می 

ن    نشستم رس می 

تبلت رو باز کردم تا رشته های فتن و حرفه ای رو 

رسچ کنم 

 .اما دیدم صفحه یه بی دی اف باز هست

 .کاتالوگ محصوالت بود
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 !محصوالبر که احتماال بهزاد روش کار میکرد

یزه سازی  …دستگاه های اسیر

رسگرم نگاه کردن به اونا شدم و صبحانه ام رو   

 .خوردم

ن رو جمع کردم و با تبلت رفتم تو نشیمن   می 

 .رکس هم اومد دورم چرخید

 .رسشو نوازش کردم

  لم دادم رو مبل

ن  ن لم داداونم اومد پایی   . مبل، رو زمی 

  رسچ کردم رشته های فتن حرفه ای

 .یکم قایط پابر اومد

ی مشغول بودم ببینم قضیه چیه، که یهو در حساب

خونه که درست رو به رو جابی که من نشسته بودم،   
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 .باز شد

یه خانم مسن چادری اومد داخل و با دیدن من 

 .ابروهاش باال پرید

 …تکون بخورم چنان هنگ کردم که نتونستم

اما رکس خوشحال، بلند شد و رفت سمت اون زن 

  اون هم متعجب به من نگاه کرد وشوکه گفت

یا خدا! مگه امروز سه شنبه نیست؟ -

 .رسی    ع بلند شدم 

  مغزم کار نمیکرد و شوکه گفتم

  سالم. شما مادر بهزاد… آقا بهزادین؟ -

 .هر دو شوکه به هم نگاه کردیم

  د نه و گفتاون زن رس تکون دا

ن کنم هر سه شنبه میام.  - من اومدم خونه رو تمی 
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ن مهمون دارن که نیام  …نگفیر

نفس راحتر کشیدم و گفتم 

راحت باشید. من قراره یه چند وقت اینجا    -

 ...بمونم

 .ابروهاش باال تر رفت

  نگاهش به وضوح، رو صورت و بدنم چرخید و گفت

... پس عیتی نداره من تم - ن کنم؟به سالمتر   ی 

 .با تکون رس گفتم نه

 .لبخندی زد

  رکس رو نوازش کرد و گفت

  پرس خوب میدونه نباید زبونشو به من بزنه؟ -

 .رکس رس خوش پارس کرد

ون اورد و گفت   اون خانم چادرش رو بی 
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-    . ن من نعیمه هستم. اما همه حاج خانم صدام میکین

 .تو هر جور راحتر صدام کن

گفتم زیر لب گفتم مرش و  

 ...منم چشمان هستم -

  ابروهاش باال پرید و گفت

ن چشمات قراره    - پدر و مادرت چطوری میدونسیر

ن   !انقدر خوشگل شه که اسمتو چشمان گذاشیر

  لبخند تلخن زدم و گفتم

 .مرش، اسممو بعد تولدم انتخاب کردن -

  رسی تکون دادو گفت

 !کار درستر کردن -

  و گفت کیف و مانتوش رو اویزون کرد 

وع کنم - م... من برم رسی  .راحت باش دخیر
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ناخوداگاه گفتم

  کمک نمیخواید؟-

با ابرو باال پریده، به من نگاه گرد و گفت 

 !نه مسلما نمیخوام اخراج شم  -

09:35 

چشمان#

#۳۱

ن    دهنم شوکه، باز و بسته شد و با خجالت رسمو پایی 

 .انداختم

 .نشستم خودمو با رکس رسگرم کردم

 .نعیمه خانم هم رفت رساغ کارها

  رشته های زیادی بود میتونستم بخونم
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ای، برنامه  گرافیک، طراچ سایت، خیایط، وییر

...نوییس، نقشه کیسی 

در مورد همه خوندم 

 …اما نمیدونستم کدوم مناسب منه

خونه تا نهار  ۱۱ساعت که  ن و نیم شد، رفتم تو آشیی

ن ساده درست کنم  .یه چی 

 .نعیمه خانم هم اونجا بود

  رفتم رس یخچال و گفتم

نم شما هم سوسیس تخم مرغ برا نهار درست ک -

  میل دارید؟

رسمو برگردوندم سمتش

 .با تعجب منو نگاه کرد

سوایل رس تکون دادم و گفتم
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ی شده؟ - ن چی 

  نگاهش از صورتم افتاد رو دستام

  دقیق شد چشم هاش و گفت

  دوست آقا بهزادین یا فامیل ایشون؟ -

 .جا خوردم

شونه ای تکون دادم و گفتم

ست حساب شم... فامیل نیستم... فکر کنم دو  -

  چطور؟

  رسی تکون داد و گفت

، اما معموال  - خوشگلیت میخوره دوستش باشی

! یا    ن دوستاش نمیان رس یخچال غذا درست کین

! یا ن …پیسنهاد بدن به من کمک کین

  خندید و گفت
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 !ناخوناشون الک نداشته باشه  -

 .خندیدم

…هرچند خنده ام از درد بود

داخل یخچال    دوتا سوسیس و دوتا تخم مرغ از 

  برداشتم و گفتم

ن اخه -  !همه که مثل هم نیسیر

ون آوردم و  فریزر رو باز کردم. دوتا نون یخ زده بی 

  گفتم

من پدرم فوت کرده... پدرم دوست آقا بهزاد بود...  -

 .اومدم چند رو اینجا بمونم

 .به نعیمه خانم نگاه کردم

  ناراحت رس تکون داد و گفت

ا  تسلیت میگم... من - فکر کردم از اون دوست دخیر
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ی هست !ر  ن یا نامزدی، چی 

 .از حرفش هول شدم

 .نزدیک بود تخم مرغارو بندازم

رسی    ع گذاشتم همه رو روی کابینت کنار گاز و گفتم

اش!؟ -   دوست دخیر

 .نعیمه خانم رس تکون داد

  خندید و گفت

شما خییل خوشگل  ...آره دیگه... تقصی  من نیست -

...لم داده بودی مشگل رو مبل

  بازم خندید و گفت

  موهات خودش اینجورین یا فر کردی؟ -

  دست کشیدم تو موهام و گفتم

 !خودش فره -
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  رسی تکون دادو گفت

 ...خییل قشنگه -

لبخند زدم و گفتم

 .مرش -

  زیر لب زمزمه کردم

تو مو هم خدا شانس نداشته رس پدر و مادرمو بهم  -

 …داده

ل م وهام گایه سخت میشدهرچند کنیر

 .اما قبول داشتم مرتب بود قشنگ بود

  تابه رو گذاشتم رو گاز و نعیمه پرسید 

  چند سالته چشمان خانم؟ -

؟  !۱۷ - شما چی

  خندید و گفت
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 شکسته  -
 
من هم سن آقا بهزادم... فقط فشار زندگ

 .ام کرده

 .با تعجب نگاهش کردم

  باشه ۵۰بهش میخورد 

 …میخورد ۴۰ اما به بهزاد حدود 

  خندید و گفت

 تعجب کردی نه؟ -

11:54 

@فا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لط

چشمان#

#۳۲

 .با تعجب نگاهش کردم
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  باشه ۵۰بهش میخورد 

 …میخورد ۴۰اما به بهزاد حدود 

  دید و گفتخن

تعجب کردی نه؟ البته خود بهزاد خان هم خییل  -

!!شکسته شده

  رس تکون دادم و نعیمه خانم گفت

مادرم، خونه پدر آقا بهزاد کار میکرد... مادر بهزاد    -

ی مادر بود فوت شد. بچه ب خان وقتر خییل جوون

بزرگ شد… اما مادر من خییل هوای بهزاد خان رو   

مادر من رو جای مادر    و بهزاد خان هم داشت

 .خودش میدونست

 .خندید

  بر رو گذاشت کنار و گفت
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ن میکنم.  - االن من یه روز تو هفته، میام اینجارو تمی 

تمام وقتو به من میده. میدونه  بهزاد خان پول کارگر 

داره هم  اگر نیام، این پولو قبول نمیکنم! هم شعور 

 …معرفت

  رسی تکون دادم که گفت

خدا شانس نداره… اون از زنش، که ول کرد  اما بنده -

 !رفت. اون از پدرش، که اون جوری فوت شد

  آروم گفتم

اون جوری؟ منظورتون چیه؟ -

  رسی تکون داد و رفت سمت چای ساز 

ی چای ساز و گفت   اب رو ریخت تو کیر

پدرش رسطان ریه گرفت. داشت خوب میشد… اما  -

سفر کاری... تا   بود…  یهو زد به همه جاش. بهزاد سفر 
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برسه، پدرش فوت شد. بنده خدا نتونست پدرشو 

 .ببینه… خییل بهم ریخت قبل مرگ

 .دلم پیچید

…بیچاره بهزاد

 از دست داد 
 

…مادرش رو تو بچیک

  زنش ولش کرد 

 …پدرش هم اینجور

ته دلم حس کردم اونم به من شبیهه

 …اما با کیل تفاوت 

سوسیس ها رو هم زدم و گفتم

 ….. پس برا همینه انقدر همش غمگینهبیچاره.  -

ی رو گذاشت رو استند و روشن کرد  .نعیمه خانم کیر

ن قوری شد و گفت   مشغول شسیر
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ن بود.  - آره... البته کال همیشه این بنده خدا غمگی 

    سالش ۵مادرش که مرد، بچه 
 

بود… تو اوج وابستیک

به مادر. پدرشم عاشق زنش بود، دیگه ازدواج نکرد   

اد شاید یکم این پرس رو دلگرم کنه…. بعدم   بی یه زن

 ...که

  مکث کرد و گفت

ا زیاده... تو مادرت ول کن دخی - ن م. حرف این چی  ر

کجاست؟ پدرت گ فوت شد؟

  تخم مرغ هارو شکستم رو سوسیسها و گفتم

همون زمان که زن بهزاد رفت، مادر منم طالق  -

فوت کرد. من از  گرفت از پدرم... چند سال بعد هم

ده سال پیش، دیگه ندیدمش. پدرمم سه شب پیش 

 !فوت شد
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  ابروهاش باال پرید و گفت

جدا؟ -

 .رسی تکون دادم

درب ماهیتابه رو گذاشتم و گفتم

یچ مرد خوبی نبود، کیل هم بدیه برام گذاشت! ه -

…جابی رو ندارم برم

 .چشممو بستم

اشکم رو عقب فرستادم و گفتم

  میشه دیگه در مورد اینم حرف نزنیم؟ -

 .چشممو باز کردم

 .نعیمه خانم نگران و ناراحت ایستاده بود

رسی تکون داد و گفت 

بیخود نیست میگن خوشگال اقبال بلند ندارن!  -
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 …همینه ها

  خودش خندید و گفت

فت، میمون هرچی زشت تر اقبالش بلند   مادرم میگ -

 !تر… اما در مورد من صدق نکرد 

 .خندید

منم از شوچن تلخش خندیدم و زیر لب گفتم

 .دور از جون -

 .من خوشگل نبودم

  حداقل در اون حد که نعیمه میگفت

 …اما دوست نداشتم باهاش بحث کنم

 .تابه رو برداشتم

ن  گذاشتم روی می 

 .م دادنعیمه خانم چای رو د
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 .اومد جلوم نشست

با هم مشغول نهار شدیم و از رو کنجکاوی پرسیدم 

 بهزاد االنم دوست دخیر داره؟  -

30 November 2021 

01:12 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

چشمان#

#۳۳

  نعیمه خانم، اول با تعجب نگاهم کرد و گفت

 من گفتم دوست    یه وقت نری جلو  -
 

بهزاد خان بیک

 !دخیر داره

  بعد اخیم کرد و گفت
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من نمیدونم چی داره چی نداره! چند سال پیش یه  -

فت… دیگه االن چند ساله ندیدم  خانم میومد می 

 !کسیو، من فقط یه روز میام، رسمم به کار خودمه

تکون دادم و گفتمرس 

ببخشید، نمیخواستم فضویل کنم… از رس  -

 .کنجکاوی پرسیدم

  نعیمه خانم لقمه اش رو خورد و گفت

اما مسلما کسیو نداره… وگرنه تورو نیم اورد خونه    -

 !اش! طرف قیامت میکرد

رسی    ع شوکه گفتم

چه ربظ داره؟ -

نعیمه یه نگاه عاقل اندری به من انداخت و گفت

مجرد ورداشته آورده خونه اش! بعد اون  دخیر  -
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طرف شایک نمیشد؟

ناخوداگاه گفتم

ش  - اون که به من چشم نداره! منو جای دخیر

 !میبینه

نعیمه هنگ نگاهم کرد و گفت 

 هم اگر پدر میشد، بچه هم سن تو  -
 
بیست سالیک

  ۳۶نداشت! حاال درسته اونم یکم شکسته شده، اما   

 !سالش بیشیر نیست ها

 .دمهنگ کر 

 !؟۳۶

  واقعا؟

 …باشه۴۴یا ۴۳من همش فکر میکردم

 .معذب شدم
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  نعیمه گفت

ش  - البته که بزرگ تر هم بود، تورو جای دخیر

  نمیدید! مگه بچه ای که اینجوری بهت نگاه کنه؟

 .مکث کرد

به باال تنه ام نگاه کرد و گفت 

 !همه چی داری دیگه -

خندیدم و گفتم

 !کوچیکه اخه -

  و گفت نعیمه خندید 

چه خوشش هم اومد، پس دوست داری طور دیگه  -

نگاه کنه؟ 

  هر دو زدیم زیر خنده و گفتم

 !اما میدونم طور دیگه نگاه نمیکنه -
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 .نعیمه لقمه اخرشو خورد

  بلند شد و گفت

! بهزاد خانو از  - … منو از کار انداختر پاشو پاشو دخیر

 !کار نندازی خوبه

 .خندیدم و بلند شدم

ن رو   .جمع کردممی 

بعد سالها 

ت با ادم جدید داشتم …من یه مکالمه و معارسی

 .برام خییل جالب بود

 .به اضار خودم، به نعیمه یکم کمک کردم

نعیمه چند وعده غذا هم بار گذاشت برا طول هفته

ن کنه  .رفت باال رو تمی 

ن بودیم  .منو رکس هم پایی 
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 .باز رو کاناپه دراز کشیدم

کممرکس رسشو گذاشت رو ش

خییل خوشم میومد از این کارش

 .یه حس نزدییک عجیتی بهم میداد

 …یه پیوند عاطقن بود انگار

 .رسش رو نوازش میکردم

 .چشم هامو بستم

تو خواب و شناوری بودم، که یه بوسه رو لبمو حس 

…کردم

 .خییل نرم و رسی    ع بود

ین  …مثل یه خواب شی 

  تو خواب لبخند زدم

 .یدماما یهو از خواب پر 



190 

  بوسه؟

 !رو لب

  دستمو گذاشتم رو لبم

به اطراف نگاه کردم و بلند گفتم 

 !نعیمه خانم -

 .اما صدامو نشنید

 .نگران پا تند کردم

  رفتم باال 

 .در اتاق بهزاد باز بود

 !حدس زدم نعیمه اونجاست

دوییدم تو اتاق 

 !اما محکم کوبیده شدم به بدن بهزاد
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!!بهزاد

 اصال گ اومد؟

12:24 

mynovel @sellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

چشمان#

#۳۴

ن گفتم، که باز داشتم میفتادم  .چنان جا خوردم و هی 

 .اما اینبار خودم قاب در رو گرفتم تا نیفتم

  اومد و گفتپشت رس بهزاد  نعیمه خانم از 

چی شده؟ منو صدا کردین؟ -

یه جوری گیج و رسدرگم شدم، که نمیدونسنم چی   

 …بگم
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  رسی    ع گفتم

ن بودم    - ، من یهو… ام... هیخی پایی  نه هیخی

 .ترسیدم

ن   .چرخیدم و دوباره از پله ها رفتم پایی 

 .حتر به بهزاد سالم هم نکردم

 .اونم هیخی نگفت

ن و ایستادم  .برگشتم پایی 

 !شمانچ

؟ چرا خل مییسی

  خواب دیدی

 !خنگ

ون دادم و نشستم رو کاناپه   نفسمو با حرص، بی 

ن  ت و شلوارک دیگه اومد پایی    بهزاد با یه تیرسی
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 ۳۶سالشه! اما چقدر شکسته تر از   ۳۶واقعا  !۳۶

شده پس! نعیمه خانم که دیگه بدتر! قشنگ شبیه 

 !!ساله است ۵۰زن 

 :بهزاد نگاهم کرد

  رسی    ع گفتم

 .سالم -

خونه ن   سالم کرد و رفت سمت آشیی

 .رکس هم با ذوق پشت رسش رفت

 .نفس عمیق کشیدم

 .یاد کارت ویزیت بهزاد افتادم

کت داشت    ۳۶تو  سال چطور انقدر موفق بود هم رسی

 !هم مشاور بود هم دانشگاه درس میداد؟

 !اونوقت پدر من
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 .رس تکون دادم

 …نمیخواستم به بابا فکر کنم

  ا یه ماگ بزرگ اومد سمت منبهزاد ب 

 .بوی قهوه بلند شد

  نشست رو مبل جلوم

یه لب از قهوه اش خورد و گفت

؟ -   چه خیی

  رس تکون دادم و گفتم

؟ از گمرک و اینا - ... شما چه خیی  …هیخی

  بهزاد رسی تکون داد و گفت

-  ... … اما خونتون رو آگیه کردم... راستر فعال هیخی

ن بودی ترس   یدی؟تنها پایی 

 …نمیدونستم چی بگم
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  به دروغ گفتم

 .یهوبی ترس برم داشت -

  چرا؟ -

 .خوابم برده بود یهو پریدم -

  میخوای بگم نعیمه هر روز بیاد پیشت؟ -

  رسی    ع و ناخوداگاه گفتم

 !نه... رکس هست اوکیم -

 .بهزاد لبخند زد

  لبخندش یکم جون دار تر بود و گفت

 !ر نمیشهخوبه... رکس با همه جو  -

  با ذوق گفتم

 !با من خوبه -

رسی تکون داد و گفت 
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 ...چشمان -

 .مکث کرد

 .انگار مردد بود

  نگاهش از چشمم رفت رو لبم

  نفس کالفه ای کشید و گفت

م باال… کاری داشتر صدام کن -  .بیخیال... من می 

بلند شد تا بره، که رسی    ع گفتم 

 !بهزاد -

1 December 2021 

09:00 
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چشمان#

#۳۵

منده شدم که چرا انقدر  تا صداش کردم، خودم رسی

 .خودموبن گفتم

رسی    ع اصالح کردم و گفتم 

 !آقا بهزاد -

شت سمت من و گفت برگ

 !راحت باش. همون بهزاد کافیه -

معذب، بدون نگاه کردن به صورتش گفتم 

من... ام... نتونستم رشته فتن حرفه انتخاب کنم.  -

؟   میشه کمکم کتن

 .نگاهش کردم

 .نگاهش دقیق رو من بود
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  رسی تکون داد و گفت

 .باشه... تبلت رو بیار ببینم چه رشته هابی هست -

 .حرف نشستبا این 

رسی    ع رفتم تبلت رو برداشتم و با فاصله، کنار بهزاد   

 .نشستم

 .رکس هم رسی    ع اومد

ن ما رو پر کرد و دقیق، به تبلت تو دست    فاصله بی 

ه شد  .بهراد خی 

ن مهیم براش داخل اونه ! انگار چی 

 .بهزاد خندید

  رو به رکس گفت

 !بفرما داخل -

 .دیمپوزه رکس رو دست کشید و هر دو خندی
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رکس رسش رو گذاشت رو پای بهزاد و بهزاد تو   

ن رفت و گفت   صفحه رسچ من، باال و پایی 

هر  .برنامه نوییس و طراچ سایت خییل پول سازن -

کیس هم از پسش بر نمیاد و درامد خوبی داره اگر 

 !توش مهارت کسب کتن 

 .رس تکون دادم

  مجدد نگاه کرد و گفت

ی میخواد  - ، یا رشته های   گرافیک هم رگ هین

 …طراچ

  نگاهم کرد و گفت

ی هست    - ن طراچ دوخت دوست داری؟ اصال چی 

؟   خودت عالقه داشته باشی

خندیدم گفتم
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طراچ دوست دارم، اما طراچ دوخت نه! طراچ    -

ی بسازم، از     قالب و ساخت، دوست دارم یه ن چی 

 خوشم
 
 …میاد. یا معماری، یا نقشه کیسی   پیچیدگ

  باال پرید و گفت ابروهای بهزاد 

؟ - پس دوست نداری جنسیتر انتخاب رشته کتن

  با تکون رس گفتم نه و بهزاد گفت

پس... برو طراچ قالب های صنعتر بخون،    -

 !اینجوری برای کارت هم شاید بتونم کمکت کنم

  چشم هام از ذوق اینبار گرد شد و گفتم

واقعا؟ -

  رس تکون داد و گفت

 !سش باید بر بیایاما سخته ها! از پ -

  با ذوق رس تکون دادم، که بهزاد تبلت رو داد به من
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ن برداشت و گفت   گوشیش رو از رو می 

 !بزار یه زنگ بزنم برات -

لبمو تر کردم و با خوشحایل گفتم

 .مرش -

 .بهزاد نگاهم کرد

نمیدونم چرا یهو دوباره لبمو تر کردم و چشم های 

 …گرفتبهزاد، یه لحظه انگار رد اخم  

09:22 
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چشمان#

#۳۶

قبل اینکه بفهمم چی شد، بهزاد بلند شد و از من دور   
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 .شد

 .هنگ، خشک شده بودم

ن بهزاد، یه جوری رسی    ع و آزرده بود حالت رفیر

 !انگار که من کار اشتبایه کرده باشم

نگاهش کردم

اما اون پشت به من، رفت سمت در تراس منتیه به   

حیاط

ون از در رفت بی 

 .در رو هم پشت رسش بست

  صدای پا اومد و برگشتم سمت پله ها 

ن و گفت   نعیمه خانم اومد پایی 

م... بیا بهت برنامه غذا هارو من کارم تموم ش - د دخیر

 .بگم و برم
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 .زیر لب گفتم چشم و بلند شدم 

نعیمه خانم چند رسی غذا درست کرده بود امروز، 

  برای امشب شام و فردا نهار و شام

م ن  .بهم گفت هر کدوم رو گ در بیارم و چقدر بیی

  تشکر کردم و گفت

، روز های بعدش هم خودت غذا   حاال که اینجاب - ی

رو در یخچال  درست کن. سوایل داشتر شماره من

س. نذار بهزاد زیاد فست فود هست زنگ بزن بی ی

 !پدرش نشه بخوره! یه وقت مثل

 .رس تکون دادم

  نعیمه خانم رفت سمت لباس هاش و گفت

اینجا که کال خالیه. تو بمون شاید اون بنده خدا هم    -

 !یکم رس حال بیاد
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دمهنگ به نعیمه خانم نگاه کر 

اما چادرش رو رس کرد و گفت 

از طرف من از بهزاد خان خداحافظن کن. پرسم  -

 .اومده دنبالم جلو در، زودتر برم

 .و خداحافظن کرد رفتچشیم گفتم 

نگاهم از اون برگشت سمت بهزاد

  نعیمه خانم هم سن بهزاده

پرسش بزرگه

  میاد دنبالش

 …بهزاد اونوقت حتر زن نداره

 .له شدباز ته دلم ولو 

…اگه بهزاد عاشق من بشه

  درسته یه پرس خوشتیپ جوون نیست
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 !اما به عنوان یه مرد و یه تاجر، یا استاد، خوشتیپه

…شایدم من خوشتیپ میبینمش 

  بهزاد برگشت سمت در 

 .نگاهمون قفل شد

 .یاد اون شب، که اومد رو پشت بوم افتادم

من در حد بابا ازش ترسیدم

  اما هرچی گذشت

  پس اون چهره بی احساس از 

 .بر عکس بابا حایم بودنش مشخص شد

 !نه عقده و خشم و عصبانیت

  شاید چون هرگز هیچکس بهم محبت نکرده بود 

 …توهم عالقه و عشق داشتم

  شاید اگر برم تو اجتماع
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فت کنم و با آدم های جدید آشنا بشم،  بتونم پیرسی

 .دیگه این فکر و خیال تو رسم نباشه

اومد داخل و گفت بهزاد 

نعیمه خانم رفت؟ -

رس تکون دادم آره و فکر به این تنهابی مجدد ما دوتا   

بان قلبم رو باال برد  .تو خونه ضن

بهزاد اومد سمتم و نگاهش دوباره انگار رو لبم 

 .نشست

 !شاید اما همش توهمه

با هر قدم بهزاد، انگار این توهم بیشیر به واقعیت   

 …نزدیک میشد

09:43 
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چشمان#

#۳۷

وقتر رسید، به من قشنگ حس کردم االن مثل فیلم 

 …گونه ام ها قراره دستشو بذاره رو 

اما

 .یهو نگاهشو گرفت و مماس بدنم رد شد

…در مماس، که حتر گرمای تنشو حس کردمانق

ش رو ادامه داد و رفت تو    اما خییل عادی، مسی 

خونه ن   آشیی

…تازه به خودم اومدم که نفسم رو حبس کرده بودم

خونه ن   نفس گرفتم و برگشتم سمت آشیی

ن رو داشت چک  .میکرد بهزاد غذا های رو می 

  خییل ریلکس و عادی
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ه به لبم بودانگار نه انگار که چند لحظه پی  .ش، خی 

 …حس کردم خییل احمقم

 .همش توهم بوده

بهزاد مسلما دوست دخیر های مناسب و کارکشته 

…خودشو داره

 !با کیل آرایش، موهای هایالیت شده و مانیکور

ساله، با ابروهای نگرفته و موهای  ۱۷به تو، دخیر 

مشیک فر فری! به چشم یه بچه یتیم بدبخت فقط 

…نگاه میکنه

 .ز این فکر حرصم گرفتا

 .از خودم عصبابن بودم

پا تند کردم سمت پله ها، که بهزاد گفت

 !چشمان -
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خشک ایستادم وگفت

ی؟ بیا شام -  !کجا داری می 

 .چشممو بستم

نفس عمیق کشیدم، تا فکرهای چرت و پرتو از رسم 

ون کنم  .بی 

برگشتم سمت بهزاد و گفتم

  دوستتون چی گفت؟ -

ن میی فردا صبح - مت پیشش! خودش برات همه چی  ی

 .رو توضیح میده 

قلبم ریخت و گفتم

؟  - صبح؟ فردا؟ فردا صبح یعتن

  بهزاد دوتا بشقاب برداشت و گفت

  اره دیگه! مگه من غی  این گفتم؟ -
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  و گفتم  با خجالت نگاهش کردم

 !ببخشید هول شدم -

 .قاشق چنگال به من داد و نشست

  تبا تعجب نگاهم کرد و گف

  هول؟ چرا؟ -

د درست صدای بهزاد    ن قلبم، اما انقدر تند می 

 .نمیشنیدم

  نفس عمیق گرفتم و گفتم

 !از خوشحایل! باورم نمیشه -

 .بهزاد خندید

 ...از همون خنده های دیشب

 .که صورتش رو انگار جوون تر میکرد

  با لبخند گفت
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ن  - ن قبولت میکین  !بزار بریم حاال... اصال ببی 

  نگران گفتم

؟ - ن   ممکنه قبول نکین

  رسی تکون داد و گفت

ن میتوبن از  - ن ببیین نه، اما باید ازت یه تست بگی 

وع کتن یا نیاز به کالس پیشنیاز داری  !دوره اول رسی

  نفس راحتر کشیدم و گفتم

 !اها -

یهو یادم اومد و گفتم

و مانتو رسمیم رو بر نداشتم! خونه    من مقنعه -

 .است

  بهزاد برای خودش غذا کشید و گفت

مت خونه تونشامتو بخور.  -  !.. بعد شام مییی
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با این حرف، نگاهم کرد و باز نگاهش تو یه لحظه از 

…چشمم رفت رو لبم

 .اما یهو اخم کرد و به بشقابش نگاه کرد

2 December 2021 

09:19 
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چشمان#

#۳۸

 .از اخمش دلم ریخت

  نکنه متوجه فکر من شده؟

یه لحظه، از اینکه بهزاد بفهمه چه فکر و خیایل در 

مندم شدم  …موردش کردم رسی
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 !چشمان

 !!چشمان

فر بهت لطف کردهیه ن

؟   میشه آدم باشی

ن  رسمو انداختم پایی 

تو سکوت شام خوردم و به خودم قول دادم این افکار   

…رو بذارم کنار

 .بهزاد زودتر از من غذاش تموم شد

ه حاضن  بشقاب رو برد رس سینک شست و گفت می 

  شه

منم رسی    ع غذام رو تموم کردم و مثل بهزاد ظرفم رو   

  شستم رفتم باال 

 .ی مکالمه بهزاد میومدصدا
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د . ن به انگلییس داشت حرف می 

رفتم اتاق، در رو بستم و دورادور با ذوق، به حرف 

 .زدنش گوش دادم

خییل باحال بود 

 !ادم انقدر روون انگلییس حرف بزنه

یعتن میشه منم یه روز بتونم؟

فت کنم  .منو استخدام کنه، پیرسی

…خانواده تشکیل بدم

بچه دار شم

…و دوست داشته باشم بچه ام ر 

 .یهو ناخوداگاه بغض کردم

 .با تقه ای که به در خورد، به خودم اومدم

  بهزاد گفت
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ی؟ -   حاضن

رسی    ع گفتم 

 !اره -

ون   شالم رو رس کردم و رفتم بی 

بهزاد با تعجب نگاهم کرد و گفت

 !غی  از مشیک، رنگ دیگه ای هم لباس داری -

  شونه ای تکون دادم و گفتم

فر برام خرید میکرد که سلیقه اش فقط به یه ن -

 !مشیک بود

ن و گفت    بهزاد رفت از پله ها پایی 

 خییل  -
 

موهات خییل مشکیه، فکر کنم شال رنیک

 !بهت بیاد 

 .همینطوری ایستادم



216 

 .به رفتنش نگاه کردم

ن    ببی 

ن    ببی 

 !خودش به موهام و شالم توجه داره

 …مطمئنم اون بار هم به لبم نگاه کرد

 .زاد سوایل، اما جدی برگشت سمتمبه

ن    پا تند کردم رفتم پایی 

  با حرص به خودم گفتم

ن دیگه ! از رو کنجکاوی توجه داره نه چی 

 .به این فکرم رس تکون دادم

ن شدیم ن و سوار ماشی   .رفتیم پایی 

ن بشینه،   بهزاد رکس رو هم اورد تو ماشی 

  پشت رکس نشست و من جلو 



217 

  بهزاد گفت

پای خونه ات باشه، اونوقت نمیشه شاید کیس ب  -

 !بریم تو

  یه نگاه دیگه به رس تا پای من انداخت و گفت

ن لباستم برای فردا خوب بود -  !همی 

رسی    ع پرسیدم

  مگه نباید مقنعه بزارم؟ -

  بهزاد یه تای ابروش رو داد باال و گفت

واقعا یادم نیست رسی پیش که رفتم دانشجو ها    -

 !چه مدیل بودن

 .تادراه اف

 .باز ته دلم این فکر بود

ن به اونهمه دانشجو توجه نکرد ببی 
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…به تو توجه کرد

 !اما خودمم میدونستم دارم به خودم جو میدم

  بهزاد ضبط رو روشن کرد و گفت

ی داری میتوبن بذاری - ن  چی 
 

 !اگر فلش آهنیک

 .هنگ بهش نگاه کردم

  سوایل رس تکون داشت و گفت

چیه؟ -

  ده و گفتمآروم زدم زیر خن 

ه من بچه گ بودم -  !انگار یادت می 

  یهو اخمش رفت تو همو شایک نگاهشو از من گرفت

  زمزمه کرد 

 !نه... هیچوقت -

09:41 



219 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

چشمان#

#۳۹  

 .از این حرکتش جا خوردم

 …تو دلم خایل شد، و کیل فکر اومد تو رسم

حتر این فکر که نکنه پشت کمک کردن بهزاد به من، 

 با پدرم باشه
 

هدف دیگه ای یا دشمتن و جنیک

 …یا اصال ماجراهابی باشه که هنوز نمیدونم

واقعا تو به لحظه، حالم زیر و رو شد 

 .اما به خودم دلداری دادم

ن نعیمه خانمم گفت بهزاد مرد خوبیه  ٫ببی 

ن  رفتارشو ببی 

 !ادم خوبیه
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 .نفس عمیق و خسته ای کشیدم

…اره

  بهزاد ادم خوبیه

  مشکل اینجاست که

پدر من مرد خوبی نبود و ادم های خوب زیادی رو   

…اذیت کرد

  رسیدیم به کوچه ما 

 .بهزاد وارد کوچه نشد

  از رس کوچه نگاه کردو گفت

ن  جلو ساختمونتون پارکه. میشناش؟ مال  یه ماشی 

همسایه ها بود؟ 

  رس تکون دادم و گفتم

 .مال طبقه اوله! همیشه اونجا پارک میکنه -
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بهزاد زیر لب گفت

 .خوبه -

  رس تکون داد و رفت داخل کوچه

ن رو پارک کرد و گفت   ماشی 

یم -  !سه تابی می 

  سوایل گفتم

؟ سه تاب - ی

  لبخندی زد و گفت

 !با رکس -

 .قالده رکس رو برداشت و پیاده شد

 .منم پیاده شدم

 !فقط نمیفهمیدم چرا رکس رو آورد

  وارد ساختمونمون شدیم و پله هارو رفتیم باال 
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بهزاد در رو باز کرد و گفت

 !قفل نبود -

  رکس قبل ما رفت تو 

کلید برق رو زدم

 .اما جا خوردم

ریخته بود، انگار شخم زده خونمون یه جوری بهم 

 !شده

حتر مبل ها و فرش ها هم جا به جا شده بود 

…در همه کابینت ها باز

ون ریخته شده بود  .کل کمد اتاق ها بی 

 .دلم پیچید

برگشتم سمت بهزاد، که دیدم یه مرد دیگه پشت رس   

 …بهزاده
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09:52 

چشمان#

#۴۰

ی بگم، رکس پارس کرد و به سمت    ن قبل اینکه من چی 

 .مرد پرید

  مرد شوکه عقب رفت و بهزاد رسی    ع برگشت و گفت

 !رکس بیا -

رکس با نشون دادن دندوناش برگشت عقب و دور 

 .بهزاد چرخید

  مرد گفت

 !ینفکر کردم دزد -

به من نگاه کرد و گفت

تسلیت میگم. پدرت فوت شد، طلبکاراش هر روز    -
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 !اینجان

ابروهام باال پرید و گفتم 

 !شما پدر خانم طالتی هستید؟ -

رس تکون داد و گفت

ن بیاید    - آره... سه تا بسته براتون اومده... موقع رفیر

ید ...بیی

  بهزاد رسی    ع گفت

ته؟گ اینجارو به این روز انداخ -

نمیدونم. ما متوجه ورود کیس نشدیم! االن صدای  -

 .پا شنیدم که اومدم

بهزاد رس تکون داد و گفت

 .داریم این واحد رو میفروشیم. در جریان باشید -

اقای طالتی گفت



225 

 !چند میفروشید؟ من شاید برا پرسم بخرم -

  بهزاد گفت

هرچی قیمت عرفه دیگه! باید پولش نقد باشه،    -

 .بدیه هارو بدیم میخوایم

  من چرخیدم تو اتاق

ار بودم . ن از بحث پول و بدیه بی 

 .لباس هام کف اتاق بود

 .مانتو و مقنعه برداشتم

ن دیگه   یه شلوار جی 

ن    چند دست لباس تمی 

 .نگاه کردم

لباس هام واقعا یا مشیک بود یا طوش یا تهش رسمه   

…ای
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  یه کیف دستر برداشتم و وسایلمو ریختم تو 

ن ها هم برداشتمدف  .یر و مداد و این چی 

داشتم تو وسایلم میگشتم تا ببینم دیگه چی برام 

 .خوبه، که نگاه بهزاد رو حس کردم

  برگشتم سمت در 

ه به دستای من بود  .خی 

ن از دست هام گفت بدون چشم برداشیر

همسایتون گفت از خانواده مادرت امروز صبح  -

 !اومدن دنبالت

 .تاز حرفش دلم ریخ

بهزاد نگاهشو از دستام برداشت و به چشم هام نگاه 

 …کرد

4 December 2021 
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13:01 

@مان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال mynovelsellفایل کامل رمان چش

چشمان#

#۴۱

 .گرفتم  اینبار من بودم که نگاهمو از چشم های بهزاد 

ه شدم   به دستش، که تو جیب شلوارش بود خی 

 .اما تو رسم آشوب بود

…خانواده مادرم

  اومدن دنبال من

چرا؟

نگرانم شدن؟ 

یا کار دیگه دارن؟

میخوان منو بپذیرن؟ 
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؟ ن م کین   یا باز تحقی 

؟   یا چی

  خدایا 

 …رسم پر از سوال بود

  بهزاد گفت

بود. اگر واقعا   شماره من، رو گوشی خاله ات افتاده  -

، احتماال زنگ ن دنبا خودت کار داشیر ن  .می 

 .حق با بهزاد بود

ناباور گفتم

  پس چرا اومدن؟ -

  بهزاد گفت

میخوای زنگ بزنم به خاله ات؟ -

ناخوداگاه رسی    ع گفتم



229 

 !نه -

باقر وسایل رو فشار دادم تو کیف

زیپش رو بستم و گفتم 

 !نه -

  با کیف رفتم سمت در 

  زاد رد شدم و گفتماز کنار به

 !اونا منو یه حروم زاده میدونن -

 .مکث کردم

  لعنتر 

 …من واقعا حروم زاده بودم

 .دوباره بغض کردم

رس رکس رو دست کشیدم و گفتم

 .بریم -



230 

ون   خودمو رکس زدیم بی 

 .بهزاد هم اومد

میدونم االن مزاحم بهزادم 

 …باشهخونه خانواده مادرم، برا بهزاد بهیر شاید برم

به  اما نمیخواستم با خانواده ای که از من متنفرن رو 

 .رو بشم 

 .بهزاد اومد

 .سوار شد و راه افتادیم

 .من رسمو تکیه دادم

 .چشمم رو بستم

  اونم حرقن نزد تا خونه

  رسیدیم خونه و گفت

مت پیش دوستم ۷زود بخواب،    -  .مییی



231 

  زیر لب گفتم

 .مرش -

 .پیاده شدم

  اخل و طبقه باال رسی    ع رفتم د

 .وارد اتاق شدم در رو بستم و اشکم ریخت

ن و گریه کردم  .همونجا، جلو در نشستم رو زمی 

یه میخوام قوی باشم 

به درد هام فکر نکنم

زندگیم رو بسازم

…اما در توانم نیست

 …باز کم میارم

 .صدای پای بهزاد اومد و من رسی    ع بلند شدم

 .صدای در اتاقش اومد



232 

رفت اتاقشفکر کردم 

ون آوردم، تا شلوار خونه بپوشم که تقه  شلوارمو بی 

 …ای خورد به در اتاقم

13:14 

چشمان#

#۴۲

 .زود یه لنگه رو پوشیدم

دم و رسی    ع جواب هم داشتم لنگه دیگه رو میپوشی

  دادم

 !بله-

ن رفت و من با هوا شلوارو کشیدم    ه در پایی  دستگی 

 !باال و خشک شدم

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


233 

ن نگاه کردم  .به پایی 

هر دو پام رو، تو یه لنگه شلوار گرمکنم وارد کرده 

 !بودم

 …اما دیگه دیر بود 

چون در باز شد

 !بهزاد تو قاب در پیدا شد

 .چرخید نگاهش اول رو صورت خیس از اشکم

اخم کرد 

ن   …اما نگاهش رفت پایی 

 .به پاهام تو یه لوله شلوار نگاه کرد

  ابروهاش شوکه پرید باال و گفت

چکارکردی؟  -

لب گزیدم و گفتم



234 

ون؟ - ی بی    می 

 .خندید

 .رس تکون داد

ون   رفت بی 

 .در رو بست

ن  اومدم شلوار بکشم پایی 

 .بلند شداما یهو صدای خنده بلند بهزاد، از پشت در 

 .ازش ناراحت شدم

 !داشت اینجوری به من میخندید 

ون بیارم  سیع کردم شلوار بی 

تختاما تعادلم بهم خورد افتادم رو 

…خودمم نتونستم نخندم

 .اما زود لباسمو مرتب کردم



235 

ی که بهزاد دید  ن   با تصور چی 

 !خودم خنده ام گرفت

…آبروم بد رفته بود

 !ناراحت باشمنمیتونستم اما انقدر خنده دار بود، که

 .بیشیر میخندیدم

 .صدای خنده بهزاد نیم اومد

 .رفتم در رو باز کردم

 .دیدم نیست

 .در اتاقشو زدم

 .جوابی نداد

ن    رفتم پایی 

 .دیدم در تراس رو به حیاط بازه

رفتم سمت در تراس



236 

ونه هنوز داره میخنده  !دیدم بی 

 .متوجه من شد

  رسی    ع برگشت سمتم و گفت

وای چشمان... ناراحت نشو... اما خییل با نمک  -

 !شده بودی

13:18 

چشمان#

#۴۳

اخم کردم بهش

 .اما بهزاد خندید

 .اما ناخوداگاه، از خنده اش منم خندیدم

 !ندید بعدش مثل کرم افتادم رو تخت تازه
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…وگرنه میمرد از خنده

  بهزاد اومد تو 

  به پام نگاه کرد و گفت

-  ! لباسات گشاده، ادم فکر نمیکنه انقدر ریز باشی

چطوری اخه دوتا پات رفت تو یه لنگه؟

  چشم چرخوندم براش

 .خندید

 .در تراس رو قفل کرد

  برق ها رو خاموش کرد و گفت

بریم باال... اومدم بهت بگم رضا گفت فردا صبح    -

 .نیست. ده میام دنبالت

زیر لب گفتم

 .مرش -
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  بهزاد خندید و گفت

مرش از خودت، سالها بود اینجوری نخندیده  -

 !بودم

  رسیدیم باال پله ها 

با خجالت گفتم 

 .خواهش میکنم. شب بخی  -

اتاق پا تند کردم تو 

 .در رو بستم و رو تخت نشستم

صدای بهزاد اومد که گفت 

...شب بخی   -

 .رفت اتاق خودش

  خزیدم زیر پتو 

…ضایع شدم



239 

 !بد هم ضایع شدم

اما وقتر بهزاد گفت سالها بود اینجوری نخندیده 

  بودم

 .حس بدم رفت

با فکر و خیال خانواده مادرم و صحبت فردا با رضا   

 .رددوست بهزاد، خوابم ب

  کیل خواب چرت دیدم

 .اما صبح دوباره با لیس زدن های رکس بیدار شدم

  از جا پریدم و ناخوداگاه گفتم

 !نمیاد فقط بوس... من از لیس خوشم -

  چشمم هنوز باز نشده بود 

اما از در باز اتاق، دیدم که بهزاد با تعجب نگاهم کرد

ن  اما زود از پله ها رفت پایی 



240 

ون کشیدم خودمو از زیر دست  .و پای رکس بی 

ن و گفتمرفتم از پله ها پایی ی

  در اتاقم بسته است! تو چطور میای تو؟ -

ن پله ها داشت کفش میپوشید  .بهزاد پایی 

  نگاهم کرد و گفت

 !من براش باز کردم -

شوکه و سوایل، به بهزاد نگاه کردم و گفتم 

چرا؟  -

  خندید 

ون  …اما بدون اینکه جواب بده رفت بی 

5 December 2021 

12:49 
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mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

چشمان#

#۴۴

 .هنگ، به جای خایل بهزاد نگاه کردم

چی شد؟ 

  چرا در رو برا رکس باز میکنه

که منو بیدار کنه؟

؟   که چی

  چرا خندید حاال 

  واقعا هنگ کرده بودم

ی داشته باشه ! ن نکنه بهزاد یه مشکیل چی 

 .تو رسم کیل سوال بود

 .رفتم صبحانه درست کردم و خوردم
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 .رکس دور و برم بود

 .توپش رو اورد

  بعد صبحانه رفتیم حیاط

باهاش یکم بازی کردم و حدس زدم بهزاد در رو برا   

 .بازی کنم رکس باز میکنه، که من باهاش

 .حق داشت سگ بیچاره تنها تو خونه خسته میشد

ن    برام سوال بود بهزاد چطور رکس رو میشست و تمی 

  میکرد؟

د حمام  !یعتن با خودش مییی

  لخت هم میشد؟

 .خودم از فکرای خودم خنده ام گرفت

پدرت مرده

مادرت مرده



243 

  بدهکاری

 نداری
 
  خونه و زندگ

؟   بعد به چی فکر میکتن

ه سگش رو بشوره لخت میشه یا   به ا ینکه بهزاد می 

  نه!؟

  با تاسف به حال، خودم برگشتم اتاق

 .لباس پوشیدم و اماده شدم

  زود بود هنوز 

ن کردم . یکم ابروهام رو تمی 

 .نخ نداشتم پشت لبمو بند کنم 

، چندتا دونه بلند رو برداشتم ن  .با موچی 

ستانیا بودم  شبیه بچه دبی 

 !بزرگیر نبودم  البته عمال هم زیاد 
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 ...اما نه رژ لتی داشتم، نه هیچ نوع لوازم اراییسی 

ضد افتابمم که چند ماه بود تموم شده و بابا هم 

ن افتاب داره که ضد افتاب    گفته بود مگه پایی 

 !میخوای

 .اه کشیدم

  با تمام وجود دلم میخواد برم رس کار 

 .پول در بیارم و بتونم خرج کنم

الل و کار کردن شب خوابم   یعتن از فکر به استق

دنمیی …ی

 .بالخره در باز شد

ن اومد تو    بهزاد با ماشی 

د اومد گوش ن ی به دست، در حایل که داشت حرف می 

  تو خونه و تند رفت باال 



245 

 !هنگ ایستادم

ن  خواستم برم باال، که رساسیمه اومد پایی 

  با دیدن من ابروهاش باال پرید و گفت

ی؟ - حاضن

 !بله -

 کوچولو شدی!؟  چرا انقدر  -

12:50 

چشمان#

#۴۵

هنگ گفتم

  کوچولو؟ -

رسی تکون داد اره
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  اومد از کنارم رد شد و گفت

 !سالته ۱۴بیا بریم... االن انگار  -

  خودش گفتهمراهش شدم و 

 !خییل فرق نداره ۱۴و  ۱۷البته  -

  شایک گفتم

 !۱۸معلومه که داره. تازه من دیگه دارم میشم  -

  مشکوک نگاهم کرد و گفت

  جدا؟ گ دقیقا؟ -

با اخم گفتم

 !ماه دیگه ۴ -

  خندید 

ی نگفت . ن اما باز چی 

 .سوار شد



247 

 .شایک سوار شدم 

  بهزاد راه افتاد و گفت

 !م سنش کمیر از چهره اش باشهاتفاقا خوبه اد  -

  چه خوبی داره بهت بگن کوچولو؟ -

  بهزاد خندید و گفت

! این یه حقیقته! اما    - چشمان تو کوچولو هستر

ن  مسن تری، خییل    سنت بره باال از اینکه فکر کین

 !مسلما عذاب میکیسی تا اینکه بهت بگن جوون تری

  مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 !من فکر نمیکردم نعیمه خانم هم سن تو باشه  -

  خندید رسی تکون داد و گفت

اره طفلک... سه تا از بچه هاش رو از دست داد...  -

 .خییل شکسته شد



248 

دلم اتیش گرفت و لب زدم 

  سه تا؟ چرا؟ -

  بهزاد بدون نگاه کردن به من گفت

د… بچه اولشون از    - ن شوهرش معتاد بود... توهم می 

… بعد فهمید کار شوهره بوده تراس خو  ن نه افتاد پایی 

 !تو توهم

 .دلم پیچید

رسی    ع گفتم 

 !دوتا دیگه رو نگو -

  بهزاد رس تکون داد و گفت

...نمیخواستم بگم -

 .چشممو بستم تا گریه نکنم

  بهزاد گفت



249 

 ادم رو ده سال  -
 
یه رسی اتفاقات هست، تو زندگ

 …پی  میکنه

  برای اینکه ذهنم خایل شه

  بدون فکر پرسیدم

ن همرست هم تورو پی  کرد؟ -   رفیر

 .تا پرسیدم پشیمون شدم

دم تو دهن خودم که چرت  ن دوست داشتم می 

 !پرسیدم

  اما بهزاد نفس عمیقر کشید و گفت

ن اون نه! اما حماقت خودم چرا -  !رفیر

  بدون نگاه کردن به من، مجدد گفت

هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه! مگر اینکه  -

 !ودت بهش اجازه بدیخ
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6 December 2021 

12:01 

@دی کانال mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای 

چشمان#

#۴۶

 .سکوت کردم

حرفشو تو ذهنم مرور کردم 

 !هیچکس نمیتونه بهت آسیب برنه

 !مگه اینکه خودت بهش اجازه بدی

ه به خیابون رو به رومون گفتم   خی 

  همیشه نمیشه... مگه نه؟ اما  -

 .رس تکون داد
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نفس عمیقر کشیدم و گفتم

ن های   بابام خییل آزارم میداد... حت - ر تو چی 

ی رو دوست    کوچیک... فقط کاقن بود بفهمه من ن چی 

 ...دارم یا خوشم اومده... که با اون اذیتم کنه

 .مکث کردم

ی نگفت ن  .بهزاد چی 

خودم پوزخند زدم گفتم

ن های کوچیک هم نمیگذشت. روابن بود  - . از چی 

مثال میدونست من نون بربری دوست دارم،   

هیچوقت نمیخرید! میگفت معده اش رو اذیت 

 !میکنه

به بهزاد نگاه کردم و گفتم 

ت چه سختر    - واقعا خریدن یه نون، برای دخیر



252 

داشت؟ بهزاد، تو هیچوقت پدر منو درک میکردی؟

 .بهزاد با تکون رس گفت نه

ن رو    پارک کرد وگفت ماشی 

یادمه یه بار وقتر مست بود گفت، چشمان انقدر  -

یز از خشم میکنه لی  شبیه مادرشه، که وقتر نگاهت ی

میشه… دوست داره تورو جای اون زن که زندگیش 

…کرده نابود کنه  رو نفرین

 .تو دلم خایل شد 

بهزاد نگاهم کرد و با دیدن شوک تو چشمم، ابروش 

 .باال پرید

  کالفه گفت

 !ببخشید... شاید بهیر بود نمیگفتم -

 .رسی    ع نگاهمو ازش گرفتم
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 .زبونم باز نمیشد جواب بدم

 مادرمو تباه کرد
 
، زندگ …اون مرد عویصن

 کثیفشو نفرین 
 
بعد میگفت مادرمو بکشه که زندگ

 !کرده

چرا هر لحظه از این مرد،متنفر تر میشدم؟ 

  بهزاد آروم گفت 

ت کنم... من خییل   چشمان... نمیخواستم ناراحت  -

وقته با کیس حرف غی  کاری نزدم! زیاد از من نظر 

..نخواه

لبخند تلخن زدم و گفتم 

 !بهزاد ... من خییل وقته با کیس حرف نزدم -

نگاهش کردم و گفتم

... حتر دردناک - ...لطفا با من حرف بزن... هر حرقن



254 

 .نگاهمون تو چشم های هم چرخید

  تبهزاد لبخند محوی زد و گف

ط داره -  ...باشه، اما رسی

14:34 

@فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

چشمان#

#۴۷

  سوایل رس تکون دادم و پرسیدم

یط؟ -   چه رسی

  لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

یط که سوایل ن  - ش که جوابش ناراحتت   یبه رسی ی

 !کنه
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خندیدمو گفتم

  اینو از کجا باید بدونم خب؟ -

  بهزاد پیاده شد و گفت

س... همه این سواالتت    - در مورد پدرت سوال نیی

 !تهش ناراحتر خودته

  از این حرف بهزاد، رسی    ع منم پیاده شدم و گفتم

اما من دوست دارم حقایق رو در مورد زندگیم    -

 !بدونم

تند کردم خودمو رسوندم به بهزادپا 

به سمت ورودی ساختمون چند طبقه کنارمون 

 .رفتیم

بهزاد گفت

نیم بعدش تو  - ن منم دوست ندارم هر بار حرف می 
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 !ناراحت بیسی چشمان

  وارد ساختمون شدیم و بهزاد گفت

 …حس بدیه حرفت باعث ناراحتر بشه -

نگهبان ساختمون، تا بهزاد رو دید بلند شد 

 .نیومد جلو و رس تکون داداما 

  بهزاد هم رس تکون داد و رفتیم سمت آسانسور 

دکمه طبقه هفت رو زد و من گفتم

-  
 
من که از تو ناراحت نمیشم… از پدرم و از این زندگ

 !ناراحت میشم

 .در آسانسور باز شد

  بهزاد بدون نگاه کردن به من گفت

 !اشهمن ناراحتیت رو نمیخوام... به هر دلییل که ب -

  داخل آسانسور ایستاد و من



257 

 .نگاهش کردم

 …خدای من

االن این مکالمه عادیه؟

ن من و دوست قدییم پدرم؟   بی 

  درسته انقدر برای بهزاد مهم باشم؟

یا نکنه باز توهم زدم؟

  بهزاد گفت

نمیخوای بیای؟ -

به خودم اومدم رسی    ع سوار شدم و در هم درست   

 .پشت رسم بسته شد

  بهزاد گفت

ش!؟ - نکنه از آسانسور مییر

 .نمیدونستم چی بگم
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  میگفتم نه

  میگفت پس چرا وایساده بودی؟ 

 …میگفتم اره هم دروغ بود

ن و گفتم   رسمو انداختم پایی 

 .گایه یه فکر های عجیتی میاد تو رسم -

 .بهزاد مشکوک نگاهم کرد

 .من رسمو بلند نکردم

  آروم پرسید 

 ؟فکر های عجیب در مورد من -

7 December 2021 

16:49 
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چشمان#

#۴۸

 .جا خوردم

 …لعنتر 

چطور حدس زد 

 !انقدر درست

  دست پاچه گفتم

...آره -

بعد رسی    ع گفتم 

 !یعتن نه -

  نفس گرفتم و کالفه گفتم

! فکر کنم خل شدم! بیخیال  -  .در مورد همه چی

  بهزاد تو گلو خندید 
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ی نگفت . ن اما دیگه چی 

 .رسیدیم

 .از آسانسور خارج شدیم

 .از سالن، وارد یه اتاق که نوشته بود مدیریت شدیم

 .منیسی بهزاد رو میشناخت

  سالم کرد و گفت

 .بفرمایید-

 .تاق رئیس شدیموارد ا

 .رئیس، یه مرد میان سال، هم سن همایون بود

با موهای جو گندیم

 .حسابی هم تپل بود

 .بلند شد

 .با بهزاد دست داد



261 

 .منم سالم کردم

 .همه نشستیم

  بعد احوال پرش، رئیس رو کرد به من و گفت

من محمدی هستم، رئیس بخش مکانیک. بهروز )  -

بهروز میشه  تان،اسم طرف بهزاد بهروزه دوس

ن من اسمو اشتباه نوشتم!( گفت  فامیلیش، فکر نکنی 

 !صنعتر رو دوست داری  رشته طراچ

  رس تکون دادم و گفتم

استه هستم . بله خییل    - خوشبختم . منم چشمان پی 

 .عالقه دارم. دیپلمم ریایصن بود

  رسی تکون داد و گفت

پیش دانشگایه گذروندی؟  -

 گفتم 
 
مندگ   با رسی



262 

 .! االن باید میخوندمنه -

  رسی تکون داد و گفت

اینجا همه از رشته های فتن میان. نیازی به    -

گذروندن پیش دانشگایه نیست، اما احتماال باید   

 !واحد پیش نیاز بگذروبن 

  بهزاد گفت

میشه با ترم جاری پیش بره؟ -

  اقای محمدی تقویم رو چک کرد و گفت

، شا -  !ید بتونهاگه خودت میتوبن کمکش کتن

16:57 

چشمان#

#۴۹
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با تعجب به بهزاد نگاه کردم

 .اما اون به من نگاه نکرد

  رس تکون داد و گفت

سه پس -  !خوبه، می 

 .محمدی هم رس تکون داد

 .درس و پیش نیاز، یکم برام گفتاز 

  با بهزاد مشغول صحبت شد، درمورد مدارک ثبت نام

 ...و بعد هم بحثشون کاری شد در مورد یه کارخونه

 !منیسی اومد تو و گفت اقای محمدی جلسه داره

 .ما هم بلند شدیم

 .رفتیم آموزش لیست مدارک رو گرفتیم

نگام محمدی یه نامه داد، برای ثبت نام دیر ه 

قرار شد خودم مدارک رو جور کنم، فردا بیام دنبال   



264 

 .کارا

ن االن  انقدر ذوق داشتم، دوست داشتم بگم همی 

م  !می 

سیدم بهزاد باز بهم بخنده  .اما مییر

ون   از ساختمون اومدیم بی 

سونه خودش باید بره رس کار  !بهزاد گفت منو می 

اضار کردم خودم برگردم

 .اما قبول نکرد

 .د خونه و رفتمنو رسون

 .منم زود رفتم رس وسایلم

ی داشتم عکس و مدارک شناساب

اما کتی مدارک فارغ التحصییل مقطع قبل رو   

 .نداشتم



265 

ن فردا بیا بیی   .زنگ زدم مدرسه، گفیر

تا بهزاد بیاد، رسگرم این کار ها و فکر و خیال برا خودم   

 .بودم

 .نهار نخورده بودم

ن تصمیم گرفتم شام تازه  .درست کنم برای همی 

 .هوس هوی    ج پلو کرده بودم

 .یه هوی    ج تو یخچال بود

 .فریزر هم پر مواد غذابی بود

منده شدم   از پر روبی خودم رسی

 .اما دیگه گوشت و هوی    ج رو تفت داده بودم

قابله غذا رو گذاشتم دم بیار 

ن پلو پیچیده بود توخونه  ...عطر هل و دارچی 

 .جلو تلویزیون لم دادم



266 

  د پیشم و رسشو گذاشت زیر سینه ام رکس اوم

 .داشتم نوازشش میکردم که خوابم برد

 .باز با حس گرما و رطوبت رو لبم از خواب پریدم 

…فکر کردم مچ بهزاد رو گرفتم که منو بوسیده

 .اما صورت رکس تو چشمم بود

 .جا خوردم

  عقب پریدم و گفتم

ن لبو به یه مرد بد - م نه   مرش، اما ترجیح میدم اولی 

 !سگ

، از جلو در  رکس پارس کرد و صدای خنده تو گلوبی

 …اومد

17:00 
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چشمان#

#۵۰

حاضن بودم روح ببینم 

 …اما وقتر به جلو در نگاه میکنم

 !مبهزاد رو نبین

  هنگ به زور، نگاهم رو کشیدم به اون سمت

بهزاد در حایل که داشت خنده اش رو میخورد 

ون اورد و رفت سمت پله ها  …کفشش رو بی 

 .صورتمو با دست پوشوندم

…الل میشدی چشمان

 !!الاااال

 .انقدر از خودم عصتی بودم حد نداشت

 .دوست داشتم گریه کنم
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 .یس زدرکس دستم که رو صورتم بود و ل

  شایک بهش گفتم

 !نکن، پرس پررو -

 .بلند شدم

خونه چای گذاشتم و همونجا نشستم  ن  .رفتم آشیی

ن    بهزاد اومد پایی 

 .جلو تلویزیون لم داد

نه حرقن با من زد

 ...نه سمت منو نگاه کرد

 .نمیدونستم چکار کنم

…نکنه فکر بد کنه در موردم

ن گ   ذاشتم پیششچای ریختم و دوتا لیوان بردم رو می 

  خودم نشستم رو مبل دیگه، که بهزاد گفت



269 

  بوی چیه؟ -

س گفتم با اسیر

  بده؟ -

  متعجب نگاهم کرد و گفت

نه خوبه! اما مربوط به چیه؟ -

  نگران گفتم

 !هوی    ج پلو -

چشم هاش گرد شد

 .اما هیخی نگفت 

 .فقط نگاهم کرد

  آروم گفتم

  دوست نداری؟ -

 .نگاهشو از من گرفت



270 

ه شد و گفتبه ت   لویزیون خی 

 !نمیدونم -

 .سکوت کرد

 …سکوت طوالبن 

س، دلم میخواست کوسن مبل رو  انقدر که از اسیر

 .گاز بزنم

  نگران گفتم

 !میتونم یه غذا دیگه برات گرم کنم -

بی تفاوت و بدون نگاه کردن به من گفت 

 ...الزم نیست -

 .چایش رو برداشت

  منم رسی    ع چایم رو برداشتم

  اما داغ بود هنوز 



271 

 .دستم سوخت

ن    اومدم رسی    ع بزارمش رو می 

  ریخت رو پام

  ناله ام بلند شد و پاچه شلوارمو خواستم بزنم باال 

  اما بهزاد برگشت سمت من

…منم یاد موهای پام افتادم

  رسی    ع بلند شدمو دوییدم باال 

8 December 2021 

14:17 
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چشمان#
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 .وارد رسویس طبقه باال شدم و رو پام آب گرفتم

  شلوارمم دادم باال 

 !دیدم قشنگ قرمز شده

  یکم از خمی  دندون، مالیدم به قرمزی پام

 
 

نشستم رو در توالت فرنیک

ی باشم، که به ظاهرم   عادت نداشتم پیش ادم هاب

ن  ...توجه میکین

 .به پام نگاه کردم

 …مثل پای مردا موهاش بلند بود 

دو سه باری کال یواشیک، موهای پامو بند انداخته 

 .بودم

 !دستم نبودتیغ که هیچوقت دم

  بار هم از دست بابا در رفته بود چند 



273 

 .انقدر کند بود، که موهای پامو نمیگرفت

چشم چرخوندم تو رسویس 

ی بود ن  .بهزاد ادم تمی 

 .ژیلت استفاده شده جابی نداشت 

ه    ها نگی  ، طوری که به خمی  پاچه شلوارمو به سختر

ن    دادم پایی 

در رسویس رو که باز کردم، با بهزاد چشم تو چشم 

 .شدم

 .کمر، به فاصله دو قدیم در ایستاده بود  دست به

  سوایل نگاهم کرد و گفت

؟ -   خوبی

رسی    ع رس تکون دادم و گفتم

 .آره یکم پام سوخت -



274 

  پس چرا اینجوری دوییدی!؟ -

 .هول شدم -

  اخم کرد 

 .اما رسی تکون داد

رفت سمت پله ها و گفت

…میشه زودتر نهار بخوریم؟ من شب باید برم جابی  -

  ش رفتم و گفتمپشت رس 

  خوابیدن نمیای؟ -

 !میام... اما دیر میشه احتماال -

ن و گفتم رفتیم پایی 

م -  .من فردا باید برم مدرسه ام مدرکم رو بگی 

بهزاد زیر لب گفت

…خوبه -



275 

 .جلو تلویزیون نشست

خونه ن   منم رفتم آشیی

ن گذاشتم . شام اماده رو می 

 .خواستم بهزاد رو صدا کنم که خودش اومد

ن    نشست پشت می 

 .منم نشستم

 .به دیس کوچیک برنج نگاه کرد

  معذب گرفتم

برات بکشم؟-

  اخم کرد و گفت 

وع کن -  .نه! تو رسی

 .جمله اش خییل دستوری بود

وع کردم  .منم رسی    ع برا خودم کشیدم و رسی



276 

لعنتر از هر بار دیگه که درست کرده بودم بهیر شده   

 !بود

  دوست داشتم تعریف کنم

وع نکرده بود حس بدی داشتماما چ  …ون بهزاد رسی

  من به نصف بشقابم رسیده بودم

 !بهزاد هنوز داشت فقط به دیس نگاه میکرد

 .بالخره نفس عمیقر کشید

با قاشقش

از داخل دیس

 .یک قاشق برداشت

  مستقیم برد تو دهنش

ن بود    من مثال رسم پایی 

، حواسم بهش بود ن  !اما از انعکاسش رو شیشه می 



277 

 .چشم هاش رو بست و لقمه رو جویید

…حس کردم نکنه فکر کرده من غذارو مسموم کردم

اما با باز شدن چشم بهزاد، رسی    ع خودم رو مشغول 

 .نشون دادم

دیس رو برداشت و اینبار قشنگ نصف دیس رو   

وع کرد به خوردن  .خایل کرد تو بشقابش و رسی

…داشتم از فضویل میمردم که چرا اینجوری کرد

عتن خوشش اومد از مزه اش؟ی

 .خودم دوباره کشیدم

  بهزاد بالخره سکوت شکست و گفت

؟ -  این غذا رو از مادرت یاد گرفتر

14:17 



278 

چشمان#

#۵۲

…یکم دلگی  بود حقیقت

 !اما متاسفانه نمیشد از حقیقت فرار کرد

به بشقابم نگاه کردم و گفتم 

سالم بود... حتر نیمرو  ۷اون وقتر رفت، من فقط  -

 !هم بلد نبودم

 .پوزخند زدم

به بهزاد نگاه کردم و گفتم 

 !از برنامه خانواده تلویزیون -

  بهزاد لبخند محوی زد و گفت

 !ر درست کنخییل خوب شده... هفته ای یه با -

با ذوق نیشم باز شد و گفتم
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 .چشم حتما -

 .هر دو لبخند زدیم و شام تموم شد

 .بعد شام بهزاد رفت

 .منم یکم با رکس رسگرم شدم، و زود خوابیدم

 .دوباره با لیس زدن های رکس بیدار شدم

…باز هم بهزاد جلو در بود

  خواب آلود، نشستم رو تخت که گفت

... رمزش تاری    خ یه کارت گذاشتم بر  - ن ات رو می 

 .تولدته... هر خرچی داشتر از اون بکن

  رسی    ع گفتم

...من تو حسابم -

  بهزاد اخیم کرد و گفت

 !از پول پدرته خیالت راحت -



280 

ن  از پله ها رفت پایی 

ن  منم رفتم با رکس پایی 

 .اما دیگه بهزاد نبود

ون   .صبحانه خوردمو زود زدم بی 

بود  مدرسه ام تا خونه بهزاد دور 

و میشد رفت  .اما با میر

و گرفتم و مدرکمو از مدرسه گرفتم. با     رفتم کارت میر

ی کردم.  باقر مدارکم، دادم دانشگاه و  مراحلو پیگی 

ن   .مبلغ اولیه ثبت نام رو بهم گفیر

 .دیگه ساعت اداری تموم شد

قرار شد روز بعد واریز کنم و ادامه مراحل رو پیش 

 .برم

 .دبو  ۴برگشتم خونه ساعت 
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 .نهار نخورده بودم و له له بودم

رفتم دیگ شام دیشبو بردارم ته مونده اش رو بخورم 

 !اما با دیدن دیگ خایل تو ابچکون، جا خوردم

  یعتن بهزاد خورد؟

  یه نیمرو زدم خوردم و تصمیم گرفتم برم حمام

 .از همون کارت ژیلت خریده بودم

 .میخواستم برم کل بدنمو صفا بدم

 .ذوق داشتم

 …حوله برداشتمو زدم به حمام

ن موهام یه ساعت بود خودش شسیر

 …بدنمم که کیل مو داشت

  دیگه تنم چروک شده بود تو حمام

اما بالخره تموم شده بود کارم 
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 .حوله برداشتم

خودمو خشک کردم، 

 .یادم اومد لباس بر نداشتم

به هوای خونه بودم که تنهام و با حوله همه چی   

…حله

ینجام با این حوله که نصف تنمو فقط اما االن ا

!!!میپوشونه

 .در رو آروم باز کردم

نمیدونستم ساعت چنده 

بهزاد اومده یا نه 

ون که صدای بهزاد    ن پام رو گذاشتم بی  پا ورچی 

 …اومد

10 December 2021 
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چشمان#

 !صدای بهزاد اومد

د ن ...داشت با تلفن حرف می 

باید رسی    ع برمیگشتم داخل

ن سمت صدا بود  .اما ناخوداگاه، بدنم در حال برگشیر

  چرخیدم سمت صدا 

بهزاد تو اتاق خودش قسمت جلو در، مشغول 

صحبت بود 

 !و دقیقا پشتش به من بود

 .رسی    ع دوییدم سمت اتاق خودمو در رو بستم
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 .نفس گرفتم و بدون مکث لباس پوشیدم

  یه شلوار گرمکن سورمه ای با بلوز رسمه ای خودش

موهامو شونه کردم و پشت رسم پیچیدم تا خشک 

  شه

 .دوباره در رو آروم باز کردم

 .صدای صحبت بهزاد نیم اومد

 .نیشم باز شد

ن  رفتم پایی 

ی ا  !زش نبوداما خیی

 .دیدم یه یادداشت به در زده، که شب دیر میام

  خورد تو ذوقم

اما واقعیت این بود که قرار بود بهزاد همش نباشه و 

 !من خونه اش باشم دیگه
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  میخواستم در مورد شهریه با بهزاد مشورت کنم

 .اما انقدر نیومد که خوابم برد

…صبح دوباره با رکس بیدار شدم و بهزاد تو قاب در

 !نمیفهمیدم چرا خودش بیدارم نمیکنه

  در باز میکنه رکس بیاد تو 

 …خودش تو قاب در میمونه

خواب الود گفتم

...سالم -

 .خندید و رس تکون داد

خواست بره که رسی    ع گفتم 

…من امروز باید برم شهریه ترمم رو واریز کنم -

 .مکث کرد

 .سوایل نگاهم کرد
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با خجالت گفتم 

س - م تو حسابی که گفتر پول بابامه میخواستم بیی

  اندازه شهریه من هست؟

 .دقیق به حرفم گوش داد

  حرفم که تمام شد گفت

هست... اما من شهریه ترمت رو دیشب برات واریز  -

 !کردم. فقط امروز برو کار ثبت نامتو تموم کن

  چشم هام گرد شد و رسی    ع گفتم

...مرش... اما... اگه بود خب -

  بهزاد ناتموم موند و گفتحرفم با اخم 

یادداشت میکنم بار بابات از گمرک ازاد شد،    -

 !حساب میکنم باهات نگران نباش

 .لب زدم مرش و بهزاد رفت
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 .یکم هنگ نشستم

یه لحظه مهربونه

…یه لحظه اخم میکنه

  اخه این برسی چشه!؟

ن بهزاد رفته بود  .قبل اینکه من برم پایی 

اس پوشیدم تا برم که منم رسی    ع صبحانه خوردم، لب

 …دیدم یه یادداشت رو در برام چسبونده

11:24 

#۵۴

چشمان#

  بهزاد نوشته بود 

اگر خریدی داری بگو من انجام بدم. شب دیر میام.    -
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 !کاری بود بهم مسیج بده

ون   زیرش براش با خودکار نوشتم چشم و زدم بی 

دیگه مطمئنم این توهم من بود که بهزاد به من نگاه 

 …دیگه ای داره

 .اون فقط حس مسئولیت در قبال من داره

 .اون روز دانشگاه کارم پیش رفت

 .ه کالس نشستمرس ی ۲ساعت 

م نشد  ی دستگی  ن   وسط کالس بود و خییل چی 

اما روم هم نمیشد اول بسم هللا به بهزاد بگم بهم 

 !کمک کنه

برگشتم خونه با تبلت رسچ کردم و فقط یه نیمرو به   

 .عنوان شام خوردم

 .تا بخوابم، درگی  این درس بودم تا رس در بیارم
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 .با تبلت رو مبل خوابم برد

 .صدای تلویزیون بیدار شدم با قطع شدن

 .بهزاد با کت و شلوار جلوم بود

ل رو گذاشت کنار و گفت   کنیر

ه  -  .برو اتاقت بخواب چشمان... بدنت درد میگی 

  با این حرف رفت باال 

 .دلم یکم گرفت

دوست داشتم یکم حرف بزنیم

منده شدم  ۱اما با دیدن ساعت که  …شب بود رسی

 !چه توقعابر داری چشمان

 .تاسف برای خودم رس تکون دادمبا 

رفتم باال

 .در اتاق بهزاد بسته بود
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  یه موزیک مالیم پخش میشد، که دور بود صداش

 .رفتم اتاقمو با صدای اهنگ، رسی    ع خوابم برد

 .صبح همه چی تکرار شد

 …رکس

 …لبخند بهزاد

 .پرسید از دانشگاه و رفت

 .منم دوباره حاضن شدم

 .رفتم کالس و برگشتم

ان کنم ا تبلت، درس هارو از تو نت میخوندم تا جیب ی

 .و شب اینبار تو اتاق خوابیدم و بهزاد رو ندیدم

صبح برعکس همیشه

…رکس نیومد رساغم

 .پنج شنبه بود
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 .کالس نداشتم و ساعت نذاشته بودم

ن دست و رو یا مرتب کردن    پا شدم بدون شسیر

ن  موهام رفتم پایی 

سیدم برا رکس اتفاقر اف تاده باشه مییر

اما تا پا تند کردم و پیچیدم با بهزاد و رکس رو به رو   

 .شدم

ت و شلوارک مشیک لم داده بود    بهزاد با همون تیرسی

 .رو کاناپه و رکس رو بدنش بود

ن سمت من و ابرو بهزاد باال پرید  …هر دو برگشیر

11:27 

#۵۵

چشمان#
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با یاداوری قیافه خودم، رسی    ع چرخیدم و از پله ها   

 …رفتم باال

رس رو بستم و رسمو کوبیدم به در

  خنگ

  خنگ

خنگ

 !پنج شنبه اونم نرفته رس کار دیگه

 .رسی    ع تو موهامو دست کشیدم تا مرتب بشه

 .رو مرتب کردم پاچه شلوار تا به تام

 .رفتم رسویس دست و رومو شستم

 .مسواک زدم

ون برگشتم بی 

ن    اینبار آروم و خانمانه رفتم پایی 
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ی از بهزاد و رکس اونجا نبود  .اما دیگه خیی

خونه ایه کشیدم رفتم آشی ن ی

 .بهزاد داشت قابلمه غذا رو، رو گاز میذاشت

 .رکس هم دورش بود

وقتر بهزاد خونه بود 

 !ه من توجه نداشت رکس زیاد ب

 .وارد شدم باز هر دو به من نگاه کردن

  بهزاد خندید و گفت

رکس بیدارت نکرد نگرانش شدی!؟  -

رسی تکون دادم و گفتم 

 .اره... خییل خوابیدم -

ن و گفت   بهزاد ظرف نون رو گذاشت رو می 

نهار یه ساعت دیگه اماده میشه... نون بربری هم  -
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ه داریم. یه لقمه بزن ته دل  !تو بگی 

ون رفت  .با این حرف چشمیک زد و بی 

 .اما من هنگ ایستادم

 !بربری

بخاطر من رفت بربری خرید؟ 

…اره دیگه

وگرنه چرا چشمک زد؟

  نفس گرفتم برگشتم سمت بهزاد 

ون خونه بی  ن  …اما دیگه رفته بود از اشیی

فت تو حیاط  داشت با رکس می 

به من و   دوست داشتم بدوئم دنبالش بگم چرا انقدر 

حرفام توجه داری! حیس به من داری؟ 

…اما خودم میدونستم جوابش چیه
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میگه تو یه دخیر بدبخت، بی پول و بی کیس، از رو   

 !ترحم دارم بهت توجه میکنم

  باز بغض کردم

 .اما بغض رو عقب دادم

ون آوردم و با بربری تازه، برا خودم لقمه  پنی  رو بی 

 .گرفتم

 .ستم نگاه کردمنشستم و به لقمه تو د

ن ساده بود    یه چی 

  اما چرا انقدر حس عجیب داشت!؟

 .نفس گرفتم

 .یه لقمه از بربری خوردم و چشم هامو بستم

من هیچوقت انقدر عاشق بربری نبودم 

  اما حس اینکه یه نفر برات خریده
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ن کوچیکو ن چی  …همی 

  چون تو دوست داشتر 

یز میکردوجودمو لی  …ی

 .ودم اومدمبا صدای پارس رکس به خ

 .چشممو شوکه باز کردم

دستمو لیس زد و آستینمو گرفت و کشید تا باهاش 

ون  …برم بی 

11 December 2021 
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 .خندیدم و همراهش رفتم

د ن  .بهزاد داشت با تلفن حرف می 

ون خندید    منو دید که به زور رکس، دارم میام بی 

توپ رکس رو داد بهم

و رکس آستینمو بالخره ول  توپ رو از دستش گرفتم

 .کرد

توپ رو براش تکون دادمو پرت کردم سمت کنج 

  حیاط

  با ذوق دویید سمت توپ

ی شده بود ن  .حیاط خونه حسابی پایی 

 .ها گرفته بودنکل زمینو برگ

  به باال نگاه کردم که ببینم اوضاع درخت ها چطوریه

  چون درخت چنار بلندی، تو حیاط بود 
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  ردم باال اما رسمو که ب

  رکس هم رسید 

  پرید باال 

  دوتا دستاشو گذاشت رو شونه من

  چون انتظارشو نداشتم، به پشت پرت شدم

ن    اما به جای زمی 

 !از پشت رفتم تو بغل بهزاد

فکر کردم جلو افتادنم گرفته شد 

اما رکس بیخیال نشد و باعث شد من و بهزاد و رکس 

ن  …سه تابی بیوفتیم زمی 

 .حواسش بود، اروم تر سقوط کردیم اما چون بهزاد 

وع کرد به لیس زدن صورتم  .رکس با افتادن ما، رسی

هم دردم اومده بود
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  هم از لیس زدنش قلقلکم میومد 

 .هم چشمام بسته بود

 .چرخیدم با چشم بسته ازش دور شم

 …آه دوباره رفتم تو بغل بهزاد

 چشممو باز کردم. بهزاد دستش پشتم قرار گرفت و 

  فتبلند گ

ن رکس -  !بشی 

 .رکس رسی    ع نشست

 .کردم و تازه موقعیتو شناسابی کردمصورتمو پاک

  ایتن که پشتم بود 

…دست بهزاد نبود

 !پای بهزاد بود که پشتم مثل پشتر شده بود 

چون من دقیقا وسط پاش نشسته بودم و پای دیگه 
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…اش همچنان دراز بود

 .رسی    ع از بغلش جدا شدم

بلند شد و گفت بهزاد زودتر از من

، تا ازش نگرفتر    - ن ی پرت میکتوقت ن ر براش چی 

 .حواست فقط به رکس باشه

 .دستشو دراز کرد

 گفتمکمک
 
مندگ   کرد بلند شم و با رسی

 .چشم -

رسی تکون داد

، رسی    ع رفت داخل ...اما بدون حرف بیشیر

رکس پارس کرد و نگاهم از دور شدن بهزاد برگشت   

سمت رکس

دیمکاش میموند حرف م ن  .ی 
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؟  یا بغلم میکرد… مثال میگفت خوبی

 …چرا کتابا واقیع نمیشن

 !مثال بهزاد عاشق من شه

 .رکس پارس کرد دوباره و اه کشیدم

  توپو گرفت دهنش و داد به من

  ازش گرفتم و گفتم

 !بزار حداقل دوزار رویا پردازی کنم پرس شیطون -

 .توپ رو براش پرت کردم

 .دمدوباره به داخل نگاه کر 

ی از بهزاد نبودخی  …ی

 .با تاسف به حال خودم رس تکون دادم

 
 

 !چرا انقدر خنیک

لطف کرده آورده ات خونه اش… بعد تو دنبال ایتن   
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عاشقت شه؟

 .یاد حرف نعیمه افتادم

های بهزاد  !دوست دخیر

خنگ نیست که بیفته دنبال تو اخه، یه بچه بی پول   

 !بی پشتوانه

 .د کالسم افتادمرکس توپو اورد و من یا

 .دوباره براش توپ فرستادم و لبخند زدم

…وایسا چشمان

درستو بخون 

ی رس کار می 

، خییل جوون تر وخوش  با ادم های جدید اشنا مییسی

 ...تیپ تر از بهزاد

ه   !بهزاد که به درد تو نمیخوره، پی 
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تا این از فکر از ذهنم گذشت، خودم خندیدمو بلند   

گفتم

 !افتاده است خیلیم خوبه، جا  -

هنوز حرفم تموم نشده بود، که صدای بهزاد از 

  پشت رسم اومد که پرسید 

  چی خوبه؟ -

09:54 

#۵۷

چشمان#

  اگه امکانش بود 

  رز موزاییک های کف حیاطمن ترجیح میدادم از د

ن  …محو شم تو زمی 
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اما بهزاد اومد کنارم ایستاد و گفت

دی؟ - ن   در مورد چی حرف می 

خودمو نبازم و گفتم سیع کردم

 !نهار... نهار امروز... به نظرم دیگه جا افتاده -

 .نیم نگایه به نیمرخ بهزاد انداختم

 .لبخندی رو لبش بود، که خییل مشکوک بود

  ن داد و گفترسی تکو 

 !آره... االن بهش رس زدم! حسابی آماده بود -

 …همه این جمله رو یه جوری گفت

 !یه جوری که اصال انگار منظورش غذا نبود

ن دیگه ای بود!! بلکه چی 

 .لب گزیدم

 !!خل شدی چشمان، خل شدی
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  رسی    ع گفتم

و میچینم .- ن پس من می 

 .مکث نکردم

  رفتم داخل

د . ن قلبم تند می 

 !خنگ خنگ خنگ

  تو منظور دیگه داشتر الیک گفتر غذا 

چرا فکرمیکتن اون الیک گفته؟

ن عقلشون درست کار نکنه؟   مگه همه مثل تو هسیر

 .با تاسف به حال خودم رس تکون دادم

ن رو چیدم . می 

ن    ماست و مخلفات آوردم رس می 

 .کردمغذارو چک 
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یموند بهیر هم میشدتازه جا افتاده بود و یکم بیشیر م

اما گفتم بهزاد شاید اینجوری دوست داره 

  رفتم تو حیاط

 .صداش کردم

 .برام دست تکون داد

  برگشتم داخل

ن    منتظرش نشستم رس می 

 .دیگه نمیخوام خل بازی در بیارم

 !از این به بعد قراره دخیر عاقیل بشم

با این فکر، وقتر بهزاد اومد سیع کردم عادی رفتار 

 .و یه الیک سوبر ندمکنم 

هرچند دست خودم نبود 

 .اما موفق تر بودم



307 

بعد نهار، بهزاد رفت اتاقش رس کار هاش منم با تبلت   

 .و رکس رسگرم بودم

 .کیل درس خوندم

بود، که نفهمیدم چطوری چشمام گرم شد    ۴ساعت 

 .و رو کاناپه خوابم برد

تو خواب و بیداری

کردم   مجدد اون بوسه گرم رو، رو لبم حس

 ..اما میدونستم باز رکسه

ن چشم هامو باز نکردم  .برای همی 

خواب و لذت بوسه تو وجودم، یه ترکیب لذت   

…بخش شده بود 

 .تو خواب لبخند زدم

ن بود و دوست نداشتم چشممو باز  پلک هام سنگی 
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 .کنم

 …تا اینکه

 ...یه بوسه دیگه رو لبم نشست

12:19 

@ایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال ف 

#۵۸

چشمان#

...انقدر واقیع بود و

...نرم

 .که ناخوداگاه نفس گرفتم

  با تردید 

چشم هامو که فقط دوست داشتم بسته نگه دارم تا   

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


309 

 .دوباره تجربه اش کنم، رو باز کردم

 …کس باال رسم بوداما نه ر 

 !نه بهزاد

 .مردد رسمو چرخوندم

 .رکس رو مبل رو به روم نشسته بود

ه به من بود  .خی 

...بهزاد رو مبل کنارم

ه به تلویزیون بود  .خی 

  هنگ نشستم رو مبل

 .بهزاد نگاهم نکرد

  رکس اما اومد سمتم

  رسشو گذاشت رو پام

سم که رکس کاری کرده با من!  ؟روم نمیشد بیی
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 .رسشو نوازش کردم

  بهزاد نگاهم کرد و گفت

 .شام گذاشتم گرم شه -

 .نگاهش کردم

ه تر از همیشه بود  .چشم هاش انگار تی 

نگاهش یه لحظه رفت رو لبم

 .اما زود به تلویزیون نگاه کرد

 .گیج بودم

  واقعا به لبم نگاه کرد!؟

…یا باز توهم بود 

ن به زاد به لبم نگاه نکنه رکس لبمو لیس زده و برا همی 

 !کرده

  بهزاد بدون نگاه کردن به من گفت
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؟ -   خوبی

ه به نیمرخش بودم  .خی 

؟ بن ن   واقعا االن جذبش شدی که انقدر توهم می 

  یا فقط خوشت اومده ازش

 !خدایا خییل که مرد خایص نیست

هست!؟

  چرا من اینجوری دیوونه شدم؟

 .یهو بهزاد برگشت سمتم

 .جا خوردم

 …ال بررش اجزای صورتش بودمچون در ح

رسی    ع نگاهمو گرفتم و گفتم 

 !نه... خوب نیستم... فکر کنم توهم زدم  -

 .ابروهاش باال پرید



312 

 .بلند شد

خونه و گفت ن   رفت سمت آشیی

 !بیا شام بخوریم. من باید برم جابی  -

رسی    ع بلند شدم و گفتم 

بازم شب دیر میای؟ -

  رسی تکون دادو گفت

 !خییل دیر  -

  باز دلم گرفت

ه …اما واقعا همون بهزاد نباشه بهیر

 !وقتر هست من کامال خل میشم 

 .شام خوردیم و بهزاد رفت

 …دقیقا این اخرین شام دو نفرمون شد

چون از بعد اون شب، دیگه حتر پنج شنبه و جمعه 
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 .هم خونه نبود

  میومد خونه ۱۰کال بعد 

 .میگفت شام خورده

فت صبح بیدارم میکرد و از  سید و می   .روزم مییی

درسته شب ها خوابشو میدیدم

…که اومده دوباره لبمو بوسیده

 !اما تو بیداری اصال نمیدیدمش

ن هم باعث شده بود یکم توهم هام کمیر شه   .همی 

 .دیگه زمستون شده بود

نم نم برف میبارید که رفتم دانشگاه

هنوز لباس های زمستونیم مثل بوت و پالتو رو   

 .ه بودمنیاورد

 .بهزاد خییل رسش شلوغ بود
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 !منم روم نمیشد بگم بریم خونه ما وسیله بردارم

با همون کتوبن و باروبن همیشگیم، رفتم دانشگاه اما   

ون   ۴ساعت  که میخواستم برگردم خونه، انگار بی 

 …طوفان برف شده بود

12:30 

#۵۹

چشمان#

تو این دو سه هفته، با همکالش هام تا حدودی اشنا   

 .شده بودم

  تا پرس بودیم سه تا دخیر  ۷

ن  ن داشیر ا بزرگیر از من بودن و نصف کالس ماشی   .اکیی

 .جلو در دانشکده داخل ایستادیم
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 ، ن ن داشیر قرار شد ماهارو تا   بچه هابی که ماشی 

و یا اتوبوس یا تاکیس برسونن  .ایستگاه میر

ن داشت رو به من گفت   شهاب، که اونم ماشی 

  تو کدوم سمت باید بری چشمان؟ -

رسی    ع گفتم 

و هفت تی  برم خوبه فکر کنم -  .ایستگاه میر

  رس تکون داد و گفت

م همون سمته - سونمت. مسی   !بیا می 

 .متشکر کردم و من همراهش شد 

ی اون سمت تر بود  .ماشینش صد میر

فتیم چون کتونیم، کفش صاف بود باید    داشتیم می 

ن نخورم فتم که لی   .یواش می 

م     شهاب رو بگی 
ن باروبن یه جا هم مجبور شدم استی 
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ل کنم  .تا خودمو کنیر

  خندید و گفت

خییل غی  مجهز اومدیا. هواشناش که اعالم کرد  -

 !برفه

گفتم هر دو سوار شدیم و  

اخه بوتم و پالتوم این خونه نبود. تنبلیم اومد برم از  -

 .اون خونه بیارم

  سوایل نگاهم کرد و گفت

  االن خونتون کجاست!؟ -

 .اسم محله بهزاد رو گفتم

  ابروهاش باال پریدو گفت

سونمت. الیک    - جدا؟ ما هم همونجاییم که... پس می 

و چرا بری؟   تا میر
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  زحمتت نمیشه؟ -

 ...بابا یه کوچه فرقمونه نه -

 .تشکر کردم

  شهاب خندید و گفت

صبح هم اگه مثل من خواستر دیر بیای، بهم بگو با    -

 !هم بریم

  خندیدمو گفتم

ن زود    ۷رکس منو قبل  - بیدار میکنه! واسه همی 

سم  .می 

سگت؟  -

  رس تکون دادمو گفتم

سگ دوستمونه. اینجا خونه دوستمونه. من یه  -

پیشش هستم، تا تکلیف یه رسی مسائل مدت اینجا   
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 !روشن شه

اها... پدر مادرت کجان؟  -

  دوست نداشتم خییل همه چیو باز کنم

اما دلمم نمیخواست فکر کنه من االن یه بچه 

 !پولدارم و روم حساب دیگه باز کنه

ن گفتم برای همی 

فوت شدن... من برای اینکه تنها نمونم اینجام...  -

...دیگه جا به جا بشم برم پیش... اماحتماال چند ماه 

به دروغ گفتم 

 !مادربزرگم -

 !اوه تسلیت میگم... نمیخواستم ناراحتت کنم -

ی نگفتم . ن تشکر کردمو چی 

 .با شهاب خییل زود و راحت رسیدیم
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، قبول  هرچی گفتم نمیخواد تا جلو در منو برسوبن

 .نکرد

 .چون برف خییل شدید شده بود 

ه و میخندیدشهاب میگفت مییر   .سم برف تورو بیی

 .پرس بانمیک بود

  قیافه اش هم خوب بود 

اما خب یه بچه پولدار بود، که مسلما اگر بفهمه من   

چقدر از نظر مایل داغونم، دیگه باهام شوچن هم 

 !نمیکنه

رسیدیم به رس کوچه ما

ن بود و با    کوچه بهزاد بن بست و اندازه یه ماشی 

ون، اومدن برای شهاب سخت    توجه به برف بی 

 .میشد
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شهاب خواست بپیچه داخل و گفتم

 !نه همینجا خوبه -

  گرفت کنار و گفت

 !باشه، بیا با چیر برسونمت جلو -

  در باز کردم و گفتم

 .نه بابا دمت گرم، تا همینجا مرش -

  شهاب پیاده شد و گفت

م تو پارکینگ -  !وایسا چشمان... چیر رو بیی من می 

  نمیخوامخواستم بگم 

ن پشتم جا خوردم  !اما با ایستادن یه ماشی 

ن بهزاد دیدم  .برگشتم پشت رسم و ماشی 

موازی ش سانتر پشتم ایستاده بود و پنجره کنار من   
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 .بود

ن و گفت  بهزاد شیشه رو داد پایی 

13:13 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

#۶۰

چشمان#

ن و گفت   بهزاد شیشه رو داد پایی 

اینجا چکار میکتن چشمان؟ -

رسی    ع گفتم 

شهاب همکالسیم منو رسوند، داشتم تشکر  -

 .میکردم

  اخمش رفت تو هم
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  نگاه کرد و گفتبه شهاب 

 .لطف کردین -

  شهاب لبخندی زد و گفت

 !همسایه ایم کاری نبود -

 .بهزاد رس تکون داد و اشاره کرد برم سوار شم

 .منم زود خداحافظن کردم

  سوار شدمو پیچیدیم داخل کوچه

 .بهزاد با اخم ریموت رو زد

  با اخم رفت داخل

  با اخم بهم گفت پیاده شو 

  با اخم رفتیم تو 

شبیه بابام شده بود

…وقتر عصبابن بود و میخواست یهو دعوام کنه
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 .وارد خونه شدیم

  صیی کرد من اول برم

ون اوردم  .کفشمو بی 

 .پاهام کامال خیس شده بود

بارونیم هم همینطور

 !تا بلوز زیرمم خیس بود

ون آوردم  .جورابمم همونجا بی 

  و رفتم برم باال  رو فرشی پوشیدم

هزاد عصبابن گفتیهو اما ب

ه داری  - ن ! انگی 
ی اونجا درس بخوبن من گفتم می 

! اونوقت تو اول بسم هللا رفتر سوار  فت کتن پیرسی

ن پرس مردم شدی؟  !ماشی 

 .شوکه بهش نگاه کردم
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 .صورتش از عصبانیت داشت رسخ میشد

وع کرد به قدم زدن کالفه رسی

ن حرقن به من زد …باورم نمیشد چنی 

لب زدم

...من -

پرید وسط حرف منو گفتاما 

تو بچه ای چشمان... خییل بچه ای... ازت سو  -

… چطوری میتوبن اعتماد کتن اخه ن تو  !استفاده میکین

... میفهیم؟   امانتر دست من دخیر

  بغض نشست تو گلوم

 .بهزاد اومد سمتم

 .پلک زدم

 .اشکم ریخت
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نگاهش رفت رو اشکم

ون داد که گفتم ، نفسشو با حرص بی    عصتی

 ...بخاطر برف منو رسوند -

 .بهزاد با تاسف نگاهم کرد

 !انگار که من مسخره ترین دروغ عمرم رو گفتم

  با تاسف گفت

دی برف اومد با اژانس میومدی... اصال زنگ  - ن می 

  نزدی؟ من بیام! چرا زنگ

بغضمو عقب فرستادم و محکم گفتم

ن آدیم    - تو این چند هفته که اینجام... منو چنی 

بیوفتم دنبال پرس    ؟ که پرس ندیده باشم و دیدی

ن    مردم؟ بخاطر برف نه فقط من، که هرگ ماشی 

و رسوند! شهاب گفت  داشت بقیه رو  تا ایستگاه میر
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ه! منم لباس مناسب تنم نبود...  خونه ما تو مسی 

 !قبول کردم منو برسونه

 .کردبهزاد فقط نگاهم

 .حس میکردم یکم اروم شده

  براش رس تکون دادم و گفتم اینبار من با تاسف 

...اره بچه ام... اما احمق که نیستم -

 .مکث نکردم

  باال  دوییدم

  رفتم تو اتاق

ن نشستم  ن در، رو زمی  و زدم زیر   در محکم بستم و پایی 

…گریه

  از خییس لباس هام یخ بودم

…اما از درون بخاطر حرف بهزاد حالم بدتر بود
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  تتقه ای خورد به در و بهزاد گف

 !چشمان... میخوام بیام تو -

13:37 

@تهیه کنید . ای دی کانال mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص

#۶۱

چشمان#

ن  ه در رو داد پایی  …با این حرف، دستگی 

من پشت در نشسته بودم و با وزنم در رو بسته نگه 

 .شتمدا

  بهزاد عصتی گفت

...چشمان برو کنار

  با بغض گفتم
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 !میخوام تنها باشم-

  یهو چنان دادی زد، که از جا پریدم و گفت

 !کنار دخیر برو  -

 .شوکه بلند شدم 

 .وسط اتاق ایستادم

 .بهزاد با عصبانیت، در رو باز کرد

  نگاهم کرد و گفت

! من میگم اون پرس  -  من نگفتم تو هدقن داشتر

   ، ، خوشگیل، تنهابی
سواستفاده میکنه... تو کم ستن

نن ن  !اونا بهت آسیب می 

 .فقط به بهزاد نگاه کردم

خوشگلم؟ 

  به نظرش من خوشگلم؟



329 

ن پله ها، به وضوح گفت من رفتم دنبال  درسته پایی 

 !خوشگذروبن 

…اما حاال تابلو داشت حرفشو عوض میکرد

ی در این مورد نگفتم . ن چی 

تمفقط پوزخند زدم گف

اخه من گور دارم که کفن داشته باشم بهزاد!؟ دلت  -

من اسطوره    خوشه؟ هیچکس منو نمیخواد،

بدبختیم! اگر تو نبودی، معلوم نبود االن باید چکار 

اونوقت فکر میکتن پرسی بیاد سمت  !میکردم

من!؟به خودم اشاره کردم و گفتم

ن مقایسه  - ی که خودت مالقات میکتمنو با زن هاب

در برابر دخیر ها و زن های این طبقه   کن! من 

 !اجتماغ اصال دیده هم نمیشم
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 .مکث کردم

 .نفس خسته ای کشیدم

  چرخیدم سمت پنجره و گفتم

از رو ترحم منو رسوند... وگرنه هیچ مرد و پرسی...  -

...هرگز جذب من نمیشه

 .از حرف خودم، دل خودم به درد اومد

داره کمکم    چون میدونم بهزاد هم از رو ترحم

 …میکنه

ه شدم  خی 
 .کنار پنجره ایستادم و به حیاط برقن

 .دست بهزاد رو بازوم نشست

 .رسمو برگردوندم

 .نگاهش کردم

 .دیگه عصبابن نبود
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...حاال فقط

 .ناراحت بود

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

...هرگز دیگه این حرف هارو نزن -

 .شد بغض، راه نفسمو بست و چشم هام داغ تر 

بهزاد با دست دیگه ش، آروم اشکم رو پاک کرد و 

  گفت

…تو خییل ارزشمندی چشمان... خییل ارزشمندی -

  از نگاهش

  حرفش

 .اشکم کل صورتمو گرفت

ن انداختم و بهزاد منو کشید تو بغلش …رسمو پایی 

 .بازوهام رو نوازش کرد
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موهامو نفس عمیق کشید و گفت

 ...نمیخواستم ناراحتت کنم -

د و گفت   منو محکم تر به خودش فرسی

...فقط نگرانتم... خییل نگرانتم -

آغوش بهزاد و حصار دست هاش طوری بود، که 

ن عزیز رو میخواد نگه داره …انگار یه چی 

 .یه حس عجیب به من میداد

…حس ارزشمند بودن

…خواسته شدن

 .موهامو بوسید

 .بدنش داغ بود

 .و گرمم میکردگرماش از لباس های خیسم رد میشد 

شاید اون با محبت بزرگانه ای بغلم کرده بود



333 

اما حس بدنش، در کنار حس حمایت و امنیت   

 …اغوشش منو به یه دنیای دیگه برده بود

 .بهزاد دوباره موهامو نفس کشید

بدنم مور مور شد

اما دست بهزاد، یهو رو بازوم خشک شد و رسشو 

 ...عقب برد

13:40 

#۶۲

چشمان#

  منم رسمو عقب بردم

لبخند محوی زد 

سیبک گلوش تکون خورد
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  انگار آب دهنشو قورت داد 

  عقب رفت و گفت

لباس هات خیسه زود عوض کن رسما نخوری، من  -

م شام اماده ک  !نممی 

ون   با این حرف بدون مکث رفت بی 

هنگ ایستادم 

ی اتفاق افتاده ن ن ما چی    من واقعا حس کردم بی 

یعتن واقعا حس کردم،اغوش بهزاد حداقل یه ذره 

!!متفاوت تر شده

  اما انگار کامال اشتباه بود افکارم

نفس عمیق کشیدم

حوله و لباس برداشتم 

  رفتم یه دوش اب داغ گرفتم



335 

لباس پوشیدم 

ن    موهامو بستم تو حوله و رفتم پایی 

  بهزاد جلو تلویزیون بود 

با دیدنم لبخند زد

ن    اما نگاهش از صورتم رفت تا پایی 

به تلویزیون نگاه کرد و گفت 

  اگر دوست داری فردا تعطیلم ... بریم خرید  -

ن دوتا ماگ بزرگ کاپوچینو بود    رو می 

کردم نشستمذوق  

ن دستام گرفتم گرم بشم و گفتم لیوانو که داغ بود بی 

خرید که ندارم ...اما بریم خونه من پالتو و بوت  -

بردارم ؟ 

بهزاد رس تکون داد



336 

  لیوان خودشو برداشت و گفت

تو درس ها مشکیل نداری؟ قرار شد پیشنیاز هاتو    -

  من باهات کار کنم

  لبخند زدم و گفتم

کردم ،خودم خوندم. گفتم مزاحم   با تبلت رسچ -

...نشم

  ابروهاشو باال داد و گفت

...خوبه خوبه -

  لبخند زد و گفت

  من امروز زود اومدم که بهت خیی خوب بدم -

سوایل نگاهش کردم

  خیی خوب چی میتونست باشه؟ 

ترخیص جنس بابا از گمرک؟ 



337 

ی بدی بود چون میتونست منو از این خونه و این خی

  ر کنهبهزاد دو 

داخل لپمو گاز گرفتم

 !چقدر تو پر روبی چشمان

  بهزاد نگاهشو از من گرفت و گفت

خونتون فروش رفت ، سه تا از بدیه های پدرتو    -

ه بود.    ۱۸چشمان زیر  دادیم) پدر چشمان که میمی 

سه به دو نفر ویص و ویل که قبال    وکالت اموالش می 

 (مایوننامه مشخص کرده بود ، بهزاد و ه  تو وصیت

  بهزاد نگاهم کرد و گفت

هفت نفر موندن ! اما این سه تا خییل قایط بودن  -

 !نگران بودم بالبی رس تو بیارن

  هنگ به بهزاد نگاه کردم و گفتم



338 

در این حد؟ -

...رس تکون داد آره 

ن بود رو به سمت من گرفت و گفت  که رو می 
  کاربر

  ت باشهباقر مبلغ خونه هم تو این کارته. پیش -

ابروهام باال پرید 

لیوانمو برداشتم

عقب نشستم و گفتم

 ...پیش خودت باشه -

12 December 2021 

13:03 
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#۶۳

چشمان#

  م کرد بهزاد مشکوک نگاه

ه به لیوان کاپوچینو گفتم   خی 

من پیش تو که خرچی ندارم... خییل هم بهت    -

  بدهکارم

  رسمو بلند کردم

دیدم اخم کرده

اما نگاهشو از من گرفت 

  تکیه داد 

  یه لب از لیوانش خورد و گفت

این بحث رو ادامه نده چشمان ... یه بار در  -

 !موردش حرف زدیم

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


340 

لب گزیدم

بحث مجدد نداشت  بهزاد اعصاب

  شاید واقعا داشت مثل بابا پی  میشد 

اون از دعواش

رس رسوندن شهاب

 …اینم از االن

  آه کشیدم

یکم از لیوانم خوردم

  داغ بود 

  حالمو بهیر کرده بود 

چشممو بستم 

یه جرعه دیگه خوردمو گفتم 

دم .از درون داغم  - ن واقعا دمت گرم داشتم یخ می 



341 

 !میکتن 

ته بود و گرمای لذت بخش توگلوم   هنوز چشمام بس

مونده بود که سنگیتن نگاه بهزاد باعث شد نگاهش 

  کنم

دقیق داشت نگاهم میکرد 

اما من تا چشم تو چشم شدم باهاش، نگاهشو از من   

  گرفت و گفت

بن یا با من؟ - ن  !داری با کاپوچینوت حرف می 

هنگ گفتم

 !با تو -

صورتش اصال تغیی  نکرد 

ور کردم جمله ام رو مر 

لب گزیدم



342 

  قشنگ چرت و پرت دارم میگم

هول گفتم 

 !!!در مورد کاپوچینو -

  خندید و گفت

متوجه ام...خوردی بیا شام  -

  با این حرف بلند شد و رفت

  چشممو بستم

به هم فشار دادم

گگگگگگندددد زدی عشقم

از درون داغم میکتن 

؟ 
 

االن اینو به بهزاد مییک

اه کشیدم

بهزاد برم باید از خونه   



343 

 !تا کار بیخ پیدا نکرده

زود کاپوچینوم رو خوردم

خونه ن   رفتم اشیی

یخت داخل دیس  بهزاد داشت غذا رو می 

ن رو چیده بود    می 

نوک پا بلند شدم از کابینت باال لیوان    کنارش رو 

  بردارم

ن    بهزاد دیس رو گذاشت رو می 

لیوان اول برداشتم

  بهزاد اومد دقیقا، پشت رسم ایستاد 

  مماس بدنم

دوتا کاسه از طبقه باالتر،برداشت و رفت

  بدنش به بدن من کشیده شد و رفت



344 

 !اما اصال به رو خودش نیاورد

یا شاید اصال متوجه نشد

  نبود  یا براش مهم

  اما 

  من گر گرفته بودم جدا 

نفس عمیق کشیدم

  دوتا لیوان رو برداشتم

  رسی    ع چرخیدم

  تو سینه بهزاد که رفتم

15 December 2021 

11:52 
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#۶۴

چشمان#

  بهزاد اول مکث کرد 

  اما اونم انگار یه نفس عمیق کشید 

  گفتاروم یه قدم رفت عقب و  

ن چشمان ! من باقر رو میارم -   تو بشی 

به صورتش نگاه نکردم 

  لب گزیدم و نشستم

؟  !خدایا چرا منو محو نمیکتن

  چرا اخه انقدر باید گند بزنم

  چشم هامو به هم فشار دادم که بهزاد گفت

؟خوب - ی

  نگاهش کردم و رس تکون دادم اره
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یلم   لبخندی که معلوم بود داره جمعش میکنه رو تحو 

  داد و نگاهشو از من گرفت

  غذا کشید برا خودش و گفت

  همایون و بقیه میخوان ببیننت  -

  نگران گفتم

  چرا؟ -

  نگاهم نکرد و گفت

ن  - همینطوری.داره نزدیک چهل پدرت میشه. گفیر

ن ببیننت و اگر میخوای یه مراسم برا چهلمش بگی 

  رسی    ع گفتم

  نه نمیخوام  -

اهم کردبا ابرو باال پریده نگ

  اما اینبار من نگاهم رو گرفتم و گفتم



347 

بهزاد ... انتظار نداری بعد حقایقر که برام رو شده    -

 !... بخوام برای اون ادم کثیف کاری کنم

  بهزاد سکوت کرد 

سکوتش طوالبن شد 

ن رسم رو بلند کردم و نگاهش کردم   برای همی 

آروم گفت

ت داد   چشمان ... پدرت مقرص بود و میدونم عذاب -

...! اما

دستمو بردم باال و گفتم 

خواهش میکنم بهزاد. من تازه چند شبه دارم راحت    -

وع میشه …میخوابم... عذابم دوباره رسی

بهزاد نگران نگاهم کرد 

  اما رس تکون داد 



348 

هر دو مشغول شام شدیم و بهزاد بعد مکث طوالبن 

  گفت

من فردا صبح با مشاورم قرار دارم... دوست داری  -

؟ تو هم بیای باهاش صحبت کتن

  مردد نگاهش کردم

تا حاال این تجربه رو نداشتم

  نمیدونستم

بهزاد لبخند با محبتر زد و گفت 

بیا با هم بریم... مطمئنم بدت نمیاد  -

  مردد نگاهش کردم

نفس عمیق کشیدم

رس تکون دادم و بهزاد لبخند زد 

اما نگاهش یهو از چشم هام رفت رو لبم



349 

ن بو    دم دیگه نگاهش رو لبمهمطمی 

خونه جمع و جور بود و کمیر از  ن ن اشیی میر فاصله    ۱می 

  ما بود 

  دیگه جای تردید نبود 

ن لحظه به بشقابش نگاه کرد و گفت   اما درست همی 

.دیر میام -  !من بعد شام باید برم جابی

12:04 

#۶۵  

چشمان#

جا خوردم 

  دوست نداشتم بره

ی گفت ن ن چی    اما مگه میشد چنی 
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ن    لب زدم باشه و رسم رو انداختم پایی 

  بهزاد غذاش رو با عجله خورد 

یهو انگار یادش اومد دیرش شده

  ظرفش رو گذاشت داخل سینک و گفت

ش که؟  - شب ها نمییر

برگشتم سمتش

  نگاهش کردم ، اونم نگاهم کرد 

ه   ناراحت بودم داره می 

.اما رس تکون دادم نه

  انگار مردد شد 

  با تردید پرسید 

؟ - م ناراحتر دارم می 

جا خوردم رسی    ع گفتم 



351 

 ...ام... نه ! فقط ام -

ون و  نمیدونستم چی بگم.چشمم از پنجره افتاد بی 

رسی    ع گفتم 

خییل برفه ... خطرناک نیست؟ -

ون نگاه کرد    بهزاد به بی 

  سانت برف اومده ۳۰به نظر میومد 

  مردد رس تکون داد و گفت

  .. شاید بهیر باشه نرمنمیدونم -

  کالفه دست برد تو موهاش و گفت

م - م یه دوش بگی    می 

ون خونه بی  ن .با این حرف رفت از اشیی

جا خوردم واقعا 

ه ون اول گفت می  بی 



352 

دید بعد برفو 

ه ه دوش بگی   !گفت می 

  چه ربظ داشت 

اه کشیدم

ه   حداقل خوبه نمی 

خونه هست شاید بیاد یکم حرف بزنیم 

م   بدم،باز برم بمی 
 !بعد من سوبر

واقعا چشمان، اخه حرف زدن بلدی تو یه دنبال 

حرف زدن با بهزادی؟

شام خوردم  با این فکرها 

ن جمع کردم .می 

  و رو مبیل برداشتمیه دونه پت

دور خودم پیچیدم



353 

ی ش پرشیا. رفتم جلو تلویزیون نشستم. زدم ام ب

  وسط یه فیلم بود 

ه شدم به تلویزیون  خی 

رکس اومد کنارم رو مبل ولو شد 

محو فیلم بودم 

رکس چرخید کنارم

منم کج شدم روش و لم دادم بهش

  خودشو جا به جا کرد 

  وش و با خنده گفتمرسم رو تکیه دادم به قسمت پهل 

ی اما بغلم نکتن که -  !نمیشه از من لب بگی 

ن باز  اینو گفتم از ذهنم گذشت نکنه بهزاد بیاد پایی 

این مزه پروبن منو با رکس بشنوه 

زود به پله ها نگاه کردم



354 

ی از بهزاد نبود خوشبختانه خی ی

خواستم نفس راحت بکشم اما صداش از دو قدیم 

  پشت رسم اومد که گفت

حاال زیاد به شکمش فشار نیار ، معده اش اذیت    -

!میشه

شوکه صاف نشستم و به سمت صدا نگاه کردم

  بهزاد با دو تا لیوان دیگه داشت میومد سمتم

موهاش مرطوب بود و به لبخند مشکوک رو لبش 

  بود 

نشست 

  لیوان منو گذاشت جلوم و گفت

 !بخور از درون داغت کنم -



355 

  مکث کرد و گفت

 !در مورد کاپوچینو میگم -

16 December 2021 

13:01 

@وشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فر

#۶۶

چشمان#

  چشم هام گرد شد 

بهزاد آروم خندید و منم از خجالت داغ شدم اما   

  خودمم خندیدم 

صورتمو با دستام گرفتم و گفتم 

  قبول نیست، من خییل سوبر میدم -
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  زاد خندید و گفتبه

 !آره خییل با نمیک -

  ناراحت نگاهش کردم

پشت رسم همش داری به من میخندی ؟ -

ن بار بود تو چهره اش میدیدم رس  با شیطنتر که اولی 

  تکون داد آره

کوسن مبل برداشتم

پرت کردم سمتش و گفتم 

نامرد  -

  تو هوا کوسن رو گرفت و خندید 

به چهره بهزاد نگاه کردم

نم اثر لبخندش بود نمیدو 

ن شخصیتش   یا اثر شناخیر



357 

ی روح و خسته ای که   چون دیگه اون مرد ترسناک، ب

 …اون شب رو پشت بوم دیدم نبود

  بهزاد لیوانشو برداشت و گفت

یم خونتون ، هرچی که میخوای بردار، از  - فردا می 

ی میخوای ن بگو میاریم انبار اینجا .    وسایل هم هر چی 

 ار میارم بفروشیم .خونه رو اخر باقر وسایل رو سمس

  هفته باید تحویل بدیم

  با یادآوری خونه دوباره یاد بابا افتادم

  حالم گرفته شد و گفتم

ی نمیخوام همه  - ن ممنون... اما از وسایل خونه چی 

  رو رد کن

فکر کردم بهزاد مخالفت کنه

  اما رس تکون داد باشه و از نوشیدنیش خورد 



358 

  تممن هم لیوانمو برداش

  یه لب خوردم و با لذت چشممو بستم

زود به خودم اومدم و چشمامو باز کردم

ه بهزاد به خودم رسمو    ه و تی  اما با دیدن نگاه خی 

ن  انداختم پایی 

  بهزاد بلند شد و گفت

  من برم رس کارم، کار داشتر صدام کنه -

مرش گفتم و بهزاد رفت 

  رکس هم پشت رسش رفت

دلم گرفت 

  بمونهدوست داشتم 

 .اما میدونستم حسم احمقانه

  نوشیدنیم رو خوردم و منم رفتم اتاق



359 

  رسما هنوز تو تنم بود 

  رفتم زیر پتو و زود خوابم برد 

تو خواب و بیداری باز بوسه حس کردم

  اما انقدر خوابم میومد توجه نکردم

میدونستم خوابه

همش خوابه 

صبح با لیس زدن رکس دوباره بیدار شدم 

بهزاد تو قاب در بود 

ت و شلوارک و گفت   البته با تیرسی

م صبحانه حاضن کنم ،زود بیا دیر نشه -   می 

  چشم گفتم و رفت

درکش نمیکردم

 !هر روز بیدار میشم تو قاب دره



360 

اتفاقر که نیست ؟ هست؟ 

 !یا میاد اینجا وایمیسته تا من بیدار شم بعد بره

نفس عمیقر کشیدم.رکس نوازش کردم و رفتم   

  رسویس

ن    موهام رو به زور مرتب کردم و رفتم پایی 

خونه بود  ن   بهزاد تو آشیی

  برای اینکه مثل دیشب نرم تو دست و پاش

نرفتم سمت کابینت ها 

ن چک کردم دیدم پنی  و مربا و کره نیست   رو می 

  رفتم رس یخچال تا اینارو بردارم 

  مپنی  برداشت

  اما مربا نبود 

ن بردارم که بهزاد اومد کنارم   خم شدم از قفسه پایی 



361 

  انگشتاش رو،رو کمرم حرکت داد و گفت

دنبال چی میگردی اون تو ؟ -

رسی    ع اومدم بلند شم ارنجم خورد به ظرف سس که   

  . ظرف سس به سمت باال افتاد  تو در یخچال بود 

م   اومدم رسی    ع بچرخم سس رو بگی 

قبل من سس رو گرفت و دست دیگه اش  اما بهزاد 

 !!نشست دور کمر من

13:14 

#۶۷

چشمان#

حاضن بودم قسم بخورم اینبار دیگه از قصد منو 

  لمس کرد 
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 !من در حال افتادن نبودم

  اما بهزاد زود رهام کرد و گفت

ی؟ - کجا داری می 

سس رو گذاشت رس جاش و برگشت رس گاز

  هیخی نگفتم

منم فقط رفتم نشستم

  یه حیس بود وقتر لمسم میکرد 

ی هم خجالت میکشیدم هم یه جوراب

ذوق میکردم 

  هم

سیدم  !واقعیت این بود که مییر

  بهزاد با چای اومد و گفت

  م بخور زود بری -
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  نگاهش کردم

نگاهش رو لبم بود.اما زود برداشت

سیدم حیس به من داره یا نه  !ضایع بود مییی

  اما واقعا دچار توهم شده بودم و نگران بودم

به زور یکم صبحانه خوردم و بهزاد زودتر از من رفت 

  لباس پوشید 

رکس دور پام بود

ترسیدم باز سوبر بدم اصال با رکس حرف نزدم..رفتم 

ن اتا قم حاضن شدم اومدم پایی 

د  ن   بهزاد داشت با تلفن حرف می 

  یکم کالفه بود 

منو دید تماسش رو خالصه کرد و رفتیم سمت   

ن    ماشی 



364 

ن سکوت پرسیدم   برای شکسیر

اتفاقر افتاده؟ کالفه بودی پشت تلفن -

با تکون رس گفت نه 

  حرکت کرد و گفت

یم خونتون،هماین و کاوه هم میان .دنبال  - ظهر می 

ن شاید اونجا باشه  یه رسی سند هسیر

  نگران گفتم

؟  - سند چی

  بهزاد کالفه گفت

ن رو مخمهنمیدونم -   و همی 

  بدون نگاه کردن به من ادامه داد 

چشمان ... تو این کار ما،متاسفانه هر لحظه ممکنه  -

باید حواسمون باشه اگر  کیس بهت نارو بزنه. خییل



365 

ی داشته باش ن ه از دستمون در پدرت از اینا طلتی چی 

نره

نگران رس تکون دادمو گفتم 

ی ندارم من از هیچیش خی -

ن نگرانم میدونم - واسه همی 

گفت و وارد پارکینگ یه مجتمع اداری شدبهزاد اینو 

پارک کردیم 

  رفتیم باال 

س داشتم   اسیر

ن بار بود قرار بود برم پیش مشاور    اولی 

  و بهزاد نوبتش رو چک کرد وارد مطب شدیم

یه ساعت نوبت داشت قرار شد اول خودش بره بعد   

  من
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  هر دو نشستیم

  خایل بود مطب

  نوبت بهزاد شد رفت داخل

  یه خانم و اقای دیگه اومدن

  تابلو مطب فقط نوشته بود کلینیک روانشناش

ن وقت  اما خانم و اقا که اومدن رو به منیسی گفیر

ن   !سکس ترابی داشیر

ابروهام باال پرید 

  منیسی به من نگاه کرد و رو به اونا گفت

ید داخل - یف بیی  ! بعد ایشون شما ترسی

18 December 2021 

07:33 
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#۶۸

چشمان#

دلم ریخت 

!سکس ترابی دیگه چه کوفتر بود

  حتر اسمشم به گوشم نخورده بود 

زا بود ،نمیشد رسچ  گوشیم هم که مال زمان قلقل می 

 .کنم چیه

به خودم دلداری دادم البد جز تخصص های یه 

.مشاوره

ن بو    د اما ته ذهنم فقط یه چی 

بهزاد مشکل سکس داره، میاد پیش مشاوری که   

متخصصه سکسه؟

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


368 

  اصال طرف مرده یا زنه ؟

اصال من برم بعش چی بگم ؟

تو این افکار بودم که در باز شد و بهزاد رو به من 

  گفت

  بیا تو چشمان -

ون   فکر کردم خودش میاد بی 

  اما اونم موند داخل تا من برم تو 

  شدم نفس عمیقر کشیدم و وارد 

سالم کردم

  یه مرد سن دار بود 

.این دیگه واقعا هم سن پدرم بود

موهاش کامال سفید بود . صورت تیغ کرده و عینک   

  ظریقن داشت



369 

با لبخند جواب سالمم رو داد و اشاره کرد بشینم 

  با بهزاد نشستیم و گفت

  من یوسف زارع هستم. در خدمت شما  -

لبخند زدم و گفتم

خوشبختم -

  گفتیوسف  

خب ، بهزاد تا حدودی برام از وقایع گفته ، خودت  -

؟ یا دوست داری از 
 

برام حست رو به پدرت مییک

؟
 

  حالت بیک

  فقط نگاهش کردم

  چی بگماصال نمیدونستم

  بهزاد گفت

ون -   میخوای من برم بی 
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  ناخوداگاه رسی    ع گفتم

 !نه -

نگاهش نکردم 

ن و گفتم با خجالت رسمو انداختم پایی 

من دوست ندارم در مورد پدرم حرف بزنم،یا فکر  -

…کنم حتر ! دوست دارم از زندگیم کال پاک شه

بغض کردم

رسمو بلند کردم

  اما تا پلک زدم

  اشکم ریخت

بهزاد رسی    ع دستش پشتم نشست و نوازش وار   

ن    کتفم رو دست کشید بی 

  چشممو بستم
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  اما اشکم بیشیر شد 

  یوسف ساکت بود 

واد من حرف بزنممیدونستم میخ

اما حرف زدن برام سخت بود 

  با بغض گفتم

م ،زنده بود با    وقتر بهش فکر میکنم دوست دارم بمی 

کاراش عذابم میداد. االن که مرده با حقایقر که ازش 

 …فهمیدم

صورتمو با دستم پوشوندم و بهزاد شونه ام رو بغل 

  کرد 

  با صدابی که به زور در یم اومد گفتم

مبهش که  - ...فکر میکنم دوست دارم بمی 

د    از این حرفم بهزاد شونه ام رو تو دستش محکم فرسی
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  میدونستم ناراحت شده

  اما واقعا این حسم بود 

  رسمو چرخوندم سمت بهزاد اونم رسی    ع

د منو به خودش فرسی

اهل بغل شدن و لوس کردن خودم نبودم 

اما تو این لحظه من فقط همینو میخواستم 

 …حمایتم کنهیه آغوش که 

13:11 
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چشمان#

یخت و یوسف گفت   اشکم بدون اراده من می 
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ن خوبه ، که در موردش حرف بزبن ، که با    - همی 

درد برات حل میشه  ینجوریدردت ، همدردی کتن ، ا

  ، وگرنه بهش فکر نکردن و مخفیش کردن فقط دردتو 

 .میکنه بزرگیر 

  اشکمو پاک کردم

  از بهزاد جدا شدم

به یوسف نگاه کردم و گفتم

اما من بهش فکر میکنم حالم بد میشه. دلم میخواد    -

کاری کنم 

یوسف گفت 

کم کم این غم ازت دور میشه و با فکر بهش هم  -

 .لت بد نمیشهحا

مکتی کرد و با چشم های ریز پرسید 
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؟ -   منظورت چیه دلت میخواد کاری کتن

نگاهم ازش گرفتم

جلو بهزاد،روم نمیشد بگم

ن جلومون گفتمخی  ه به می   

یه کاری که انتقام کثیف بودنشو میگرفتم. دوست    -

  داشتم زنده بود 

  مکث کردمو آروم ادامه دادم

...کاری میکردم که درد بکشه ... که -

اب دهنمو قورت دادم و گفتم

ه  -   بمی 

دست بهزاد رو دستم نشست 

  تازه به خودم اومدم

  مشتم گره خورده بود 
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  ود انقدر محکم که انگشتام سفید شده ب

  رسی    ع مشتمو باز کردم

  بهزاد آروم گفت 

نه  - ن این خشمت فقط به خودت آسیب می 

یوسف رس تکون داد

  رو به بهزاد گفت

ی که برای خودت انجام   پیشنهاد میکنم همون تراب -

بدی ، همه ما خییل  دادی رو برای چشمان هم انجام 

 وقت ها نیاز داریم تا زیبابی دنیارو ببینیم. اینجوری

  ون از زشتر ها کمیر میشهخشمم

به بهزاد نگاه کردم

  اما اون رو به یوسف رس تکون داد و گفت

حتما ... دارو هم الزمه؟  -
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یوسف با تکون رس گفت نه

به من نگاه کرد و گفت

بهزاد این دوره رو گذروندن... مسلما میتونه بهت    -

بزبن .حرف زدن حالتو    کمک کنه . اما قول بده حرف

 !، شاید اولش با اشک همراه باشهبهیر میکنه

رس تکون دادم و صدای زنگ کوتایه نشون داد   

تایممون تموم شده

  بهزاد گفت

م  - برا دو هفته دیگه،دوتا نوبت میگی 

  یوسف خندید و گفت

ی ! به مشاوره نیاز نداری! اگر باور کن خودت خوب -

ی غی  این بود مشکل داشتر  ن  !حست چی 

  بهزاد خندید 
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نننمیفهم ن یدم دارن در مورد چی حرف می 

ون تشکر کردیم و اومدیم بی 

  بهزاد دوتا نوبت گرفت

هزینه رو پرداخت کرد

  باورم نمیشد هزینه مشاوره انقدر باال باشه

  بهزاد شوک منو که دید گفت

ه،پس هزینه - اگر حالت بد باشه زندگیت به فنا می 

خوب شدن حالت هرچقدر باشه باید با جون و دل 

 !یبد

ون وگفتم رفتیم بی 

ن باشی حالتو خوب میکنه طرف -   اره،البته اگر مطمی 

  بهزاد خندید و گفت

-  
 

اره ... درست مییک



378 

ن شدیم و پرسیدم    سوار ماشی 

زیاد میای پیش یوسف؟  -

  ماه اومدم ۴نه ... من بعد تقریبا  -

ابرومو دادم باال و گفتم 

؟  ۲پس چرا برا  -   هفته دیگه نوبت گرفتر

بخند زد ل

اما نگاهم نکرد و گفت

درگی  یه قضیه جدیدم  -

دقیق نگاهش کردم

لبخندش نمیخورد مربوط به مشکیل باشه

  اما نوبت گرفتنش نشون میداد مشکیل هست

ه بهش بودم که گفت   هنوز خی 
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! اینجوری فقط  - میشه اینجوری نگاهم نکتن

 !مشکالتمو بیشیر میکتن 

13:23 

#۷۰

چشمان#

شوکه هیتن گفتم و خودمو جمع و جور کردم

ون داد بهزاد نفسشو کالفه بی 

سم مشکالتتو چرا بیشیر میکنم  !روم نمیشد بیی

  بهزاد خودش گفت

ته رفتم یه خونه   من برای یه حال مشابه تو،یک هف -

جنگیل تو یه روستای دور افتاده شمال . حالم زیر و 

  رو شد 
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  نگاهش کردم و گفت

ی از این هفته نمیشه اما اخر هفته دیگه ... دوتاب -

یم تا یکشنبه شب. شنبه کالس  چهارشنبه عرص می 

نداری؟

نه اما یکشنبه یه دونه دارم  -

  بهزاد گفت

  م وسایلتو برداریماونو حل میکنم ... فعال بری -

  باشه ای گفتم و حرکت کرد 

رفتیم طبقه باال

 !همایون و کاوه پشت در منتظر ما بودن

  انتظار نداشتم انقدر زود بیان

  چون ما خودمون زودتر از انتظار رسیده بودیم

  من رفتم اتاقم تا وسایلمو جمع کنم
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  اونا هم افتادن به جون خونه

  بهزاد پیش اونا بود 

  چمدون داشتیمدوتا 

  . اما باز هم مونده بود هر دو پر کردم از وسایل خودم

خونه کیسه بردارم بریزم اون تو  ن   رفتم از تو اشیی

دیدم همایون داره کابینت هارو میگرده

با دیدنم گفت 

چشمان جان، تو نمیدوبن بابات ممکنه این سند    -

  لعنتر رو کجا گذاشته باشه؟

با تردید گفتم

ی چمن از هی - ن ی خیی ندارم اون اصال به من چی  ن چی 

نمیگفت 

  رس تکون داد و گفت
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؟ - ، گاو صندوقر   میدوونم ... اما ندیدی؟ کمد مخقن

  رس تکون دادم نه و کاوه هم اومد و گفت

بهزاد بهت گفت؟ همه میخوان بیان برای تسلیت    -

؟

  رسی    ع گفتم

!من نمیخوام -

  ابروهاش باال پرید و گفت

ن ما دروغ میگیم تو    - درست نیست فکر میکین

  نمیخوای

بهزاد اومد پیشم 

  دستشو گذاشت رو شونه من و گفت

  ،نه فکر اونا مهم حال چشمانه -

نگاه هر دو رفت رو دست بهزاد که رو شونه من بود
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  همایون اخیم کرد و گفت

ا نمیخوایم   برا تو شاید این اولویته اما مسلما م -

اعتبارمون خدشه دار شه

  نگاهم کرد و گفت

سه شنبه یه مهموبن دور هیم داریم با تجار به نام !    -

خودت با بهزاد بیا ، همونجا    اگر نمیخوای اونا بیان ،

ببیننت ،تسلیت هم میگن و شک و شبهه ها بر 

میشه طرف

ن حرف  با همی 

به بهزاد نگاه کرد

اما با اخم 

  خواستم بگم نه

نمیخوام 
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اما بهزاد قبل من گفت

  باشه ... منو چشمان میایم -

19 December 2021 

00:42 
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#۷۱

چشمان#

  ابروهام باال پرید 

به بهزاد نگاه کردم

  ا انقدر جدی بود جای بحث نمیموند ام

  کاوه گفت

خوبه... حاال بیاید کمک کنید،باال کمد دیواری رو    -
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 .هم بگردیم شاید اونجا باشه

همایون رس تکون داد و رفت

  بهزاد تو گوشم گفت

  زودتر جمع کن بریم -

  صداش کالفه و عصتی بود 

  منم زود دوتا کیسه بزرگ برداشتم

  لباس مونده بود ریختم تو کیسه ها  بردم اتاق و هرچی 

  بهزاد اومد جلوی در اتاقم و گفت

بریم؟ -

نگاه انداختم 

ی نبود دیگه    خیی

  رس تکون دادم

  اومد چمدون هارو گرفت
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کیسه هارو خودم گرفتم

ون   رفتیم بی 

ن  ن میگشیر   همایون و کاوه داشیر

ن برمیگرده در قفل میکنه   بهزاد گفت بریم تو ماشی 

ن رفتیم پا یی 

ن  وسایل گذاشتیم تو ماشی 

  به من اشاره زد سوار شم

  خودش رفت باال 

ن سمت    ن و اونا رفیر یکم گذشت سه تابی اومدن پایی 

ن خودشون   ماشی 

  بهزاد هم اومد پیش من

  سوار شد و گفت

ه ، این دوتا هم  - فردا سمساری میاد وسایل رو بیی
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  میان که باز بگردن

  اروم گفتم

  سنده چیه؟ ملکه؟ -

ن روشن کرد و گفت   بهزاد ماشی 

ییک با پدرت دارن! تو کیف    - میگن یه دفیر کار رسی

 !مدارک پدرت نبود.بعیده جای دیگه باشه

  بهزاد راه افتاد و گفت

  گاوصندوق نداشت پدرت؟ -

  یهو شوکه گفتم

 !داشت  -

بهزاد زد رو ترمز و گفت 

کجا؟ -

وم صندوق امانت داشت تو بانک،اما نمیدونم کد -
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 !بانک

  بهزاد رس تکون داد 

  دوباره راه افتاد و گفت

م دنبالش -   فردا می 

  زیر لب گفتم مرش

  بهزاد دیگه حرقن نزد 

  خودم مضطرب بودم

  نمیتونستم ساکت بمونم

  نگران گفتم

این مهمونیه قضیه اش چیه؟ کجاست؟ -

  بهزاد نگاهم نکرد و گفت

ن همکاراست - ؟  !خونه باغ همی  لباس داری بپوشی

ن مجلیس!؟ برای چنی 
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  من نمیدونستم چه مجلسیه

هم نداشت  اما فرقر 

  چون من هیچ مدل لباس مجلیس نداشتم

بدون نگاه کردن به بهزاد گفتم 

مانتو شلوار مشیک دارم، به کارت میاد؟ -

  خندید و گفت

 !نه مسلما -

منم خندیدم 

  بهزاد گفت

 ...پس بریم خرید -

معذب بودم اما میدونستم حرف بزنم باز بهزاد شایک   

  میشه

ن گفتم   برای همی 



390 

ن    - منظور همایون چی بود گفت شک و شبهه از بی 

ه؟   می 

بهزاد سکوت کرد

نگاهش کردم

اخم کرد و گفت 

ا کاری نداشته باش.اونا زیاد حرف  - ن تو به این چی 

نن ن  !می 

  ینگ یه مجتمع و گفتبااین حرف پیچید تو پارک

من از خریدهای زنونه رس در نمیارم چشمان ... اما    -

 .تو حواست باشه هرچی الزم هست بخر

سوایل نگاهش کردم و گفتم

؟ - هرچی یعتن چی

  نا امید نگاهم کرد و گفت



391 

ه ! لباس  - ن خدای من ... چشمان ... منظورم همه چی 

 !زیر،و رو و چمیدونم هر چی 

  ه شد با این حرف پیاد 

  اما من هنگ بودم

 !!!زیر ! رو ! نکنه منظورش لباس زیر بود

00:48 

چشمان#

#۷۲

  چشمامو بستم

ی چشمان   الل بمی 

س خب انقدر سوال نیی

 !یکم فکر کن
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  خجالت پیاده شدم با 

  بهزاد نگاهم کرد 

 بود 
 
 و بی حوصلیک

 
  تو نگاهش کالفیک

رفتم پیشش و گفتم

، میخوای من خودم برم بخرم؟ - اگه تو خسته مییسی

  اخم کرد بهم و گفت

خودم پیشنهاد دادم ! پس این چه حرفیه!؟  -

نگران گفتم

 !اما صورتت یه جورابی خسته و کالفه -

  با تاسف نگاهم کرد 

  رسی تکون داد و گفت

ن دیگه است ! - اون علتش یه چی 

  چیه؟ -



393 

سوار آسانسور شدیم

تو آسانسور از داخل در آینه ای،به هم نگاه کردیم و 

  بهزاد گفت

ی میخوام... - ن یه چی 

  مکث کرد 

مجدد جمله اش رو اصالح کردو گفت

ی نیاز دارم ! اما ندارمش! عصبیم  - ن نه،به یه چی 

 !کرده

  ام باال پرید و گفتمابروه

؟من میتونم کمک کنم ؟  - چی

  دستش یهو پشت کمرم نشست و گفت

...قطعا -

اما جمله بهزاد، با باز شدن در آسانسور قطع شد



394 

اونم دستش که تازه کمرم رو لمس کرده بود برداشت   

  و گفت

اما فعال وقتش نیست  -

  اسانسور رسید طبقه بعد 

  شدیمبهزاد دستم رو گرفت و پیاده 

نگاهش تو کل طبقه چرخید و گفت

 !فکر نکنم لباس مجلیس زنونه اینجا باشه -

  خانیم که داشت رد میشد گفت

  دو طبقه برید باال . درست جلو پله برقر میبینید  -

  من رسی    ع گفتم مرش

  اما بهزاد بی صدا خندید و گفت

 !چه گوشی داشت -

منم خندیدم 



395 

 .بودچون بهزاد واقعا اروم گفته 

  با هم رفتیم سمت پله برقر و گفتم

  جز من،خانم دیگه ای هم هست؟ -

بهزاد پوزخند زد و گفت 

  تا دلت بخواد  -

با تعجب گفتم

  ئه،یعتن مهموبن خانوادگیه ؟ -

  بهزاد نگاهم کرد 

  لبخند مهربوبن زد و گفت

چشمان ... تو این جماعت گرگو نمیشناش، خییل    -

ارو ندیدی !ساده ای ، بچه ای حق  ن داری ... این چی 

نگران گفتم

؟ -   چی



396 

  دستمو گرفت

  به سمت مزون نقیل لباس مجلیس برد و گفت

ن ، در حد حرمرسا دور  - ی که قراره ببیتنصف مرد هاب

 خودشون دخیر دارن! اونوقت با زن و بچه بیان؟

11:50 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

چشمان#

#۷۳

  قلبم ریخت

  آروم گفتم

  همایون و کاوه هم؟ -

  رس تکون داد و گفت
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 !کاوه داره! همایون نه! اون خییل محافظه کاره -

د  ن   قلبم داشت تو رسم می 

رسیدیم جلو در مزون

سم رو پرسیدم سوایل که دلم نمیخواست بی ی

پدر منم میومد ... همراهش داشت !؟  -

  بهزاد مکث کرد 

  نگاهم کرد 

چشممو بستم 

تحمل نداشتم واقعا تو چشمش نگاه کنم

  اما بهزاد بازومو نوازش کرد و گفت

  بیا خرید کنیم -

چشممو باز کردم و بهزاد دستش نشست پشتم

همراهیم کرد داخل 



398 

  وست داشتم بغلم میکرد اما د

درسته به این فکر کردم که بهزاد هم،شاید همراهش 

فت دخیر می 

  اما بهزاد مجرد بود 

  یه مرد مجرد و بدون تعهد 

...اما پدر من

...خب

 !پدر من هم مجرد بدون تعهد بود

 …اما چندشم میشد

بهزاد سالم کرد به فروشنده

  منم به اجبار سالم کردم و بهزاد گفت

یه لباس شب ساده و نسبتا پوشیده ، پیشنهادی  -

دارید؟ 



399 

  فروشنده لبخند زد و گفت

؟  -
 

چه رنیک

ی بگه خودم گفتم  ن قبل اینکه بهزاد چی 

...مشیک -

بهزاد نگاهم کرد 

  پشتمو دوباره نوازش کرد و گفت 

 !خوبی چشمان؟رنگت پریده -

رس تکون دادم آره

  فروشنده یه لباس مشیک بلند آورد 

  و بلند بود  ساده

سانت    ۲۰کمرش یه تیکه دور تا دور گیپور به عرض 

  کار شده بود 

  پشت لباس هم باز بود 
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  اما جلوش بسته بود 

ن های مشیک بلند هم داشت   آستی 

  بهزاد 

  لباس رو چک کرد و گفت

  میپوشی ؟ -

رس تکون دادم 

برام مهم نبود چیه

ن بار بود داشتم لباس مجلیس میخریدم ت ا   این اولی 

 .بپوشم

 در حرست یه دامن بودم ۷من از 
 
  سالیک

 
 

، جز بلوز و شلوار همیشیک  ..یه لباس مهموبن

ن خریدم   اما اولی 

 ..لباس برای چه مراسیم بود
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  رفتم داخل اتاق پرو 

  لباس رو پوشیدم

  به جز قد دامن و آستینش که برام خییل بلند بود 

  باقر خوب بود 

به پشتم نگاه کردم

رم یقه لباس باز بود و با یه بند بسته میشد تا باالی کم

 .که از دو طرف در نره

بهزاد در زد و پرسید 

  پوشیدی؟ -

رسی    ع موهامو باز کردم 

ه و در باز کردم   ریختم پشتم تا لختر پشتمو بگی 

  هم بهزاد هم خانم فروشنده نگاهم کردن

  یهو یادم اومد کمرمم عمال با این حجم گیپور لخته



402 

داغ کردم 

  فروشنده گفت

-  . ن ن و پایینشو براتون نیم ساعته کوتاه میکین آستی 

 !باقر هم که سایزه

  بهزاد رسی تکون داد و گفت

  خوبه، بچرخ پشتتو ببینم -

  فروشنده رفت

  منم مردد چرخیدم

  پشت کردم به بهزاد، و بهزاد یه قدم اومد جلو 

  از تو اینه دیدم

  دستش اومد جلو 

  ار آروم موهامو داد کن

  به بدنم نگاه کرد 



403 

لب گزیدم

  به صورت بهزاد نگاه کردم

  اخمش تو هم بود 

نگران گفتم

  خییل لخته؟ -

11:59 

چشمان#

#۷۴

ون داد    بهزاد نفسشو خسته بی 

  دستشو عقب برد و گفت

 !اگر موهاتو بریزی روش خوبه -

  با این حرف عقب رفت
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  در اتاق پرو رو بستو گفت

یم  - ...همینو میگی 

ابروهام باال پرید 

 !حداقل میذاشت من یه لباس دیگه پرو کنم

در باز شد

  فروشنده اومد تو 

ن لباسو اندازه    ن و پایی    زد و گفتاستی 

ن ژله ای بگی   -  .سوتی 

سینه هات سفته همون جوابه.پشت لباس، هیچ 

 !بندی نباشه جز بند لباس قشنگ تره

رس تکون دادمو گفتم

  شما دارید؟ -

  تایید کرد 



405 

ون   رفت بی 

  منم لباسمو عوض کردم

باورم نمیشد بهزاد پشت لختم با بند سوتینم رو 

 …دیده

اه کشیدم

  بودمدوست داشتم لوند 

!اما به جاش فقط یه بچه پر از سوبر بودم

ون   رفتم بی 

لباس رو دادم به فروشنده و کنار بهزاد ایستادم 

اندازه هارو چک کرد و گفت 

ن ژله ای هم میخواستر  -  !خب سوتی 

جا خوردم 

 !میخواستم اما جلو بهزاد که نه



406 

  بهزاد هیخی نگفت

  فروشنده هم دوتا بسته اورد و گفت

که بیشیر   ۷۰سایزت چنده؟ !  ۶۵دارم هم  ۷۰هم  -

 !نیستر 

فت   داشت نفسم از خجالت می 

  اما باید جواب میدادم

  اروم گفتم

ن حدود  -   همی 

  بودم۶۵

  اما جلو بهزاد روم نمیشد بگم انقدر کوچیکم

ن گفتم  برا همی 

 !بدین۷۰ -

  اما فروشنده شالمو داد از جلوم کنار و گفت



407 

میدم بهت یکم  ۷۰ها! حاال من   بیشیر نیستر ۶۵ -

 .بهت حجم بده، لباسش قشنگ تر وایسه

 !میخواستم بگم فقط لطفا خفه شو

  اما قبل من بهزاد گفت

بدین... همینجوری لباس تو تنش قشنگ بود۶۵ -

! 

12:01 

چشمان#

#۷۵

  نه نه نه نه

 !این انصاف نیست

باشه؟ ۶۵چرا سینه من باید 
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  و همه بلند سایزمو بگن

نیست ۷۰چرا 

 !نیست؟ ۸۰چرا 

  بستم چشممو 

چشمان االن مشکلت سایزسینه اته یا این بی آبروبی   

جلو بهزاد که داره برات لباس زیر میخره؟

نفس عمیقر کشیدم 

باز کردم و فروشنده گفتچشممو 

میذارم براتون... شورت ژله ای هم  ۶۵باشه این  -

.داره خطش رو لباس نیفته

من که الل بودم

بهزاد بی حوصله گفت

  خوبه ممنون، حساب کنید لطفا  -



409 

فروشنده حساب کرد

  منم که کال الل

  فقط کارتو خواستم بدم به بهزاد که اخیم کرد 

خودش حساب کرد

بریم فودکورت نهار بخوریمقرار شد 

  برگشتیم لباس اماده است

ون زدیم بی 

  خیس عرق بودم

  بهزاد دیگه حرقن نزد 

  اما کالفه بود 

اینو از صدای نفسش میشد فهمید

  با پله برقر رفتیم طبقه باال 

  بهزاد گفت



410 

ن باره که میام فودکورت ! همیشه قرار هام    - من اولی 

.رستوران بود

خندیدم و گفتم

خونه  - ن ن باره میام ! همیشه قرار هام تو آشیی منم اولی 

 .بود

  بهزاد خندیدو نگاهم کرد 

منم خندیدم 

 یکم 
 

بیشیر از اینکه بالخره حالت بهزاد از اون کالفیک

ون   اومد بی 

ن اول نشستیم تا ازمون سفارش بگی 

اما بهزاد نگایه به اطراف انداخت و گفت

پاشوبریم دور خودمون باید بریم سفارش بدیم!  -

؟   بزنیم! چی دوست داری؟ فست فود یا سنتر



411 

رفتیم سمت بوفه های غذا 

داشتیم از پشت ستون های گلکاری رد یم شدیم

آروم گفتم

اگر بهم نمیخندی ! باید بگم تجربه فست فود  -

 !خوردن ندارم

  ابروهای بهزاد باال پرید 

فکر کردم میخنده

  اما ناراحت نگاهم کرد و گفت

...شمانچ -

  مکث کرد 

منم ایستادم 

چرخید کامل سمت من و گفت 

  معذرت میخوام -



412 

شوکه نگاهش کردم

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

ما میدونستیم روانیه،اما هیچوقت فکر نمیکردیم  -

در این حد ... ما باید کاری برات میکردیم... حداقل   

...من ... من باید کاری میکردم

  ش نشست رو صورتمبا این حرف دست 

درست پشت یه ستون پر از گل مصنوغ بودیم و 

سمت دیگه ما درب آسانسور بود

ناخوداگاه دستمو گذاشتم رو دست بهزاد و گفتم

...مرش تو -

اما قبل از اینکه بتونم حرفم رو بزنم مسئول 

  انتظامات اومد کنارمون و شایک گفت

اتفاقر افتاده؟  -



413 

دستمو رسی    ع برداشتم 

بهزاد هم دستشو برداشت 

و با اخم برگشت سمت مسئول انتظامات

  نگاهش کرد و گفت

!شما باید بگید  -

  طرف از لحن و اخم بهزاد جا خورد 

  اما عقب نرفت و گفت

تون باید بگن،همه چی رو به راهه خانم؟ -  دخیر

21 December 2021 

00:11 
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چشمان#

#۷۶

  شوکه نگاهش کردم و گفتم

 ...بله -

به بهزاد نگاه کردم

 .نگاهش اما به اون مرد بود

  بازوش رو گرفتم و رو به مامور گفتم

ی ممنونم که توجه  - دارید. ما خوبیم، اما شاید دخیر

واقعا به کمک نیاز داشته باشه و این توجه شما به 

 !دادش برسه

  لبخندی زد 

  رس تکون داد 

بهزاد هم انگار تازه به خودش اومد
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  رسی    ع گفت

  بله ... ممنون -

مامور رس تکون داد و رفت

  بهزاد به من نگاه کرد 

لبخند زد 

ی نگفت  ن اما چی 

ی ن نگفتم منم دیگه چی 

رفتیم سمت بوفه ها 

چند تا منو گرفتیم

ن  ا و یه اما از بس بی  ن منو ها چرخیدم، اخر بهزاد یه پییر

 .سوخاری سفارش داد و کنارش مخلفات هم گرفت

  ذوق داشتم

  اما میخواستم بهزاد نفهمه



416 

ضایع بود بخاطر خوردن فست فود ذوق کتن 

ی نه بی خانمان  !اونم وقتر که،نه فقی 

  تاجری دخیر یه

  درسته ورشکسته

ن   !اما انقدر داشت، که خییل ها نداشیر

منتظر بودیم تا سفارشمون بیاد 

ن ادم ها میگذشت  نگاهم بی 

بهزاد پرسید 

؟ - به چی فکر میکتن

 هرکدوم  -
 
 این آدم ها ... یعتن زندگ

 
به زندگ

  چطوریه؟

  بهزاد هم نگاه کرد و گفت

ی که ما د - ن ون نمیدونم،اما مسلما با چی  اریم از بی 



417 

 !میبینیم فرق داره

رس تکون دادم و گفتم

... اما کاش میشد بری تو رس    -
 

اره... درست مییک

 و احساسشون رس در بیاری
 
 .ادما، از زندگ

بهزاد خندید و گفت

 بقیه به ما چه!؟  -
 
چه فایده داشت اونوقت ؟ زندگ

خندیدم 

نگاهش کردم و گفتم

فتی - م تو رس هم،همه چیو بقیه اره ... اما مثال می 

 !میفهمیدیم ! باحال بود ها! نبود؟

  یه تای ابروش رو داد باال و گفت

فتر تو رس من ؟ چرا اونوقت؟ چیو  - میخواستر    می 

 !بفهیم؟



418 

ابروهام پرید باال 

  تازه فهمیدم چی گفتم

به بهزاد فقط نگاه کردم

 !چی یم گفتم؟

بهزاد سوایل رس تکون داد

  سوبر دادم نمیخواستم بفهمه باز 

ن رسی    ع گفتم برای همی 

اره دیگه، برم تو رست بفهمم چرا صبح ها رکس رو    -

  میفرستر رساغم ؟

تای دیگه ابروش هم باال پرید 

  اما همزمان چشم هاش رو ریز کرد و گفت

؟ -  چطور؟ دوست نداری صبح ها با بوسه بیدار شی

00:28 
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چشمان#

#۷۷

نمیدونم لحنش باعث شد یا نگاهش

  اما یهو دلم ریخت

 !بوسه

  باز همون حس رسدرگیم اومد 

نمیدونستم االن توهم زدم یا واقعا حرف بهزاد دو 

 !پهلوئه

سیع کردم زرنگ باشم و گفتم

؟خو  -   دت چی

آروم خندید و گفت

 !مسلما -
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خجالت کشیدم 

خاک بر رست چشمان، تو نمیخواد زرنگ بازی در 

 !بیاری

  اخه این چی بود پرسیدی

اب دهنمو قورت دادم و گفتم

 !منم ! البته از نوع بوسه رکس با اونهمه توف،نه -

  بهزاد خندید 

  منم خندیدم

زنگ پیجر غذامون روشن شد 

هبهزاد رفت غذ ارو بگی 

نفس گرفتم 

خدایا،اگر باز خواستم زرنگ بازی در بیارم لطفا 

 !کنمحوم



421 

بهزاد نگاه میکردم از دور به

  خداییش خوشتیپ و خوش استایل بود 

 صورت و چشم 
 

اما چهره اش و جدیتش ، خستیک

هاش

 !واقعا اونو در حد پدر من مسن میکرد

  البته نه پدر واقعیم

 !لاما یه پدر جوون و باحا

  نسبتا باحال

 !در حد یه استاد دانشگاه، که تاجر هم باشه

اره دقیقا 

 !مخصوصا که همش کت شلوار رسیم تنش بود 

 !حتر امروز که رس کار نرفته بود

  انگار اتو کشیده بودن تو خونش بود 



422 

  ایه کشیدم

ن دستام گرفتم   صورتمو بی 

  چرا حالم یه جوریه ؟

،دلم میخواد باز لمسم از دیشب که بهزاد بغلم کرد 

  کنه

  رفتم باز زیر لب زمزمه کنم

ن اومد    اما صدای گذاشته شدن سیتن رو می 

 .رسی    ع دستمو از جلو صورتم برداشتم

ا، جلو  ن   روم بود  به سیتن بزرگ پییر

  عطرش عایل بود 

بهزاد باقر مخلفات رو گذاشت

  نشست و گفت

متاسفانه نمیتونم از درون داغت کنم، اما فکر کنم  -



423 

 !بتونم یه حایل بهت بدم

سوایل و هنگ نگاهش کردم

  چشمیک زد 

ن اشاره کرد و گفت   به می 

 !غذا رو میگم -

اما من فقط نگاهش کردم

 !وایسا ببینم

بهزاد، واقعا داره به من تیکه های سکیس میندازه؟؟

  بهزاد آروم خندید 

و گفتم اخم کردم

داری به من میخندی؟ -

  بازم خندید 

  نگاهم نکرد 



424 

  شایک گفتم

!بهزاد خان -

  ابرو باال داد 

نگاهم کرد

  با لبخند گفت

به خدا که دارم به خودم میخندم با این حال و  -

 !!روزم

  وا رفت صورتم

  شوکه گفتم

چه حال و روزی؟ -

  نفس عمیقر کشید 

ون داد و گفت   با اه بی 

ارتو بخور چشمان ! من برسونمت خونه ! باید   نه -



425 

!!ی برم جاب

  بدون فکر گفتم

!؟  - ر ی که دیشب نرفتهمون جاب

  ابروهاش باال پرید 

 !اما اینبار جدی و بدون لبخند نگاهم کرد

22 December 2021 

02:09 
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چشمان#

#۷۸

نگران نگاهش کردم و گفتم 

  حرف بدی زدم؟ -
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  با تکون رس گفت نه

  نفس عمیق دیگه ای کشید و گفت

 ...بخور بریم -

  رس تکون دادم

ا زدم ن   اینبار دیگه بدون حرف، یه گاز به پییر

ن گفتم   ناخوداگاه هی 

هم کرد و گفتمبهزاد مشکوک نگا

چه باحاله  -

خندید،منم نیشم باز شد و باقیش رو خوردم

  خییل به نظرم خوشمزه بود 

میخوردم  اگر روم میشد کلشو 

  تصمیم گرفتم یکشنبه رفتم دانشگاه

ا بخورم  ن حتما برم پییر



427 

نهارمون که تموم شد 

  حس میکردم دارم منفجر میشم

برگشتیم لباس رو تحویل گرفتیم

  رسوند خونهبهزاد منو 

م باال کرد وسایلمو بیکمک ی

  کیل نایلون و چمدون بود 

  خودش هم رفت

فت، دلم میگرفت واقعا وقتر می 

 .مخصوصا که عرص پنج شنبه بود

خودمو با مرتب کردن رسگرم کردم

  اتاق شده بود دیگه مثل اتاق خودم

حتر پتو بچگیم رو هم اورده بودم

ی که از مامان برام مو  ن   نده بود تنها چی 



428 

 !هرچند اینم، دیگه بهم حس خوبی نمیداد

  خییل دردناک بود 

من حاصل تجاوز بودم 

حاصل یه اتفاق وحشتناک برای مادرم

یعتن هر بار منو میدید

ی که بابام بهش داد میوفتاد؟یاد عذاب

  پتو رو جمع کردم

  گذاشتم زیر تخت

 !شاید بهیر بود نیم اوردمش

ن  رفتم پایی 

  ده شب بود 

دیگه جدی گرسنه بودم 

م ن   اما تنبلیم میومد غذا بیی



429 

  یه سیب برداشتم

 .لم دادم جلو تلویزیون

  رکس که کال تو پر و پاچه من بود 

  اومد کنارم

پشت گوشش رو نوازش میکردم 

با صدای تلویزیون

 .خوابم برد

با قطع شدن صدای تلویزیون بیدار شدم 

  بهزاد بود 

تلویزیون خاموش کرد 

  اه کرد و گفتبه من نگ

 !اتاقت چشمان ... رسما میخوری اینجوری برو  -

با کرختر خودمو کشیدم



430 

به ساعت نگاه کردم

بود ۱

خونه ن بهزاد رفت اشیی

  نمیدونم چرا پشت رسش رفتم

برا خودش اب ریخت تو لیوان و خورد

  سوایل نگاهم کرد و گفت

ی شده؟ - ن   چی 

  رس درگم گفتم

ام... نه ... فقط ... هیخی ... شب بخی   -

  خندید و گفت

ش بری باال،که هرشب این پاییتن    - نکنه تنهابی مییر

؟

به دروغ گفتم 



431 

  یکم -

  خندید و اومد سمتم

  دستش نشست پشتمو گفت

  بیا بریم -

نمیدونم طبییع بود یا نه 

اما دوست داشتم تکون نخورم 

  لمس کنه که دستش پشتمو بیشیر فشار بده و 

  که اصال بغلم کنه

 !!خدایا

  چرا انقدر خل شده بودم؟

  لب گزیدم تا کاری نکنم

  همقدم با بهزاد رفتم

باال



432 

  درست باالی پله ها 

فت    جابی که راهمون جدا میشد هر کدوم باید می 

سمت اتاق خودش

منو کیم متمایل کرد سمت خودش

  موهامو بوسید و گفت

 !شب بخی   -

02:20 

چشمان#

#۷۹

،و ازش دور شدم   لب زدم شب بخی 

خییل ریلکس 

خییل عادی
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وارد اتاق شدم

در رو بستمو به دستام نگاه کردم

دستام داشت میلرزید 

…کل بدنم داشت میلرزید

بهزاد به شدت بوی سیگار میداد و حتر یه بوی دیگه 

  شبیه الکل

 …اما

اما من حاضن بودم نصف عمرمو بدم، اما برگردیم 

 !دوباره باال پله ها

دوباره منو کیم به سمت خودش بکشه

  دوباره گرمای بدنشو رو گونه ام حس کنم

...موهامو ببوسه و

خدایا 



434 

 !کاش بغلم میکرد ولم نمیکرد

  مو با دستام پوشوندمصورت

چت شده 

  چت شده دیوونه

  بهزاد پدرانه بهت شب بخی  گفت

؟ اونوقت تو اینجوری میکتن

واقعا پدرانه بود؟

سم ؟  چون من گفتم مییر

یا ؟ 

ولو شدم رو تخت

واقعا داشتم دیوونه میشدم

 .انقدر فکرهای جورواجور کردم،که بالخره خوابم برد

بود  صبح بیدار شدم در اتاقم باز 



435 

ی از بهزاد بود،نه رکس  !اما نه خیی

ن    رفتم پایی 

شیک   رو در یخچال نوشته بود رکسو برده کلینیک دامی ن ی

ه برای تخلیه خونه،طول میکشه تا بیاد  .،بعد هم می 

منم دیدم چاره ای نیست

  صبحانه خوردم رفتم رس درس

ساعت چهار بود

!گوشی برداشتم زنگ بزنم به بهزاد دیدم مسیج دارم

جا خوردم کیس به من پیام نمیداد

پیام رو باز کردم دیدم نوشته 

. شهابم. صبح میای بریم کوه ؟سالم -

پیام مال دیشب بود 

براش نوشتم
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 .سالم. ببخشید... پیامتو تازه دیدم -

  رسی    ع جواب داد 

ی نداری؟تو تلگرایم، واتس آب  - ن ی چی 

  خجالت کشیدم و الیک نوشتم

هنه گفتم وقتمو میگ -   ی 

نوشت 

؟  - اینستا چی

لب گزیدم و گفتم

نه پاک کردم  -

  خییل عجیتی  -

  ایه کشیدم و نوشتم

؟ -   کوه رفتر

ن دور و ور قدم بزنیم؟ -   نه ! میای بریم همی 



437 

  مکث کردم

  نمیدونستم چی بگم

  دوست نداشتم برم

اما دلم نمیخواست شبیه امل ها باشم

  شهاب مجدد نوشت

ل داره اینجا تست کردی؟ رس یه نوتال بار باحا -

 !۱۲کوچه 

س گرفته بودم اسیر

  نوشتم

باید باحال باشه. دوست دارم، اما االن مهمون داره  -

 .برامون میاد نمیتونم بیام

  برام نوشت 



438 

؟خایل نبند    - گ چهار عرص میاد مهموبن

 .چشمان!میام جلو درتون دنبالت 

24 December 2021 

12:14 

@مل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال mynovelsellفایل کا

#۸۰

چشمان#

اومد  از حرکتش خییل بدم

درسته من داشتم دروغ میگفتم

اما اون باید میفهمید این نشونه است که من 

ون  .نمیخوام بیام بی 

 !نه اینکه منو تحت فشار بزاره
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  براش نوشتم

ی، اما واقعا مهمون داریم و باید  - ممنونم که پیگی 

باشم چون با من کار دارن . یکشنبه دانشگاه 

 .میبینمت

  پیام براش فرستادم

  گوشی گذاشتم کنار 

  رفتم رسغ تبلت

  هم تلگرام 

هم واتس اپ

هم اینستاگرام داشت 

  اما هیچکدوم فعال نبود 

مردد بودم فعال کنم یا نه 

  خه تبلت مال بهزاد بود ا



440 

کردمدوباره گوشیمو چک

شهاب نوشته بود باشه 

مشخص بود ناراحت شده 

ی نگفتم ن اما دیگه چی 

حرفای بهزاد حقیقت شهنمیخوام

  زنگ زدم به بهزاد 

چندتا بوق خورد جواب داد 

  از اون سمت ،صدا رس و صدا یم اومد 

  خودش گفتتا گفتم الو 

ی؟  - چشمان... میتوبن با تاکیس بیای رکس رو بیی

اینجا وسط بار زدن وسایلن، و رکس خییل کالفه 

 !است

جواب دادم 



441 

چشم االن میام -

خواستم قطع کنم که گفت

چشمان؟ -

بله؟ -

؟ - چرا زنگ زدی کاری داشتر

م ... االن میام -   نه فقط زنگ زدم خیی بگی 

  مرش -

بهزاد اینو گفت قطع کرد 

ی از من خواسته و  ن انقدر خوشحال بودم یه چی 

میتونم کمک کنم حد نداشت 

  رسی    ع لباس پوشیدم

زنگ زدم به شماره تاکیس تلفتن رو در یخچال و 

ن اومد    ماشی 



442 

سوار شدم و ادرس دادم

رسیدیم و خوشبختانه، هزینه تاکیس با پول نقد تو 

 .جیب من جور بود

پیاده شدم 

  ون بود یه خاور جلو در ساختمونم

ن بهزاد جلو    تر بود ماشی 

ید  ن مییی ن بود داشت باال پایی    رکس تو ماشی 

ن    رفتم جلو ماشی 

  رکس من دید اومد جلو شیشه

  دستمو گذاشتم رو شیشه

  پوزه اش رو چسبوند به شیشه

از حرکتش قلبم ذوب شد صدای بهزاد اومد 

 !خییل دوستت داره -



443 

  برگشتم سمت بهزاد 

لبخند زدمو گفتم

  منم واقعا دوستش دارم -

  لبخندش پر رنگ تر شد و گفت

  منم -

لبخند زدیم

  دزد گی  زد 

  در رو باز کردم و رکس پرید بغلم

و رسی    ع بهزاد از پشت بغلم کرد و منو داشتم میفتادم 

  گرفت

ن بار ،تو    ده شد و برای اولی  بدنم کامال به بدنش فرسی

ه مرد رو اسکن کل زندگیم من کامال انگار تمام اندام ی

 !کردم



444 

هم شوک شدم 

  هم داغ شدم

هم خجالت کشیدم

  بهزاد گفت

 ...آروم رکس -

ن و دورمون چرخید    رکس اومد رو زمی 

  بهزاد آروم عقب رفت و گفت

ن ... منم تا نیم ساعت دیگه میام -   برید تو ماشی 

با این حرف زود رفت

اما من همینجوری خشک رس جام ایستاده بودم 

  از حس کردن بهزاد جدا 

 !این عطرش هم خییل دیوونه کننده بود

  یه بوی خوبی داشت



445 

و این به موقع بغل کردن هاش 

 …یه حس امنیت عجیب بهم میداد

ان نبود  ن   حالم کال می 

  به رکس اشاره کردم بره باال 

خودمم سوار شدم

در رو بستم 

  رکس پوزه اش رو گذاشت رو پام

وع کردم به نوازش رسش و  پشت گوشش و چشم  رسی

  هام رو بستم

 !یه لحظه آروم باش چشمان

  تو 

  نمیتوبن 

  به این مرد حس داشته باشی 



446 

 !اینو بفهم

  اون دو برابرت سن داره

  از رو محبت و ترحم داره بهت توجه میکنه

  عاشقت نیست

 …باور کن نیست 

اشکم ریخت 

خدایا 

 …اما من حس میکنم دارم عاشقش میشم

12:29 
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  من واقعا حس میکنم دارم عاشقش میشم

من دوست دارم بغلم کنه

لمسم کنه

  دوست دارم عاشقانه نگاهم کنه

  دوست دارم عاشقم بشه

، دوس  …ت دارم منو ببوسهمن حتر

واقعا باورم نمیشد

دیوونه شده بودم

میدونم درست نیست

این حس و حالم اشتباهه 

چون بهزاد، داره کمکم میکنه من اینجوری شدم 

دوست ندارم پر رو ،و نمک نشناس باشم

اما دست خودم نبود 



448 

کاش چهارشنبه به یوسف میگفتم

  اما نه،روم نمیشد به یوسف هم بگم

ب که بابا مرد من اون ش

وقتر بهزاد رو دیدم

  نگاه اول ازش ترسیدم

  بعد فکر کردم اونم یه بی احساس مثل باباست 

  اما حاال 

 ...حاال دوستش دارم

ن موهای    چهره اش رو... موهای جو گندیم بی 

 .مشکیش رو

حتر خطوط صورتشو دوست دارم نگاه کنم

...وقتر میخنده

  خدایا 



449 

…چرا قلبم اینجوری شده

  با حرکت خاور به خودم اومدم

ن رفت و بهزاد اومد سوار شد    ماشی 

  از اینه نگاهم کرد و گفت

؟ -   تموم شد،نمیای جلو بشیتن

فقط به چشم هاش نگاه کردم

  ابروهاش باال پرید و گفت

  چرا گریه کردی؟ -

  با این حرف رو صندیل برگشت سمت من

ن و گفتم زود رسمو انداختم پایی 

  یاد خاطرات افتادم -

  بهزاد نفس خسته ای کشید و گفت

کاش میشد این هفته بریم سفر... من نگرانتم -



450 

یه قطره اشک دیگه ام چکید و گفتم

 ...خوبم -

بهزاد نفس عمیقر کشید

  برگشت به جلو 

  راه افتاد 

  رکس تا خونه رسش رو پا من بود 

  دوستش داشتم

واقعا رکس رو دوست داشتم

  بی زبون بود 

اما حسشو خوب بهت منتقل میکرد

  رسیدیم خونه

  بهزاد ماشینو برد داخل

  در رو باز کرد 



451 

  زد پشت رکس

  رکس رسشو بلند کرد و بهزاد گفت

  بسه دیگه پرس ... حاال نوبت منه -

ن و بهزاد خندید رکس رسی    ع پرید پایی 

لبخند زدم بهش

ن چی دیگه نوبت منه ؟کاش میشد ازش ب سم، یعتی ی

یعتن دیگه نوبت توئه رکس بیاد بغل تو ؟

  یا دیگه نوبت توئه که تو بیای پیش من؟

  رکس دور بهزاد چرخید 

منم پیاده شدم 

  بهزاد خندید و گفت

...پرس پر رو -

قالده اش رو گرفت و به سمت خونه بهش جهت داد 



452 

  رکس دویید سمت خونه

  بهزاد گفت

ون؟ دوست -   داری شام بریم بی 

ن    رسمو انداختم پایی 

  رفتیم سمت خونه

با خجالت گفتم 

ایطشو ندارم  - مرش... اما رسی

  چرا؟ -

نیم نگایه بهش انداختم و گفتم

 !چشمام -

  لبخند محوی زد و گفت

حیف نیست انقدر گریه میکتن چشمات اینجوری  -

میشه؟ 



453 

  با این حرف دستشو دور شونه من گذاشت

  ممو بستمچش

  خدایا 

  میشه بغلم کنه ؟

داشتیم راه یم فتیم سمت خونه که من چشممو 

بستم

ن باعث شد پام گی  کنه به لبه سنگ فرش   همی 

  داشتم میفتادم و بهزاد رسی    ع بغلم کرد 

انقدر رسی    ع این اتفاق افتاد، که انگار خدا جواب   

 .خواسته منو داده بود

  بهزاد بغلم کرد 

ی که الزم بود ! خییل محکم تر از  ن چی 

ن بودم نفس عمیق کشید    و مطمی 



454 

رسمو بلند کردم و دیدم

  چشم هاش

  بسته بود 

با چشم بسته در حایل که نفس عمیق میکشید خم 

  شد 

  پیشونیمو بوسید و گفت

 ...اخر کار دست من میدی -

25 December 2021 
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دیگه این بوسه 

  این حرف

  این حال

  دیگه توهم نبود 

ن و بهزاد از من جدا شد بی اراده رسمو انداختم پایی 

  جلو تر از من رفت داخل خونه و گفت

م ... تو هم با تبلت،هر  - م دوش بگی    من می 

 .غذابی دوست داری برا جفتمون سفارش بده

  با این حرف از من دور شد 

  به رفتنش نگاه کردم

باید چکار کنم؟

االن من دقیقا باید چکار کنم؟ 

برم حمام پیشش؟ 



456 

  با این فکر محکم زدم به پیشونیم

!؟ -   دیوونه! مگه خرابی

  ودم رس تکون دادمبا تاسف به حال خ

 !اما مطمئنم بهزاد یه حیس داره

  شاید فقط شهوت

  اما هست

 ..میدونم هست

میدونم اشتباهه اما میخوام باشه

  حتر اگر فقط شهوته و بعدش از من رد شه

 ..من بازم میخوام این حس باشه

  رفتم داخل

واقعا انگار دیوونه شدم

  نبودم تو کل عمرم هیچوقت انقدر گیج و رسدرگم



457 

از ترس اینکه برم باال و یه کار احمقانه کنم

ن    موندم پایی 

ن اویزون کردم   شال و پالتوم رو پایی 

  نشستم رو مبل

ا و سوخاری از یه رستوران نزدیک که  ن شام پییر

  اطالعاتش تو تبلت سیو بود سفارش دادم

  دوباره یاد اینستا و تلگرام افتادم

اما فعال نکردم 

م میخواستم حتما  از بهزاد اجازه بگی 

  دوباره یاد اون بوسه

  آغوش و حرف بهزاد افتادم

لب گزیدم

؟ خدایا چی میشه یعتن



458 

ی بگه؟ ن بهزاد ممکنه بیاد به من چی 

حرفای قبلشم با منظور بود؟یعتن همه اون

هر چی بیشیر زمان میگذشت،مردد تر میشدم

میکردم،حتر این حرکت اخر هم منظوری بازم شک

 .اشهداشته ب

نکنه منظورش این بود من از دست و پا چلفتر   

بودم؟

  میکشمش

  اه کشیدم

دراز کشیدم

رکس اومد روم 

نوازشش کردم و گفتم

اخه به تیپش هم نمیخوره که اهل شیطوبن باشه -



459 

!!!

  با صدای بهزاد از جا پریدم

 !هم من!هم رکس

شوکه گفتم

 !وای خدا ...گ اومدی -

ودبهزاد یه قدیم من ب

  متعحب گفت

 !االن دیگه -

دستر تو موهای خیسش کشید و گفت 

شام سفارش دادی؟ -

  رس تکون دادم آره

  رکس اومد لم داد رو پام

  بهزاد به رکس نگاه کرد و گفت



460 

 !حسابی صاحب شده ها -

نوازشش کردم و گفتم

!فکر کنم عاشقم شده -

  بهزاد لبخندی زد و گفت

!منم -

خونهبا این حرف رفت س ن   مت آشیی

  اما میخواستم رسش داد بزنم

؟  منم یعتن چی

، رکس عاشق من شده؟ یعتن تو هم فکر میکتن

  یا تو هم عاشق من شدی؟

دیگه واقعا زورم گرفته بود

  بلند پرسیدم 

  یعتن چی منم ؟ -



461 

خونه برگشت ن   از تو آشیی

 سوایل نگاهم کرد 
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بهزاد،دقیقا یه جوری نگاهم کرد که انگار عجیب ترین 

 !سوال عمرم رو پرسیدم

منده شدم  رسی

  زود گفتم

 !هیخی  -

نگاهمو ازش گرفتم
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  اما حس کردم نگاهش رو منه

  زنگ ایفون زدن

م رسید شا

  بهزاد خودش رفت سفارش رو گرفت و حساب کرد 

خونه رو چیدم ن ن داخل اشیی   منم می 

نشستم تا بیاد 

  وقتر اومد سفارشو خواست بده به من

  دستم خورد به دستش

لبخند زد و رفت دستشو بشوره 

لبخندش یه جوری بود،انگار از تماس دست هامون   

لبخند زد 

 !اما شایدم نه

ن  ن چیدما و سوخاری رو ،رو رسدرگم رسی    ع پییر می 



463 

  مجدد نشستم

بهزاد اومد نشست

خونه عرضش کم بود  ن ن اشیی   می 

ن پاهاش خورد به پای من    زیر می 

با اینکه پای من ،سمت خودم بود و تا حاال پیش   

 !نیومده بود پاهامون به هم بخوره

  عکس العمیل نشون نداد  اما بهزاد هیچ

پام عقب نکشم جلو خودمو گرفتم تا کاری نکنم و 

بهزاد خودش پاهاشو برد عقب 

ا برداشتم ن نفس گرفتمو یه قاچ پییر

بهزاد هم یه تیکه سوخاری برداشت 

  گاز زد و گفت

فردا کالس نداری دیگه ؟ -



464 

نه  -

  رسی تکون داد و گفت

ن اگر برا دو شنبه کاری باید بکتن انجام    - خوبه ... ببی 

بده

  هنگ گفتم

  کار؟ -

  ایه کشید و گفت

ن دیگه آرایشگاه و اینا ..  -   شما خانما میدونی 

رسی تکون دادم و گفتم 

اها... باید برم ارایش کنم؟ برای مراسم منظورته؟  -

 !موهامو درست کنم و اینا

  ابروهاش باال رفت و گفت

خب ! نه ! اونارو قبل مراسم میشه بری ! منظورم  -



465 

ه ن ای ریز و می  ن  !اون چی 

یکم مردد نگاهش کردم

س خنگ شده بودم رس در نیم آوردم   از اسیر

آروم گفتم

ا نیستم - ن   من... من در جریان این چی 

  خندید 

  دستش رو آورد جلو 

  آروم گونه ام رو نوازش کرد و گفت

ی الز بهیر ... تو  - ن م نداری ... فقط برای اینکه، اگر   چی 

 .دوست داشته باشی گفتم

ن  رسمو انداختم پایی 

  رسمو بلند کرد 

  به لبم نگاه کرد 



466 

ی نگفت  ن   اما چی 

  نفس عمیقر کشید و گفت

ی چشمان... دوست ندارم برم... اما   من باید برم جاب -

ش؟   مجبورم ... تو که تنهابی نمییر

  دستشو عقب کشید 

ن و گفتمرسمو انداختم  پایی 

سم -  ...مییر

خودم از جوابم جا خوردم 

  من

 شب های زیادی تنها بودم  ۷از 
 
سالیک

من معتن ترس از رو نمیدونستم

  اما 

نمیخواستم بهزاد بره 



467 

ه نمیدونم کجا می 

وری باشه   شاید ضن

ن وابسته باشه شاید کارش به این رفیر

 …اما میخواستم نره

  بهزاد مکتی کرد و گفت

 !انچشم -

رسمو بلند کردم

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

م ... نگران نباش ... غذاتو  -   بخور   نمی 

  لبخند زدم 

  با خجالت

  رس تکون دادم و گفتم

ی - مرش که نمی 



468 

  نگاهش مجدد افتاد رو لبم و گفت

 !کاش تو هم نری -

ابروهام باال پرید 

  سوایل نگاهش کردم و پرسیدم

  کجا؟ -

و از لبم گرفتنگاهش

  به چشمم نگاه کرد و گفت

  شامت رو بخور ... بعد شام باید حرف بزنیم -
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بهزاد خودش مشغول شام شد 

  اما من

  تو دلم نبود دل 

؟ چه حرقن

!!نکنه میخواد بگه خودتو جمع کن

...یا

...یا بگه

  وای خدایا 

  به زور غذا خوردم

  بهزاد قبل من بلند شد و گفت

ه با رکس تو  -   حیاط سیگار بکشه می 

ن جمع کردم منم زود می 

  غذای اضافه رو گذاشتم برای نهار خودم



470 

س داشتم نفسم باال نیم اوم دانقدر اسیر

  رفتم پشت پنجره

دنبهزاد با رکس تو حیاط داشی ن ن قدم می  ر

از این نما 

  بهزاد یه مرد کامال جا افتاده بود 

...من

 !من باید االن،جذب پرس هابی مثل شهاب میشدم

  حدود سن خودم

  با اون تیپ و استایل

  اما 

..چرا داشتم برای بهزاد تپش قلب میگرفتم

این حسم فقط به بهزاد بود 

  به مردای دیگه هم سن بهزاد نه 



471 

پیشونیمو چسبوندم به شیشه رسد پنجره 

  چشم هام رو بستم

  نکنه چون وضعش خوبه و تنهاست جذبش شدی؟

  اشکم ریخت

  به خودم که نمیتونم دروغ بگم

  اینا نیست

  هیچکدوم از اینا نیست

  صدای باز شدن در اومد 

رسی    ع اشکمو پاک کردم

  برگشتم سمت در 

  بهزاد اومد داخل 

  متوجه من نشد که تو تارییک بودم

  پا تند کرد رفت باال و بلند گفت



472 

چشمان ... من باید برم پیش کاوه ... کارگاهش    -

  آتیش گرفته

پشت رسش رفتم باال و گفتم

  من اینجام -

  برگشت

نگاهم کرد و گفت

ش، میخوای با من بیای؟ -   مییر

  نه و گفتم رس تکون دادم

  نمیای؟ ۱۲تا  -

ن تر    اومد پایی 

  نگاهش قفل چشمم شد و گفت

میام... سیع میکنم دو ساعت دیگه بیام... فقط برم    -

  رس بزنم و بیام



473 

  رس تکون دادم

ن  یه قدم دیگه اومد پایی 

  رو پله من

  کنارم ایستاد 

ن انداخته شد    رسم بی اختیار پایی 

  دستش رو کمرم نشست و گفت

 ...د میامزو  -

ن  گونه ام رو بوسید و رفت پایی 

تنم گر گرفت 

  اما خشک ایستادم رس جام

  خدایا 

  خدایا 

بوسید دیگه 



474 

  بوسید دیگه

  من که خل نشدم

  صدای در اومد 

نگاه کردم

  رفته بود 

  اما من خشک بودم

کاش بغلم میکرد

فت   کاش نمی 

  داشتم دیوونه میشدم

  دوییدم باال 

و تخت خودمو پرت کردم ر 

ه خوردگوشیم ویی ی

رسی    ع نگاه کردم 



475 

  بهزاد بود 

  نوشته بود 

 …معذرت میخوام ... دست خودم نبود -
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 !کرد بدم اومد  نکنه من رفتارم طوری بود که فکر 

  نشستم رو تخت

چکار کنم؟ 

  بنویسم اما من راضیم؟

!با این فکر رسمو کوبیدم به دیوار پشت رسم

 !آخه دیوونه

 !حرف نزن! تو فقط حرف نزن که بد ترش میکتن 

  اه کشیدم

  تصمیم گرفتم جواب ندم

ی بگم بدتر میشه ن چون فکر میکردم هر چی 

ین   اشتباه بود  اما جواب ندادن انگار بزرگیر

  چون دیگه بهزاد رو ندیدم

!شب هرچی منتظر موندم نیومد



477 

صبح در اتاقم باز نشد

  نه رکس رو دیدم

نه بهزاد 

ن نشون میداد بهزاد اومد خونه زیر سیگاری پر رو می 

  اما 

بیدارم نکرد 

تا شب به زور خودمو با درس رسگرم کردم

  شد و بهزاد نیومد  ۱۲اما 

چون مسیج اخر رو جواب نداده بودم 

  روم نمیشد مسیج بدم

  از تلفن خونه بهش زنگ زدم

  اما صدای در اومد 

رسی    ع قطع کردم 



478 

  بهزاد اومد تو و یه مرد همراهش بود 

  پا تند کردم رفتم باال 

  منتظر موندم بیاد باال 

ن میومد اما صدای حرف و صحبتشون از پایی 

تخت با در اتاق باز انقدر منتظر موندم که خوابم    رو 

برد

 !یکشنبه هم کیس بیدارم نکرد 

  خودم ساعت گذاشته بودم

بیدار شدم  ۸

 !در اتاقم بسته بود

  بهزاد نبود 

کارامو کردم

  رفتم دانشگاه



479 

سونه  شهاب بعد کالس گفت منو می 

اما قبول نکردم 

بهونه اوردم 

  قشنگ بهش بر خورد 

  مهم نبود اما برام 

من یه نفر دیگه رو میخواستم

  اما انگار اون از من دوری میکرد 

رفتم خونه

  بهزاد نبود 

  دیگه دلو زدم به دریا 

مسیج دادم

 !کاری نکردی که معذرت بخوای -

فرستادم 



480 

  اما پشیمون شدم

  این چی بود اخه

  این جواب احمقانه

.یک ساعتر بود که داشتم حرص میخوردم از جوابم

  که در پارکینگ باز شد 

  دوییدم نگاه کردم

  بهزاد بود 

  حاال نمیدونستم دقیقا چه غلظ بکنم

پا تند کردم رفتم باال

تو اتاقم رفتم

در بستم

بعد پشیمون شدم

  رفتم تو رسویس
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  در رو بستم

  رسدرگم بودم

  االن بخواد حرف بزنه من چی بگم

ه شد  و به در خی 
 

م نشستم رو در توالت فرنیک

ون م بی    اگه اومد در زد می 

اگر نیومد تا فردا هم اینجا میمونم

  هنوز فکرم از رسم کامل نگذشته بود که

  توالت رو زد و گفت بهزاد در 

؟ -  چشمان... اونجابی

27 December 2021 

10:55 
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#۸۶

چشمان#

  قشنگ نیم میر از جا پریدم

  رسی    ع سیفون کشیدم و گفتم

 !بله؟میام االن -

  بهزاد گفت

  باشه، راحت باش -

صورتمو با دستم گرفتم 

!!چرا سیفون کشیدم اخه

یکم مکث کردم

ون   دستمو شستم و رفتم بی 

د بهزاد تو اتاقش داشت با تل ن   فن حرف می 

د  ن   به انگلییس داشت حرف می 
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ن  نمیدونستم برم اتاقم یا برم پایی 

اول رفتم اتاق 

س نمیتونستم بشینم  اما از اسیر

ن  رفتم پایی 

  نشستم رو مبل

  رکس اومد بغلم نشست

وع کردم به نوازشش  منم رسی

  این کار حال خودمو بهیر میکرد 

  رکس هم پوزه اش رو گذاشت رو سینه ام

مکالمه بهزاد تموم شد  بالخره

ن و نگاهم کرد    اومد از پله ها پایی 

ن  رسمو انداختم پایی 

اما دوباره رسی    ع بهش نگاه کردم
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 !بسه دیگه یه فرار میکتن چشمان

  یه بار برو تا ته خط

  بهزاد نفس عمیقر کشید 

  اومد جلوم نشست و گفت

؟خوب - ی

رس تکون دادم 

  نگران گفت

  چرا رنگت پریده؟ -

رسی    ع گفتم 

؟ -   انبار کاوه چی شد؟ خوبم ... چه خیی

  تکیه داد و گفت 

هیخی ... هرکار کردیم تاثی  نداشت... تا صبح    -

  سوخت... کال خاکسیر شد 
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  اوه چه وحشتناک -

  بهزاد رس تکون داد و گفت

ا زیاده  - ن  !آره ... تو کار ما این چی 

  رس تکون دادم و گفتم

ای منم یه بار انبارش سوخت؟باب -

  بهزاد رس تکون داد و گفت

ن مادرت بود..  - ی میگفت کار داب  آره ... بعد رفیر

 !هاته

  شونه تکون دادمو گفتم

  بعیده ... اونا خییل بی بخار بودن -

 زد 
 

بهزاد لبخند کمرنیک

  رس تکون داد و گفت

 !ببخشید اون شب،بی اجازه بوسیدمت -



486 

  تنم گر گرفت

ل کنمدیگ   ه نتونستم گردنمو کنیر

ن    رسم ناخوداگاه افتاد پایی 

ه شدم    به رکس تو بغلم خی 

  دهنم باز نمیشد حرف بزنم

  بهزاد خودش گفت

فقط میخواستم بهت بگم ، تو اون بوسه هیچ    -

...شهوبر نبود

مردد نگاهش کردم

چشم هاش رسی    ع چشم هام رو شکار کرد 

  نگاهمون قفل هم شد 

سی دمباید مییی

  اگر شهوت نبود 
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  پس چی بود؟

  اما زبونم نمیچرخید 

  بهزاد گفت

اینجا ... خونه خودته... حیس که من بهت دارم ...  -

خوب  نه ترحمه نه شهوت چشمان ... میخوام اینو 

...بدوبن و یادت نره

  منتظر من بود 

منتظر جواب من

  اما من انگار داشتم تو اتیش چشم هاش میسوختم

  کون دادمفقط رس ت

  لبخندی زد و گفت

  خوبه -

  با این حرف بلند شد و نگاهشو بالخره از من گرفت



488 

و ریه هامو از هوا پر کردم نفس عمیق گرفتم

 میموند، حتما خودمو از بی هوابی 
یه لحظه بیشیر

 !خفه کرده بودم

خونه ن   بهزاد رفت سمت اشیی

ن و رفت دنبالش  رکس هم پرید از رو من پایی 

 .دنم هنوز تو آتیش بوداما من،ب

ی فکر بلند شدمب

رفتم سمت در تراس منتیه به حیاط

ون   بازش کردم و با همون لباس خونه زدم بی 

  هوای رسد کیم آتیشم رو کم کرد 

چشم هامو بستم

  مغزم قفل شده بود 

نمیتونستم درست فکر کنم 



489 

رسما دیگه داشت لرز مینداخت به جونم 

  زیر لب زمزمه کردم

  ه ترحمه... نه شهوت ... پس چیه ؟اگر ن -

اشکم ریخت اما قبل اینکه بقیه افکارم رو به زبون 

 بیارم صدای بهزاد اومد 
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#۸۷

چشمان#

  ومد که گفتصدای بهزاد ا

 !بیا تو چشمان... رسما میخوری -

رس تکون دادم 
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  اما برنگشتم داخل

کردم اشکمو پاک

  اجازه دادم هوای رسد التهاب چشممو کم کنه

  برگشتم داخل

بهزاد جلو تلویزیون بود

  با دوتا کاپ ، کاپوچینو 

ی نگفت ن اما دیگه چی 

منم حرقن نزدم 

  نشستم با فاصله ازش و لیوان گرفتم

  بهزاد تبلت رو پاش بود 

  یاد تلگرام و اینستاگرام افتادم و گفتم

میتونم با شماره خودم، اینستا و تلگرام تبلت رو  -

  فعال کنم ؟
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فایل   بهزاد بدون نگاه کردن به من در حایل که داشت

  انگلییس تو تبلت رو چک میکرد گفت

.. راحت باش... میخوای برات گوشی جدید اره -

م؟  بگی 

  رسی    ع گفتم

 .نه ! این تبلت کافیه -

  رس تکون داد 

  نگاهم کرد و گفت

ی نشد؟ -   از اون پرسه که رسوندت،دیگه خیی

  جا خوردم

  زود گفتم

ی؟چه خی - ی

  بهزاد چشم هاش رو ریز کرد و گفت



492 

سم -  !من دارم از تو مییی

ادم یا خجالت جواب د

ی بشه مگه!؟ هم منظورم اینه باید چه خی - ی

کالسیمه امروز دیدمش گفت برسونمت، گفتم نه کار   

 !دارم جابی خودم برگشتم

بهزاد رس تکون داد و گفت

 ، خودت  -
 
خوبه ... ترمت تموم شد برو تعلیم رانندگ

ه ن داشته باشی بهیر  !ماشی 

با این حرف نگاهشو از من گرفت

هیخی نگفتم 

  من

ن داشته باشمم  !اشی 

میخواست خودش برام بخره؟
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  من هیچوقت قبول نمیکردم

ی نگفتم که باز اخم کنه بهم ن   اما چی 

  پاهامو جمع کردم تو دلم

از کاپوچینو خوردم

  نگاهم به بهزاد بود همچنان

  دو دل بودم

سم بی ی

  یا نه

  این برزخ عصبیم میکرد 

  بهزاد خسته نگاهم کرد و گفت

ه نیسی چشمان! من عادت  میشه انقدر  - به من خی 

 !ندارم

لب گزیدم
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زود برگشتم سمت تلویزیون و گفتم

  ببخشید تو فکر بودم -

  بهزاد نفس خسته ای کشید و گفت

تو همیشه تو فکری ... فقط نمیدونم تو فکرت چی    -

 !هست

  با این حرف بلند شد 

  تبلت رو به سمت من گرفت

ازش تبلت رو گرفتم

  و برداشت و رفت باال لیوانش ر 

  رکس هم پشت رسش رفت

 .من موندم و خودم

دلم گرفت 

  نه ترحمه نه شهوت
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  البد منظورش حس پدرانه است

فت  …وگرنه اینجور منو میذاشت و می 

  باز اشکم ریخت

چشمان خانم خنگ ! االن دقیقا انتظار داری بیاد 

  بگه عاشقت شدم!؟

رسم درد گرفته بود

  اشکمو پاک کردم

  بهیر بود خودمو رسگرم کنم

  اول رسچ کردم یه ارایشگاه نزدیک پیدا کردم

بعد زنگ زدم برای فردا نوبت گرفتم که موهامو 

!سشوار بکشم و صورتمو اصالح کنم

سم خدمات ناخن و اینا دارن یا نه روم نشد بی ی

ن بار به ارایشگاه  ن اولی  س داشتم برای رفیر
اسیر
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  شده بود  ۷ساعت تازه 

ی ازش نبود بهزا   د هم که باال بود خیی

  تصمیم گرفتم تلگرام و اینستاگرام فعال کنم

  با هیچکدوم کار نکرده بودم 

شد  ۸تا اینستاگرام راه بندازم ساعت 

رفتم رساغ تلگرام

  اون اسون تر بود 

فعالش کردم و به دقیقه نکشیده شاره شهاب بهم 

  پیام داد 

 !به به،به تلگرام خوش اومدی -

 !خوردمجا 

  بدون فکر براش نوشتم

 مرش اما تو از کجا فهمیدی؟ -



497 
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#۸۸

چشمان#

  شهاب نوشت

تلگرام خودش پیام میده به همه مخاطب هات که  -

  وارد تلگرام شدی

لب گزیدم

دار شده بود  !پس بهزاد هم خیی

برای شهاب نوستم

  فعال  چه جالب...  -

اما شهاب زود نوشت 

  وایسا ... کارت دارم -

  مردد بودم جواب بدم یا نه

صاف نشستم 
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ن و تایپ کردم تبلت گذاشتم رو لبه می 

بله؟ -

  شهاب نوشت

ون یا دوست نداری بیای با    - تو اجازه نداری بیای بی 

ون؟   من بی 

به پیامش نگاه کردم فقط

  شهاب گفت

!چشمان ! برام مهمه  میشه رو راست باشی با من -

باید حقیقتو میگفتم

  دوست نداشتم اون یه پیگی  شه من یه فرار کنم

ن نوشتم   برای همی 

  هر دو  -

شکلک مشکوک فرستاد 
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  نوشتم

 .من دوست دارم به درسم تمرکز کنم -

  شهاب نوشت

خوبه ! اما اون کیه که بهت اجازه نمیده؟ همون  -

مرده که اون شب دیدم !؟ 

  ه شهاب به بهزاد با لفظ مرده خوشم نیومد از اشار 

  داشتم فکر میکردم چی بنویسم برا شهاب که گفت

قر حیاط خونتون از ساختمون  - میدوبن قسمت رسی

 !ما پیداست؟

ابروهام باال پرید 

قر کجا    تو رسم داشتم حساب میکردم قسمت رسی

  میشه

  شهاب پیام داد 
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از پنجره    در ورودی خونه و یه تیکه از استخرتون رو  -

پذیرابی میبینم ... تابستونا خوب اونجا دور هیم و 

!مهموبن دارین ها

  جا خوردم

  نوشتم

 !نمیدونم من دو ماهه اینجام  -

  حالم یه جوری بود 

ی بهم بگه ن   حس میکردم شهاب میخواد چی 

  یا تیکه بندازه

  شهاب نوشت

ه اونجا بود،البته فکمیدونم .  - ر .. قبل تو هم یه دخیر

کنم خییل بزرگیر از تو بود . من زیاد میدیدمش کنار 

 !استخر افتاب میگرفت
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دلم پیچید 

جواب ندادم 

  شهاب نوشت

ن تو    - ن تابستون که گذشت اونجا بود! برا همی  تا همی 

 اونجابی شک
یهگفتر ن  چی 

 !کردم نکنه پانسیوبن

  عالمت خنده فرستاد و نوشت

هابی که کیس رو ندارن -
  برای دخیر

  رصم گرفتح

منظور شهاب رو فهمیده بودم 

  نمیدونم راست میگفت یا نه

اما بیشیر از اینکه بخاطر بودن کیس کنار بهزاد   

ناراحت باشم 

از رفتارش و قضاوت شهاب در مورد خودم ناراحت 
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 !بودم

 !چون جواب رد گرفت ازم،داشت اذیتم میکرد

  براش نوشتم

ی بود یا نه،چون به من  - ربظ   نمیدونم دخیر

از اینکه در مورد    نداره!اینجا خونه دابی منه!! و خب

داییم اینجوری صحبت کردی خوشم نیومد . فکر 

 
 
 !داییم به تو ربظ داشته باشه نکنم زندگ

  پیام فرستادم

  شهاب داشت پیام میداد 

اما من از تلگرام خارج شدم و تبلت رو گذاشتم کنار 

زیر لب گفتم

  پرسه پررو  -

  صاف نشستم
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  یهو حس کردم نگایه رو منه

رسمو چرخوندم

  بهزاد ایستاده بود 

  خییل جدی نگاهم کرد و گفت

 داشتر با شهاب چت میکردی؟ -

17:25 
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چشمان#

  ا خوردمج

  اما رس تکون دادم و ریلکس گفتم

اره ! تا وارد تلگرام شدم پیام داد! گفت تلگرام میگه    -
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  چه کیس وارد شده

  بهزاد رس تکون داد 

خونه و گفت ن   رفت سمت آشیی

 !اره ... هر کیس،که شماره تورو سیو داره میفهمه -

  یه جوری گفت این جمله رو 

 !انگار نباید شهاب شماره منو سیو داشته باشه

  البته شایدم این توهم من بود 

  تبلت رو گذاشتم کنار 

رفتم پشت رس بهزاد و گفتم

سم؟ میشه یه سوال بی - ی

از داخل یخچال ظرف میوه رو برداشت 

س و نشست   رس تکون داد بیی

  منم نشستم
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  حواسم بود پام به پاش نخوره

ن یه پرتقال شد و گفتگر بهزاد مشغول پوست   فیر

  بگو  -

  مردد بودم

  اما دلو زدم به دریا و پرسیدم

اگر نه شهوت بود، نه ترحم ... از چی بود !؟ -

  بهزاد مکث کرد 

  رسش رو بلند کرد 

  نگاهش اروم بود 

اما عمق نگاهش آشوب داشت 

  اب دهنمو قورت دادم

د ن قلبم داشت تو رسم می 

  نهجواب بهزاد میتونست خالصم ک
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 زنگ
 

  یا رویم روم یا زنیک

  بهزاد آروم گفت 

 ...اینو دیگه خودت باید حس کتن چشمان -

د  ن   قلبم که داشت تو رسم می 

  یهو انگار سقوط کرد 

سقوط کرد و هم زمان خورد شد

  بهزاد منتظر نگاهم میکرد 

  اروم اروم رسمو به اطراف تکون دادم و گفتم

...من ... من -

  دمبی اراده بلند ش

نمیدونستم دارم چکار میکنم

  به سمت پله ها پا تند کردم که بهزاد گفت

 !چشمان -
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  نمیخواست صیی کنم

  اما خشک شدم

  بهزاد از پشت رسم گفت

پس با خودت و با     نمیخوام اینجا معذب باشی ...  -

من صادق باش ... باشه؟

  رس تکون دادم برم باال 

  بهزاد گفت

  قول میدی؟ -

  سمتشبرگشتم 

  چند قدیم من بود 

  مردد گفتم

قول میدم با تو صادق باشم اما با احساسم رو،  -

!نمیدونم



509 

  اینبار بدون مکث رفتم باال 

باید از بهزاد دور میشدم

کاش نیم اومد خونه

 …کاش دور میموند

سم حس اون نباشه   من یه حیس بهش دارم که مییر

سونه   یه حایل که منو بد مییر

ی که االن دارم ترس از دس ن ت دادن هر چی 

  در اتاقم رو بستم و دراز کشیدم رو تخت

ن امشب باید شهاب از حضور یه دخیر دیگه بگه  همی 

 !و بهزاد از احساس من

واقعا ظرفیت اینهمه حقیقتو نداشتم

  و از همه بدتر 

 !باور کنم منظور بهزاد چی میتونه باشه نمیتونستم
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  ته رسم صداش بود 

  باید حس کتن 

  و حس من میگفت از رو عالقه و احساس بوده

  اما اون بخش نگرانم میگفت

 !نه

 ..از رو عالقه پدرانه بوده

رسمو کوبیدم به دیوار و گفتم 

شو بغل نمیکنه و  - هیچ پدری اینجوری دخیر

 !نمیبوسه چشمان ... باور کن

28 December 2021 

01:09 
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#۹۰

چشمان#

  رفتم زیر پتو 

ن  دیگه نرفتم پایی 

  بهزاد هم صدام نکرد 

  صبح بیدار شدم 

  در اتاقم بسته بود 

ن بود  رکس پایی 

  بهزاد نبود 

  امشب مهموبن بود 

  تا صبح خواب مزخرف دیده بودم

یه کالس داشتم فقط 

حاضن شدم و رفتم
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  تو این کالسم شهاب نبود 

  اما تازه یادم افتاد دیشب جوابشو نخوندم 

  برگشتم خونه خواستم برم رس تبلت

ن نبود    اما رو می 

 .گفتم شاید بهزاد الزم داشته با خودش برده

ن خوردم و دوش گرفتم زود یه چی 

  دار بود و رفتم ارایشگاه نزدیک خونهموهام نم 

سیدم جوش بزنه  .صورتمو گفتم دست نزنه مییر

  فقط ابروهامو گرفت

موهامو هم سشوار کشید و کیل غر زد موهات چقدر 

ن شدم برام دورش رو مدل دار  ی حالته و رایصبلنده ب

 .کوتاه کرد

سیدم  اول مییر
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اما بعد که کوتاه کرد خییل ذوق داشتم 

ه سشوار کشیده بود و موهام خییل بلند   مخصوصا ک

  تر و براق به نظر یم اومد 

  برگشتم خونه

  بود  ۶ساعت 

  یه رژ لب و یه ریمل خریده بودم 

سیدم گند بزنم   بیشیر از این بلد نبودم و مییر

  خواستم زنگ بزنم به بهزاد ببینم کجاست و گ میاد 

دیدم گوشیم خواموشه

رفتم با تلفن خونه زنگ بزنم 

  دیدم تبلت کنار تلفنه

همینطور که گوشی رو گوشم بود تا بهزاد جواب بده   

  تلگراممو باز کردم
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  پیام جدید نداشتم

ون   خواستم برم بی 

اما همینجوری زدم رو پیام شهاب

دیدم شهاب پیام داده بود 

  اما قبل من

 !پیام خونده شده بود

دلم ریخت 

  بهزاد این پیامو خونده بود 

  منه این پیا 

  کل پیاما 

دهنم تلخ شد و بهزاد گوشی جواب داد

 !جانم؟ -

دست پاچه گفتم
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  گ میای؟ -

بهزاد گفت

...پشت درم االن میام تو -

زود گفتم باشه و قطع کردم 

  مغزم قفل بود 

  صدای در حیاط اومد که بهزاد اومد داخل

  به تبلت نگاه کردم

  پیام شهاب رو خوندم

 !خدا برات حفظش کنه  چه دابی خوبی داری !  -

لب گزیدم

  جواب شهاب رو ندادم

تبلت رو همونجا رها کردم 

نمیخواستم با بهزاد رو به رو شم
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پا تند کردم باال 

  رفتم تو اتاق در رو بستم

گوشیمو زدم به شارژ

  نشستم رو تخت

خدایا االن بهزاد با خودش چی فکر کرده!؟ 

ن دستام که تقه ای خورد  به در رسمو گرفتم بی 

  بهزاد گفت

 ...چشمان -

13:10 
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چشمان#
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  زود جواب دادم 

  بله…دارم لباس میپوشم -

  هویم گفت و در حایل که صداش دور میشد گفت

م حاضن میشم - .خوبه ... منم دوش بگی 

به در نگاه کردم

خدایا 

سم ؟   برم ازش بیی

  صدای در اتاق بهزاد و بعد صدای در حمام اومد 

ی فایده نشستم منم دیدم ب

حالم بهیر بشو نیست

  بلند شدم و لخت شدم

شورت رو راحت پوشیدم 

 !اما سوتینه بالی جونم شده بود 
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هر کاری میکردم، طبق دستور العمیل که داشت   

  نمیچسبید به سینه ام

  اخر بیخیالش شدم

ن لباس رو پوشیدم بد ون سوتی 

  رس جای سینه لباس،خودش اسیر دوزی داشت

  منم سینه ام در حدی نبود که بخواد آویزون شه

  حس کردم خوبه

  موهامو دورم ریختم

حاال که سشوار کشیدن بودم کامال پشتمو مخقن 

  کرده بود 

  اما یهو خشک شدم

 !کفش

من کفش نخریده بودم 
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  اون روز با بوت بودم

یکم پاشنه داشت

 !فروشنده هم با اون اندازه زد

االن چه غلظ کنم؟

ی نداشتم ن   جز کتوبن و کفش کالج چی 

 !با بوت هم مسخره بود

ون   نگران زدم از اتاق بی 

بهزاد با حوله حمام جلو در حمام ایستاده بود و   

  داشت شدت هواکش حمام رو تنظیم میکرد 

  من برگشت سمت

با دیدنم چشم هاش رو ریز کرد 

  نگاهش روی من چرخید 

اما دقیقا هم تراز سینه ام ایستاد
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ن نداری؟ گفتم االن میگه سوتی 

ی نگفت  ن   اما چی 

ن تر و گفت   رفت پایی 

راستر تو کفش مناسب داری؟  -

ایه کشیدم و گفتم

اومدم همینو بگم ... من بوت دارم فقط ! یکم  -

  بپوشم ؟ پاشنه داره.بده اونو 

ابروهای بهزاد باال پرید

  به من نگاه کرد و گفت

یم -  !فکر نکنم ... اگر سختته بریم رس راه کفش بگی 

  به نظر خودم بد بود 

اهن بلند بود    چون پی 

  و بوت من تا باالی مچ
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 .درواقع نه کوتاه بود نه بلند و اصال هم نو نبود

  ماون روز که رفتم وسایل برداشتم اینو پوشید 

چون گرم بود

با خجالت گفتم 

م ... چون فکر کنم  - اگر نزدیکمون هست کفش بگی 

  خوب نباشه

  رس تکون داد و لب زد 

  باشه مشکیل نیست -

  نگاهش دوباره هم تراز سینه ام شد 

اینبار اما پرسید 

!؟ -   اون ژله ای هارو نذاشتر

بدون ذره ای فکر دستم اومد باال رو سینه هام و 

گفتم
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  ده االن ؟ب -

بهزاد نگاهم کرد 

ن و بهزاد گفت   زود دستمو انداختم پایی 

ه بزاری ... وقتر خجالت میکیسی ... ام - ...بهیر

  اشاره کرد به من سینه هام و گفت

...برو بزار چشمان... اینجوری درست نیست -

  با این حرف رفت اتاقش و در رو بست

من هنگ ایستاده بودم 

  درست نیست؟

؟   چی

  ه خودم نگاه کردم و وا رفتمب

ون که با وجود  نوک سینه هام چنان زده بود بی 

دوزی باالی لباس هم،پیدا بود  !آسیر
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چون باالی لباس ساده بود،اون الیه اسیر عمال اثری 

!!!نداشت

  چشم هامو بستم

لب زدم 

خدایا 

  خدایا 

بنده ای داشتر بدتر از من ضایع شه؟

  چرخیدم و برگشتم تو اتاق

  از خجالت خیس عرق بودم

لخت شدم 

کاپ های ژله ای رو گذاشتم و اینبار برعکس دفعه 

  قبل کامال اوگ بود 

بخاطر عرق تنم راحت چسبیدن
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  دوباره لباس پوشیدم

ون   اما نرفتم بی 

  یکم ارایش کردم

  موهامو دورم ریختم

  پالتو مشیک و شال مشکیم رو برداشتم

گوشیمو از شارژ گرفتم 

ون رفتم   بی 

ن بار تو لباس مهموبن دیده  تو رمان ها،همه اولی 

 .میشن بقیه مات و مبهوت میشن

  اونوقت شانس من

باید اینجور ابروریزی بشه

 !بهزاد حتر یه کلمه نگفت خوب شدی

درسته به نظر خودم خوب بودم 
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اما به نظرم، نسبت به خود قبلم

 هابی که مسلما بهزاد میدید
 !نه نسبت به دخیر

ن ا ز پله ها رفتم پایی 

  بهزاد با رکس رو تراس منتیه به حیاط بودن

تراس نرده نداشت فقط یه پله با حیاط اختالف 

  داشت

  جلوش هم استخر پر از برگ بود 

  بهزاد تکیه داده بود به دیوار 

  سیگار دستش بود 

خواستم برم پیشش

  اما 

یهو یادم افتاد شهاب گفت این تیکه دیده میشه از 

 نخونشو 
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مکث کردم

بهزاد بخاطر پیایم که خوند رفت اونجا ایستاد؟ حاال 

 من باید برم یا نرم؟

17:58 

@فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۹۲

چشمان#

  شهاب برام مهم نبود 

درسته تو نگاه اول، به نظرم پرس خوب و باحایل اومد

اما نه شناختر بهش داشتم و نه این پیام های اخرش 

 !حس خوبی بهم میداد

  رام مهم نبود چی بگه پس ب
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مسلما هم اصال االن در حال دید زدن اینجا نبود، که 

 !بخواد مارو ببینه 

نفس عمیق کشیدم و خجالتم از سوبر قبلم رو کنار 

گذاشتم

رفتم جلو در تراس و گفتم 

م -   من حاضن

ون در ایستادم و بهزاد برگشت سمتم   بی 

  با لبخند نگاهم کرد و گفت

ی مواظبت   ید امشب حسابخوشگل شدی ! با -

 .باشم

از حرفش ناخوداگاه لبخند زدم 

هوا رسد بود 

  اما از حرف بهزاد گونه هام داغ داغ شد 
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سیگارشو انداخت تو ظرف گلدون سفایل خایل پای 

  دیوار 

  اومد سمتم

  عمال منم باید برمیگشتم داخل

اما رس جام ایستادم

دستش نشست رو کمرم و آروم منو چرخوند تا   

راهش بشمهم

  از این حرکت

  نرم بدن هامون به هم کشیده شد و گفت

بهت میگم امشب رعایت    ...یه چندتا مورد هست -

 .کتن 

  وارد شدیم

  دستشو نوازش وار،رو کمرم کشید و از کنارم رد شد 
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م   جلو خودمو گرفتم تا دستشو نگی 

تا نگم نرو 

  بمون

…این لمست خییل برام دوست داشتنیه

دم و بهزاد خم شد از رو مبل یه پاکت   لب گزی

  برداشت و گفت 

اینا رو برات گرفتم... فکر کنم امشب به کارت بیاد  -

پاکت رو به سمتم گرفت 

پاکت بنفش بود 

روش نقره ای نوشته بود بولگاری

نمیتونستم حدس بزنم چیه

.لب زدم مرش

پاکت رو گرفتم و نشستم
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دوتا جعبه داخلش بود

باز کردم اول بزرگه رو 

  یه عطر بود 

  بغض داشتم

من فقی  نبودم که خریدن عطر رویام باشه 

اما یه پدر روابن داشتم، که حداقل هارو از من دری    غ   

 …میکرد

بغضم رو عقب فرستادم 

  به بهزاد نگاه کردم و گفتم

  چی بگمنمیدونم -

  لبخند زد 

  ذوقش از لبخندش پیدا بود و گفت

ن دوست داری؟ -   بزن ببی 
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  عطر رو باز کردم و گفتم

  مگه میشه نداشته باشم -

نفس کشیدم و چشمم داغ شد

چشم هامو بستم تا اشکم نیاد 

  عطر خوشبوبی بود 

  به نظرم خوشبو ترین عطر دنیا بود 

  اما 

  زیر لب فقط گفتم

  مرش عالیه -

  از عطر زدم به لباسم

بهزاد نشست کنارم و گفت

  ییک دیگه هم هست -

ون آوردمجعبه دو    م بی 
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  بازش کردم و هیتن از شوک گفتم

  یه گردنبند و گوشواره های ستش بود 

نگیتن شبیه به تیله گرد آویز هر دو بود

ن تیله ای عسیل رنگ، عسیل با رگه هابی که به  یه نگی 

د ن مییسی می 

  باورم نمیشد 

دیگه اشکم ریخت

لب زدم 

 ...بهزاد ... تو -

  نمیدونستم چی بگم

  یدمو گفتملبمو مک

ن - ...مرش ... بی نظی 

حس کردم لبخند زد 
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  موهامو از رو شونه ام کنار داد و گفت

  بده برات ببندم -

  با این حرف دستشو رو پشت لختم کشید 

  طوری که نمیدونستم موهامو داره میده کنار 

  یا بدنمو داره لمس میکنه

 …نفسم رفت و بی اراده صاف تر نشستم

29 December 2021 

11:06 
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11:10 

#۹۳

چشمان#

م تا    فقط تونستم جعبه رو به سمت بهزاد بگی 

  گردنبند رو برداره

دوباره دستش رو،تو موهام کشید و گردنبند رو دور 

گردنم گذاشت

شد  تا ببنده انگار یک سال

…هر تماس دستش با بدنم آشوبم میکرد

هر جور بود،نفس کشیدنمو آروم کردم

اما تازه میفهمیدم

  من

 ..بهزاد و توجهش رو میخوام
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 !اما نه از یه حدی بیشیر 

ش انگار ترسناک بود و دلهره آور  بیشیر

ن االن که نفس کشیدن یادم رفته بود  مثل همی 

  بهزاد موهامو پشتم مرتب کرد و گفت

  ببینمت -

ن  رسمو انداختم پایی 

نگاهش کردم

چونه ام رو گرفت

  رسمو بلند کرد و گفت

 !اوه ... ریملت صورتتو سیاه کرده چشمان -

  لبمو محکم گاز گرفتم

خدایا 

  یه ریمل خایل هم زدم اینجوری شد 



536 

بدون نگاه کردن به بهزاد رس تکون دادم

  بلند شدم و گفتم

  من زود میام -

  م باال پا تند کرد

  یادم رفت گوشواره ها رو بردارم

جلو آینه ایستادم

نفس گرفتم 

به خودم نگاه کردم

ن گردنبند با رنگ چشمم هم خوبن داشت رنگ نگی 

کال یه طوری گرد و تیله ای بود انگار مردمک چشم 

  منه

کردمزود صورتمو پاک

یکم ضد افتاب زدم به صورتم،که این پاک شدن 



537 

  و پوستم خشک نباشهمجدد رو پوشش بده 

ریمل زدم و اینبار مژه هام،چون یکم ریمل داشت 

 .خییل پر تر و بهیر شد

موهامو مرتب کردم و یاد دست بهزاد تو موهام زنده   

شد

دوست داشتم برم بغلش و اون موهامو فقط نوازش 

کنه

ی  !نه کار بیشیر

ی بیشیر دلم میپیچید  ن   با فکر به چی 

ریه نمیدونستم حالم چرا اینجو 

!!!شاید این منم، که دنبال محبت پدرانه ام

ن  ایه کشیدم و رفتم پایی 

نه از حال خودم رس در میاوردم 
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 …نه حال بهزاد

  رسیدم دیدم هنوز نشسته

  لبخند محوی زد و گفت

  گوشواره هات  -

با خجالت منم لبخند زدمو گفتم

مرش -

بلند شد جعبه رو به سمت من گرفت

  لشو بستمهر دو گذاشتم و قف

  اما نمیدونستم درست رفته یا نه

  بدون فکر گفتم

ن قفلش درسته -   ببی 

بهزاد نامحسوس یه تای ابروش رو داد باال

  رس تکون داد 
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ن برد    فاصلمون رو از بی 

گوشمو لمس کرد و من چشمم، بدون اختیارم بسته 

  شد 

  قرار بود پشت گوشمو نگاه کنه

  اما 

دنمنفسش خورد به پشت گوش و گر 

انگار که به جای نگاه کردن 

  هدف دیگه ای داشت

  زانو هام شل شد 

ی اراده بازو بهزاد رو گرفتمب 

اما انگار یهو صاف ایستاد 

منم رسی    ع بازوش رو رها کردم

ون داد و گفت   نفسشو با حرص بی 



540 

...درسته... بیا بریم -

  قبل از من رفت سمت در 

11:20 

#۹۴

چشمان#

به خودم نگاه کردم

  و به اطرافم

  خدایا 

 …منو از این برزخ نجات بده

  رسی    ع پالتوم رو پوشیدم 

  شالم رو انداختم

ون   بوتم رو پوشیدم و رفتم بی 
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هوای رسد لرز انداخت به تنم

اهن، شلوار پشیم   دل م میخواست جای پی 

 .میپوشیدم

پا تند کردم

ن شدم   سوار ماشی 

  بهزاد منتظر من بود 

سوار شدم گرمای بخاری حالمو بهیر کرد

  راه افتادیم و بهزاد گفت

یه کفش فروشی این باال تر هست ... اما با این تیپ  -

م میخرم    تو پیاده نشو. شماره پات رو بگو من می 

افق بودمخودمم مو 

ن گفتم برای همی 

  پام ۳۷مرش...  -
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  رس تکون داد و قبل اون فروشگاه نگه داشت 

  پیاده شد و رفت 

از دور به رفتنش نگاه کردم

درسته به نظرم با این کت و شلوار خوشتیپ شده 

بود

ون نگاه میکرد    اما هر کیس از بی 

ن شکش به این بود،که بهزاد پدر من یا در نهایت    اولی 

 !ی من باشهداب

  چشم هامو بستم

  به بقیه چه ربظ داره

از فکرم خنده ام گرفت

حاال نکه بهزاد به من گفته بیا زن من شو 

من نگران حرف بقیه ام 
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!؟ اما، اگر بهم پیشنهاد بده چی

  دلم پیچید 

واقعا اگر بگه بیا با هم باشیم

واقعا چی جواب میدم؟ من 

رسمو به اطراف تکون دادم

  هیخی 

 !من هیچ جوابی نداشتم، جز رسدرگیم

بهزاد با یه جعبه داشت یم اومد

این فکر هارو کنار دادم

ون اوردم بوتم رو بی 

  بهزاد در سمت منو باز کرد و گفت

  اینو امتحان کن اگر خوب نیست برم عوض کنم -

  جعبه رو باز کرد 
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  سانت بود  ۵کفش مشیک با پاشنه حدود دو جفت  

من دلم کفش پاشنه دار تر میخواست 

سیدم لباسم براش کوتاه بشه اما مییر

ن پاشنه خانمه برام کوتاه کرده بود    چون با بوت همی 

  و پوشیدم دامنم لباسمو دادم کیم باال 

  اندازه بودن

  پاهامو تکون دادم و گفتم

ن  - !عالی 

  هزاد با لبخند برگشتم سمت ب

ه و جدیش به پام خشکم کرد    اما نگاه خی 

ن شد    سیبک گلوش باال پایی 

ون داد و گفت   نفیس بی 

  خوبه -
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 !در رو محکم بست

  اما نیومد داخل پشت به من

ن و    تکیه داد به ماشی 

  سیگارشو روشن کرد 

  به پاهام نگاه کردم

  دامنمو مرتب کردم

  چرا اینجوری شد 

  یعتن 

  نکنه

  د پای منو دی

  تحریک شد 

 !اونوقت داره اینجوری میکنه

این فکر چنان منو ترسوند که نفسم رفت
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نمیدونستم چم شده

من از بهزاد خوشم اومده

  انگار اونم از من خوشش اومده

  اما همه چی داره ترسناک میشه

،مست کنه با من کاری کنه    اگر امشب تو مهموبن

؟   چی

مثل بالبی که رس مادرم اومد

  یشونیمزدم به پ

 !بسه چشمان،بسه بسه بسه

  انقدر توهم نزن

  بهزاد دخیر ندیده نیست با دیدن پاهات تحریک شه

حاال یه کلمه گفت خوشگل شدی منظور این نبود که 

 !سوفیا لورن شدی که
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دت لعنتر   !جو نگی 

بهزاد سیگارش تموم شد و اومد سوار شد 

  راه افتاد و گفت

به همه باشه ! همهچشمان رفتیم اونجا حواست  -

! 

ی گفت و نفس گرفتکلمه اخر رو یکم عصت 

  دستر تو موهاش کشید و گفت

 ...اونجا عادت دارن -

  مکث کرد 

  فرمون تو دستش فشار داد و گفت

ی دور و برشون باشه رو    - اونجا عادت دارن هر دخیر

 !!یه دستر بکشن

31 December 2021 



548 

17:01 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

#۹۵

چشمان#

شوکه گفتم

ی؟ -   هر دخیر

  بدون نگاه کردن به من رس تکون داد و گفت

ی که میاد اونجا برای پول میاد و -  ...چشمان دخیر

  نفس خسته ای کشید و گفت

 !ی اونحا معتن نداره، وقتر همه مثل همنهر دخیر  -

من باید چکار کنم؟ -

  با اخم نگاهم کرد و گفت

هیخی فقط از کنارم تکون نمیخوری! کیس قرار  -
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 !نیست به تو دست بزنه

ه به رو به رو گفت نگران رس تکون دادم و بهزاد خی 

اولش همه عقلشون رس جاشه میدونن تو گ هستر  -

که میشن،دست خودشون     ... اما ملت مست

 !نیست

نگران گفتم

همه مست میشن!؟  -

  نود و نه درصد  -

حتر تو؟  -

  نگاه متاسقن تحویلم داد و گفت

  من مست کنم گ مواظب تو باشه؟ -

ن    رسمو با خجالت انداختم پایی 

بهزاد گفت



550 

گفتم رفتر اونجا شوکه نیسی اینارو  -

  رس تکون دادم

یکم تو سکوت گذشت و سوایل که ذهنم رو درگی  

کرده بود پرسیدم

پدر منم اینجاها میومد مست میکرد؟ -

رس تکون داد

پرسیدم 

خییل؟ -

بازم رس تکون داد

پرسیدم 

ها هم بود؟ - با دخیر

بهزاد خندید و گفت

ش؟ -   آزار داری اخه دخیر ... اینا چیه مییی



551 

ایه کشیدم و گفتم

  والهتو رسم کیل س -

  بهزاد گفت

س جوابش به کارت بیاد    - ی بیی ن س، اما یه چی  باشه بیی

ی که جوابش فایده ای نداشته باشه و  ن نه چی 

 .ناراحتت کنه

نفس عمیق کشیدم

  نگاهش کردم و گفتم

تو دوست دخیر داری!؟  -

بهزاد اخم کرد

  اما نگاهم نکرد و گفت

ش؟چرا میی - ی

سم که جواب -  !ش به کارم میادخودت گفتر سوایل بیی



552 

اخمش کم شد

  چشماش ریز شد و گفت

اونوقت جواب این سوال چطوری به کارت میاد؟ -

ه شدم و گفتم  ون خی  به بی 

 !میفهمم اینطوری که درصد مزاحمتتم رو  -

نمیدونم چرا این بحث رو باز کردم

  اما واقعیت این بود که با حرف شهاب

  این قضیه یه دخیر دیگه تو رسم بود 

بهزاد باز اخم کرد و گفت

 !گفتم مزاحم نیستر پس بس کن -

  لحنش عصبابن بود 

و عمال جوابمو نداده بود 

  شایک گفتم
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!باشه اما جوابشو میخوام بدونم -

بالخره بهزاد منو بوسید 

  به من گفت نه ترحم بود نه شهوت

  گفت باید حس کنم

ه  !خب باید بدونم اون ور چه خیی

  پر روییهمیدونستم خییل 

  اما در ادامه جمله ام گفتم

 !میخوام بدونم اونجا قراره کیس رو مالقات کنم -

 !خودت گفتر نمیخوای اونجا سوپرایز شم

  سنگیتن نگاهشو حس کردم

نفس عمیقر کشید

  انگار داشت خودشو آروم میکرد و گفت

!آره -



554 

  فکر کردم درست نشنیدم

 !اره

 !آره یعتن چی 

  دی چرخیدم سمت بهزاد که گفتشوکه و غی  ارا

. اما ممکنه کیس رو من با کیس تو رابطه نیستم -

مالقات کتن که قبال باهاش ارتباط داشتم ! پس تو 

 !این زمینه هم شوکه نشو

  دلم پیچید 

ی گرفته ر پرسیده بودم و چه جواب چه سوال چرب

 !بودم

  چیه

انتظار که نداشتر بگه هیچکس تو زندگیم نبود؟

  د سکوت منو که دید گفتبهزا
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ش که نمیخوای  - چرا همیشه سوال هابی مییی

 جوابشو بشنوی؟

17:42 
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#۹۶

چشمان#

نفس عمیق کشیدم

 !د متاسفانه حق با بهزاد بو 

 …من سوال هام همه فقط عذابم میداد

سیدم اگر واقعا به من    جای این سوال بهیر بود مییی

 !حس داری رک بگو

  مسلما جواب این سوال بیشیر کمکم میکرد 
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  تا جوابی که االن داشتم

  بهزاد جلو یه در نرده ای بزرگ ایستاد و گفت

 !رسیدیم -

  دوتا بوق زد 

  در باز شد 

وارد شدیم 

  ج باغ بود در حدی که انگار هتل بود یه بر 

 !حیاط گلکاری و درخت ارابی 

وارد پارکینگ شدیم

  از کنار البی ساختمون گذشتیم

 های البی به تنهابی فکر کنم هم قیمت کل 
لوسیر

 من بود
 
 !زندگ

اروم گفتم 
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اینجا مال کیه؟ -

  بهزاد خندید و گفت

 .تو تهران خییل معروفن !برادران انواری -

  اینم فقط به ساختمون اوناست 

ن رو پارک کرد و گفت   ماشی 

یه که این روزا ب - ن ی داد میکنه چشمان ! تجمل چی 

مردم با این تجمل دارن زندگیشون رو به فنا میدن

درسته تغیی  موضوع خوبی بود 

  اما من تو سوال و جواب قبل مونده بودم

بهزاد پیاده شد 

منم پیاده شدم 

دیملباسم رو مرتب کر 

  رفتیم سمت آسانسور 
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و واقعا حق با بهزاد بود 

 !در آسانسور منبت کاری بود

  داخلش اینه کاری که دهنم باز مونده بود 

  بهزاد گفت

ن که نه  - ی هسیر ن ! دنبال چی  ش بگی  تا غتن از فقی 

وریه نه زیبا  !ضن

اروم گفتم 

  اما این اینه کاری خییل قشنگه -

  بهزاد گفت

  ما نه وقتر قیمتش یک میلیارد باشههمینجوری اره ا -

  حس کردم فکم شل شد و هنگ گفتم

  خدای من یک میلیارد برای این آسانسور ؟ -

  بهزاد پوزخند زد و گفت



559 

نصف  اره ... قشنگه باز هم !؟ میدوبن یه آسانسور  -

این هزینه هم میتونه چقدر قشنگ باشه و اون پول   

چقدر جاهای دیگه میتونه مفید باشه؟

سوایل به بهزاد نگاه کردم

  اما درب اسانسور باز شد 

ون و من رسی    ع پشت رسش رفتم  رفت بی 

جلو درب یه واحد ایستاد 

  دستش نشست پشت کمرم و گفت

  پس یادت نره! تکون نمیخوری از کنار من -

رس تکون دادم 

بهزاد کد در رو زد و در باز شد 

 که اصال قبلش نیم   
 

با باز شدن در صدای اهنیک

اومد، به گوش رسید و بوی سیگار حس شد
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  اما بوی سیگاری که واقعا خوشبو بود 

  اب دهن تلخمو فرو دادم و با بهزاد وارد شدیم

یه راهرو بود با یه کمد منبت کاری بزرگ

  خانیم با لباس دکلته مشیک کوتاه اومد جلو 

  بهزاد تو گوشم گفت

  شال و پالتوت رو بده بهش -

و بهزاد دوباره دستش نشست رو   رسی    ع انجام دادم 

  کمرم

اما اینبار کامل منو سمت خودش کشید و هم قدم 

  شدیم

1 January 2022 

12:49 
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#۹۷

چشمان#

س دستام    یخ یخ بود از اسیر

شدیم،که چند قدم رفتیم وارد یه فضای نشیمن بزرگ

کاناپه و تلویزیون و کیل دکور داشت و جلو ترش   

فضای پذیرابی بود

یه سالن بزرگ

  خییل بزرگ

  ست کامل مبلمان متفاوت تو هر گوشه سالن ۵با 

که ست وسط از همه مجلل تر و بزرگ تر بود و 

  تقریبا کامل پر بود 

بهزاد گفت
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بانمی- ن یم اول پیش می   

و به سمت همون جمع مرکز سالن رفت

نور سالن زیاد نبود

  همه آزادانه سیگار و پیپ و دستشون بود 

 .صدای اهنگ کر کننده نبود اما بلند بود نسبتا

  کنار هر مرد 

  تقریبا ییک دوتا دخیر جوون بود 

  و خانم های سن داری هم بودن که

کنارشون

…پرس های جوون بود

دلم پیچید 

حس میکردم نباید اینا رو میدیدم

نباید اینجا میومدم



563 

حتر االنم حس میکنم شاید نباید اینارو بگم  )

 ( …بنویسید و کیس بخونه

  با بهزاد نزدیک که شدیم نگاه ها برگشت سمت ما 

مرد سن دار با رس کچل و پوستر که کیم به قرمزی   

د ن می 

  بلند شد و گفت

!بهزاد -

  هوا تکون داد  دستشو تو 

  صدای اهنگ قطع شد 

  با قطع شدن صدای اهنگ

ن سمت ما  یهو همه برگشیر

  حتر پاهام تو کفشمم عرق کرده بود 

بهزاد گفت
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 !محسن -

رفتیم جلوتر و نگاه محسن رو من افتاد

  لبخندی زد و گفت

دخیر خرسو؟ -

سالم گفتم

  هرچند صدای سالمم شنیده نمیشد 

رس تکون دادم 

ندی زد و گفتمحسن لبخ

 !خوبه ... پس حقیقت داشت  -

  بهزاد گفت

 !چشمان فعال پیش من میمونه -

  محسن به بهزاد نگاه کرد و گفت

ه اینجوری  - به رس به جمیع که با فاصله  ...بهیر
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سمت دیگه نشسته بود اشاره کرد

لب زد 

طلبکارای خرسو  -

بهزاد رس تکون داد و گفت

مونده حله ... زیاد تا ترخیص ن -

  محسن باز رس تکون داد و گفت 

ن  - ،از خودتون پذیرابی کنی 
ن  .راحت باشی 

بهزاد تشکر کرد

محسن نشست

به کل جمع دور محسن رس تکون دادیم و رفتیم

مستقیم

!پیش جمع طلبکارا

  بهزاد آروم گفت 
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ین طلبکار پدرته - اهن مشکیه ، کامران ، بزرگیر   اون پی 

دوست داشتم فرار کنم

ن و ترسناک بود  انقدر    جو برام سنگی 

اون جمع همه انگار منتظر ما بودن

تا رسیدیم همه بلند شدن 

کامران گفت 

!به ... دکیر بهروز ! و بازماندگان آن مرحوم -

خودش چندش خندید 

  دو سه نفر دورش خندیدن

ن  ی نگفیر ن بقیه چی 

  بهزاد دستش رو کمرم نوازش وار کشیده شد و گفت

راره جنس ها ترخیص شه ... ترخیص ده روز دیگه ق -

!بشه اول پول تو رو میدیم، بعد هم باقر دوستان 
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قلبم ریخت 

ده روز دیگه؟ 

جدا؟

بعدش چی میشه؟

 خودم؟
 
 من برم رساغ زندگ

13:21 
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#۹۸

چشمان#

کامران گفت خدا کنه و بهزاد هدایتم کرد تا دور شیم

  اما من هنگ بودم

  با جمع بعدی احوال پرش کردیم
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568 

  و جمع بعدی

و بعدی که کاوه و همایون هم بودن

کنارشون نشستیم

اهن رسخ و خییل کوتایه    کاوه با یه دخیر کنارش که پی 

داشت 

  همایون تنها بود 

  نشستیم

  بهزاد گفت

!کامران منتظره -

  اون دوتا رس تکون دادن

  همایون گفت

آروم شد؟  -

آره هم چشمان رو دید هم گفتم ده روز دیگه  -



569 

!ترخیصه

  همایون خندید و گفت

  روز؟ ۵ئه نگفتر  -

  قلبم بیشیر ریخت

  روز؟ ۵

  بهزاد خندید و گفت

  زیادی خوشحال میشد  نه...  -

  هر سه خندیدن 

دوتا مرد دیگه هم بودن خندیدن

  من نخندیدم

اصال وا رفته بودم

 !من آماده ترک بهزاد نبودم

  بهزاد بهم گفت تا مستقل شم بمونم



570 

تا جمع و جور شم

ونم نمیکنه،اما جنس ترخیص شه  میدونم بی 

بدیه داده شه

 …نمدیگه دلیل منطقر نیست که بمو 

بهزاد رو به همایون گفت 

؟ - پس تو چرا تنهابی

  کاوه خندید و گفت

 !سوپرایز توئه -

  بهزاد چشم هاش ریز شد 

  همایون خندید و گفت

 !ببند کاوه -

 .رو کرد به بهزاد و گفت

داره میاد.سه روزه دیوونه ام کرد که میخواد با من    -



571 

 .بیاد . میدونم برا فضویل تو میخواد بیاد

  بهزاد ریلکس گفت

ا؟ -   مییر

  همایون رس تکون داد و گفت

 !آره... میگه جوابشو نمیدی -

  بهزاد خندید 

ر و گفت ی بود بیشیالبته که به نظر خنده عصت

ن    - پس همراه تو شده ! خوبه! برنامه خوبی براش بچی 

 !که قشنگ خوش بگذره بهش

  همایون بلند زد زیر خنده و گفت

منتظر بودم ببینم اگر برات  دارم. اما اتفاقا برنامه  -

مشکیل نیست ! من بخاطر یه دخیر حوصله بحث   

  ندارم



572 

  بهزاد ریلکس شونه تکون داد و گفت

راحت باش... میدوبن که ... من چهارماهه باهاش  -

 .تموم کردم . دیگه هم کاری ندارم به زندگیش

همایون رس تکون داد

رش که چسبیده کاوه دستشو رو باسن و کمر دخیر کنا

  بهش نشسته بود کشید و گفت

 خوبی بود  -
  اما دخیر

  زد به باسن دخیر کنارش و گفت

به از تو نباشه عزیزم -

  اون دخیر هم با لبخند پر از عشوه لب کاوه رو بوسید 

ن  بی اراده گفتم هی 

  اروم بود 

ن    زود رسمو انداختم پایی 



573 

  اما بهزاد شنید 

  کنار گوشم گفت

یمیکم بشین - یم بعد می 

 .ناخوداگاه گوشمو از بهزاد دور کردم

من میدونستم بهزاد قبال با کیس بود و زن داشت و 

 !این سن دیگه مگه میشه عذب باشه

چرا این حرف ها اما نمیدونم

تعریف کردن ها 

و تصور بهزاد تو این مهموبن ها 

ی کنارش   با دخیر

…اصال حالمو بد میکرد

بد خورده بود تو ذوقم 

  و ذهنم یه بهزاد دیگه ساخته بودمت



574 

ده بود عقب که همایون بلند    هنوز بهزاد رسشو نیی

شد و گفت

 ...اومد -

2 January 2022 
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ن    انگار قلبم از تو قفسه سینه افتاد پایی 

چشممو بستم و نفس گرفتم 

 !اروم باش

ی نیست ن ن تو و بهزاد چی    بی 
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میکنه نزدیک اگرم بهزاد خودش رو 

ماال منو به چشم یه دخیر از همینا میبینهاحت

قلبم میگفت نه 

د  ن   مغزم تو رسم فریاد می 

 !چه فکر احمقانه ای

 !مسلما همینه

  کیس بلند نشده بود جز همایون

من رسم رو تکون ندادم 

هنوز تو حالت و زاویه دیدی که از کنار همایون 

ه بودم  میگذشت خی 

  اما 

  وقتر 

ی که  لباس آبی نفتر کوتاه   از گوشه چشم دخیر



576 

  داشت رو دیدم

ناخوداگاه رسم کیم چرخید 

  پاهای خوش تراشش اول تو دیدم اومد 

و رس زانو هاش که برعکس رس زانوهای من،ظریف و   

 !کامال هم رنگ پوستش بود

اهن آبی نفتر کوتاه  آروم رسمو بلند کردم،تنش پی 

  پولک دوزی شده بود 

رگ تا وسط سینه دوتا بند ظریف داشت و یه چاک بز 

هاش

ی نگم  ن داخل لپمو گاز گرفتم باز چی 

، که قوسش از یقه لباسش پیدا بود   اما اون سینه هاب ی

یه سییل بود تو صورتم که من بفههمم کیم و کجای 

 !کارم



577 

رسمو بلند کردم

  موهاش بلوند بود 

  مرصی زده بود 

  فرق وسط گرفته بود 

  بینیش و صورتش خییل ظریف و طبییع بود 

د  ن   هرچند لب هاش بخاطر تزریق تو چشم می 

 داشت و صورتش و کل 
 

اما چشم های بادویم قشنیک

بدنش یه برنزه روشن عایل داشت

  کال یه دخیر رو به روم بود که

 !منه دخیر رو جذب میکرد

  حاال دقیقا برام سوال بود 

 !نعیمه خانم که به من گفت خوشگیل

 !یا بهزاد که به من گفت خوشگیل



578 

ن تو بیانش؟   دقیقا چه معیاری داشیر

ا با عشوه اما شیک با همه سالم و احوال پرش  مییر

کرد

نگاهش داشت میومد سمت ما که من نگاهمو دوختم   

 !به صفحه گوشی تو دستم

 !واقعا چرا باید این زاقارتو میاوردم تو مهموبن 

گ میخواست به من زنگ بزنه؟

ا رو  حس کردم و بهزاد انگار پوزخند    سنگیتن نگاه مییر

زد

فهمیدم چشم تو چشم شدن

  همایون گفت

مرد رو رس پا نگه ندار  - ن دخیر ... من پی   !بیا بشی 

بهش نگاه کردم



579 

  همایون رس حال بود.میدونم از قصد اینو گفت

  بهزاد بی صدا خندید 

ا نشست و گفت   مییر

 !جوونیتههمایون خان شما که اول  -

ا نگاه کردم همایون خندید و من به مییر

ه رو من بود    نگاهش خی 

چشم تو چشم شدیم

لبخند زد 

  یه لبخند پر از حرص

خواستم نگاهمو ازش بردارم که 

بدون هیچ تعارقن 

  پرسید  دقیقا مستقیم از من

 خونه بهزاد خوش میگذره؟ -



580 

16:45 

#۱۰۰

چشمان#

ید    دیگه هر کاریم میکردم باز ابروهام باال مییی

حتر اگر با میخ هم ثابتشون میکردم

ید  !باز هم باال مییی

  چنان شوکه شده بودم

که ناخوداگاه لب زدم 

؟ -   با متن

ا با عشوه چشم چرخ   وند و بهزاد گفتمییر

ا  -  !رست به کار خودت باشه مییر

ا و گفت   همایون دست انداخت رو شونه مییر

دلت خونه باغ میخواد شیطون؟  -
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ا خندید  مییر

ا رو بوسید    همایون گونه مییر

ن  رسمو ناخوداگاه انداختم پایی 

ن هارو ببینم و بشنوم   من اصال در توانم نبود این چی 

  ی نگاه کرد و آروم گفتبهزاد به سمت در ورود

دیگه فکر کنم همه اومدن -

ن بود    من رسم پایی 

  اما دو نفر دیگه اومدن

احوال پرش کردن

به جمعمون ملحق شدن و محسن گفت 

اقایون ،خانم ها بفرمایید روف گاردن به ضف شام    -

  و پذیرابی 

  همه کم کم بلند شدن



582 

  حاال بهیر میشد دید 

  بودنهمه دوتابی یا سه تابی 

حالم بهم میخورد وقتر فکر میکردم، اینا همه زن و 

بچه دارن

 !اونوقت اینجان برا خوشگذروبن 

  یه نفر که نمیشناختم اومد کنار بهزاد و گفت

ن اینجا ها - ، بچه ها هسیر  !اگر تنهابی

  بهزاد لبخندی زد و گفت

نه ... ممنون -

  میدونستم منظورشون چیه

بهزاد تو گوشم گفت

مورد لمس کردن چی گفتم بهت چشمان...   در  -

 !دست کیس نزدیکت شد مچمو بگی  



583 

رس تکون دادم 

اما دوست داشتم رسش داد بزنم

  اینا عویصن 

  اینا کثیف

  اینا هر کدوم یه حرمرسا دخیر 

 اینابی 
ن   اما تو چرا بی 

  تو چرا اخه؟

من از بهزاد تو رسم یه ادم بهیر ساخته بودم 

 بدم کیس که نمیخواستم تغیی  

  نمیخواستم واقعیتو قبول کنم

از یه رسرسا رد شدیم

وارد روف گاردن شدیم 



584 

  یه بخش مسقف بود 

 غذا و پذیرابی و گرمکن سققن 
ن   می 

ن صندیل  و می 
  یه سمت باز،با بادبزن های حراربر

!هوا طوری مطبوع بود انگار نه انگار زمستونه

ن های غذا رفتیم   با بهزاد به سمت می 

  ب بر نمیداشتکیس بشقا

یه نفر اونجا بود فقط میگفتر برات داخل یه ظرف 

د  ن مییی   میگذاشت و برات رس می 

  غذاهابی بود که نمیشناختم

ن سیع کردم هرچی بهزاد انتخاب کرد بردارم   برای همی 

  با بهزاد نشستیم 

ن ما چهار نفره بود    می 

  دو صندیل دیگه خایل بود 



585 

ه نوشیدبن بیاره    بهزاد گفت می 

رس تکون دادم 

  تا بهزاد رفت

ا اومد صندیل کنار من نشست و گفت   مییر

لباس مادربزرگت رو پوشیدی؟ یهو یه چادر سیاه    -

اهن پوشیدی  !مینداختر دیگه ! چه کاریه پی 

3 January 2022 
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ا نگاه کردم به مییر
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  عمال باید ازش ناراحت میشدم

بهم برمیخورد 

دست و پامو گم میکردم

ی که ممکن بود  ن   هر چی 

  جز اینکه تکیه بدم به صندیل

  پوزخند بزنم و بگم

 !یم، که حرستشو داریمن با این لباس کنار مرد -

ا آروم آروم محو شد    پوزخند از رو صورت مییر

شوکه شده بود از جوابم

خودمم شوکه شده بودم.اما اون حرص و خشیم که 

  از اول مراسم تو وجودم جمع شده بود 

ا میخواستم خایل کنم   یکجا رس مییر

  دیگه دروغ بس بود 



587 

من به بهزاد حس داشتم و االن

  کیس تو زندگیش بود   ناراحت بودم چرا 

  هرچند شاید ربظ به من نداشت

ا چشم هاش رو ریز کرد    مییر

  با حرص گفت

ی که من نتونستم نگه دارم ! تو بچه که یه  - ن چی 

ساعتم مالکش نمییسی 

  رسمو باال گرفتم و گفتم

 !قصدشم ندارم ! خودش دنبال منه -

  چشم هاش گرد گرد شد 

تو دلم گفتم

  وغ گفتمخدایا منو ببخش در 

ا خواست جواب بده  مییر



588 

  اما همایون رسید و گفت

  ئه .... اینجابی ؟ -

ون داد و رس تکون داد  ا فقط نفسشو با حرص بی    مییر

  من باز پوزخند زدم

  موهامو مرتب کردم که دستر رو پشتم نشست

  رسی    ع برگشتم

  بهزاد بود 

  موهامو پشتم مرتب کرد 

  کنارم نشست و آروم تو گوشم گفت

 !دوست ندارم بدنتو دید بزنن -

 .رس تکون دادم

ی نگفتم ن چی 

اما دوست داشتم بگم اگر این جمع ناسالمه و اهل 



589 

 !دید زدن و نگاه هرزه است

  چرا اینجا موندیم

  چرا تو میومدی

  چرا باهاشون دوستر 

ا نمیخواستم بحث کنم اما جلو مییر

ن رو   مردی که همراه بهزاد بود نوشیدبن ها رو برامو 

ا گفت ن چید و مییر   می 

اب نرسیده؟ -   خانم به سن مجاز رسی

با این حرفش تازه متوجه شدم بهزاد برا خودش یه 

اب برداشته بود و برای من آبمیوه و سودا گیالس رسی

! 

  بهزاد قبل من جواب داد 

  رسیده باشه! نرسیده باشه! دقیقا به تو چه؟ -



590 

  همایون خنده اش روخورد 

ا با عشوه   خندید و گفت مییر

؟ -   وای بهزاد، چرا انقدر عصتی هستر

  دستشو رو بازو همایون کشید و گفت

ت نمیتونه آرومت کنه انقدر عصتی  - نکنه دلیی

  شدی؟

  با این حرف به من نگاه کرد 

  با تاسف براش رس تکون دادم و قبل بهزاد گفتم

شما تخصصت همینه!؟ -

  یه لحظه اخم کرد و گفت

؟ -   چی

  و همایون هم به من نگاه کردن بهزاد 

خییل ریلکس گفتم



591 

شغلتون ! تخصض که باهاش درآمد دارید اینه؟  -

آروم کردن مرد ها؟ چون خییل تخصض داری رفتار 

  میکتن و نظر میدی برام سوال شد 

ا عصبابن بلند شد و گفت   مییر

...میکشمت پتیاره -

  دستشو آورد سمت موهام 

ه ا رو بگی  بهزاد دستشو اورد که جلو مییر

  نمیدونستم میخواد چکار کنه

 !موهامو بکشه یا چی 

  فقط لیوان جلو دستمو گرفتم و ریختم تو صورتش

  سودا بود 

  رفت تو چشمش

  جیغ زد 



592 

  دوباره نشست

ن سمت ما    همه برگشیر

ا دست مال داد    همایون رسی    ع به مییر

  تمام ارایشش پخش شده بود 

  ش میسوختچشما

لب گزیدم

به بهزاد نگاه کردم

  اخمش تو هم بود 

  زیر لب گفتم

  دست خودم نبود  -

ون داد و گفت   نفسشو با حرص بی 

 !خوب کردی -

  چرخید 



593 

  به محسن نگاه کرد 

  محسن رس تکون داد 

  فکر کردم االن میگه بلند شو بریم

ا    اما دوتا مرد اومدن دو طرف مییر

  ییک گفت

  رو تا جلو در همرایه میکنیم ما خانم -

12:40 
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ا با خشم بلند شد  مییر

ن  رسمو انداختم پایی 
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594 

  واقعا نمیخواستم اینجوری بشه 

بشه و انقدر ابروریزی

  دست خودم نبود 

ا رسی    ع گفت  همایون هم بلند شد که مییر

م  - تنها می 

  همایون لبخند زد و گفت

  چه بهیر  -

  خندید و نشست

  لبخند زد به من و گفت

  نمیخواستم شامم رو از دست بدم -

ابروم باال پرید 

  اما خودش خندید 

ون داد و گفت   بهزاد نفسشو با حرص بی 



595 

  تا کینه اش رو خایل کنه منتظر باید باشیم -

همایون رس تکون داد و گفت

اما پاش کوتاه شد به این مراسمات -

  بهزاد رس تکون داد 

  نگاهم کرد و گفت

  زبون هم داری ها  -

  حس کردم داغ شدم

ن و گفتم رسمو انداختم پایی 

  دست خودم نبود  -

  عصبیم کرد 

  بهزاد خندید و گفت

  یت نکنمخوبه، پس من یادم باشه عصب -

  با این حرف خندید 



596 

من اما نتونستم بخندم

  حس میکردم جدا گند زدم

  غذا خوردیم

فت سمتر سیگار و پیپ میکشید  بعد شام هرکس می 

ن هارو جمع کردن می 

اب و مزه اش رو اوردن   رسی

ا بودن    دور تا دور دیگه همه در حال مالیدن دخیر

  حس بدی بود 

  بهزاد و همایون در حال حرف بودن

ی که لبه تراس تکیه داده بود و  چشمم رفت به دخیر

به شهر نگاه میکرد

دوست داشتم منم برم پیشش 

  شاید حرف بزنیم و به شهر نگاه کنیم



597 

تش و اما قبل اینکه فکرم کامل بگذره یه مرد رفت پش

  دقیقا خودشو پشتش قرار داد 

  درسته تو قسمتر بودن که کم نور بود 

  اما 

  برای من که اینجا نشسته بودم 

  کامال واضح بود 

ه کشید    دستشو رو پا دخیر

  دامنشو قشنگ داد باال 

  باسنشو تو دستش فشار داد 

  من نفسم حبس شد 

ن گفتم   رفت کمر شلوار خودشو باز کنه که هی 

د و تو زاویه ای قرار گرفت که کامال مرد هم چرخی

ی  ن پشتش به من بود و نه از دخیر و نه از خودش چی 



598 

  پیدا نبود 

ن من بهزاد برگشت سمتم   از هی 

  زود نگاهمو گرفتم

اما بهزاد رد نگاهمو گرفت

  اوه ارویم زیر لب گفت

  رو کرد به همایون و گفت

  دیگه بعضیا دارن رد میدن... ما بریم -

  رس تکون داد و گفت همایون هم

ی مونده؟ -   منم برم ببینم ته بار چی 

  خندید و بلند شد 

  بهزاد اروم گفت 

  چقدر دیدی؟ -

زود گفتم 



599 

 !هیخی  -

اما رسمو بلند نکردم

  بهزاد گفت

... پاشو بریم - ه االنم نگاه نکتن   خوبه... بهیر

اصال تا گفت نگاه نکتن 

  انگار من منتظر بودم

  نگاه کردم رسمو بلند کردم و 

  پیچید دلم

  این جمع من دقیقا تو 

  کنار بهزاد 

یه باسن لخت میدیدم که یه مرد داشت دست   

...میکشید بهش و 

  چشمم انگار سوختو بستمش تا باقیش رو نبینم



600 

  بهزاد اومد جلوم وایساد و گفت

 !چشمان -

  دستمو دراز کردم سمتش و گفتم

ون از اینجا  -   منو بیی بی 

4 January 2022 
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چشمان#

  دستم رو گرفت و با عصبانیت گفت

من بهت نگفتم نگاه نکن؟ -

دم و بلند شدم  دستش رو فرسی
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دلم میپیچید

ی  ن بود که تو عمرم دیدم بد ترین چی 

تو فضای عمویم

  تو جمع عمال 

  کنار مردی مثل بهزاد 

ن چرندی دیدم ن چی  …چنی 

  چقدر کثیف بودن

دنیای پول رو دارن 

اما شعور و شخصیت ندارن

مسلما سادیسم دارن.بیمارن.بیمار جنیس که دوست   

دارن در محیط عمویم رابطه داشته باشن 

همه این جمع بیمارن

  اد همه حتر بهز 



602 

  دوست داستم عوق بزنم

بهزاد منو با خودش کشید و چشممو باز کردم

  محسن رو دیدیم که رو به رومون بود 

بهزاد رسی    ع دستمو رها کرد و دستش رو گذاشت 

  پشتم

رو به محسن گفت

ما بریم دیگه  -

  محسن رسی تکون دادو گفت

ن  -   آره ...بچه ها تو هوا رفیر

  بهزاد رس تکوم داد 

  دوست داشتم بگم بچه؟

اینجا نصف پی  مردن 

  بچه کجا بود 



603 

 !از بچه های هول هم بد ترید لعنتر ها 

  اما بهزاد با فشار دستش، منو همراه خودش برد 

  با گام های بلند تر رفتیم سمت آسانسور 

تو مسی  چندین نفر که نشسته بودن و دخیر ها رو پا 

  دن دیدیمو بغلشون نشسته بو 

با انزجار گفتم

اینا مکان ندارن اینجا ولو شدن؟  -

  بهزاد پوزخندی زد و گفت

پول که زیاد شه تفری    ح های متعارف برات لذت  -

 !نداره

ی نگفتم ن   چی 

  بهزاد گفت

ی ! از هیجان  - دیگه از رابطه عاشقانه لذت نمییی



604 

ی  !رابطه تو محیط عمویم میخوای لذت بیی

بیشیر پیچید دلم

  آب دهن رقیق تو دهنم جمع شد 

  با تهوع گفتم

  حالم داره بهم میخوره -

  بهزاد کمک کرد پالتو و شالم رو بپوشم

ونزدیم   بی 

  شایک گفت

!بهت گفتم نگاه نکن -

ن و زد و عصبابن تر گفت   دکمه طبقه پایی 

 !چرا به حرف من گوش ندادی چشمان -

  نفس عمیق کشیدم

  بی فایده بود 



605 

فتمشایک گ

 !تو چرا منو آوردی اینجا بهزاد -

قبل اینکه جواب بدن

  در آسانسور باز شد 

ون   پامو گذاشتم بی 

خم شدم و باال آوردماما همون جلو 

عوق زدم

  اما تموم نمیشد 

  بهزاد اومد منو گرفت

تکیه دادم به دستش و یه عوق دیگه زدم

خواستم بلند شم و بگم تمام شد 

  آسانسور   گند زدم به جلو 

  جلو روی بهزاد 



606 

گلکاری کردم

  اما 

!چشمم سیاه شدم و هیخی نفهمیدم

با حس خنیک بیدار شدم 

  خنیک و سوزش

به دستم نگاه کردم که میسوخت

  دستم بود  انژوکت تو 

  به کنارم نگاه کردم

  بهزاد با اخم نشسته بود 

  اخم و ناراحتر 

نگاهمون که قفل شد گفت

؟خوب - ی

  دمرس تکون دا



607 

اونم فقط رس تکون داد و بلند شد

چشمم رو بستم و اشکم ریخت 

  گند زده بودم

  اما از اون بدتر 

  صحنه ای بود که تو رسم بود .اون مرد ها 

  اون دخیر ها 

...تارییک با اون مردتو   اون دخیر که رو به روم داشت

لب گزیدم

  نمیخواستم اندام اون مرد بیاد تو رسم

  خییل چندش بود 

  اما میومد 

 با صدای بهزاد چشممو باز کردم

10:19 
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چشمان#

  با صدای بهزاد چشمم رو باز کردم

  با لحن اروم تری گفت

...اشچشمان ... اروم ب -

نگاهش کردم

  پرستار اومد 

کرد  رسم رو چک 

  از دستم جدا کرد و رو به بهزاد گفت

  دکیر ویزیت کنه،میتونید برید  -

  بهزاد تشکر کرد 

آروم نشستم رو تخت 
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  بهزاد اومد پیشم 

  موهامو داد پشت گوشم

  گونه ام رو بوسید 

تو تنش اتفاقات بودم 

ن ناخواسته لرزیدم و عقب رفتم   برای همی 

زود

ن    رسمو انداختم پایی 

بهزاد نفس عمیقر کشید

دستشو دور شونه ام محکم حلقه کرد و منو به 

د    خودش فرسی

  هر دو میدونستیم چرا حالم بده

اما هیچکدوم به زبون نیم اوردیم

  اصال چی میگفتم



610 

  چی میتونستم بگم

  دکیر اومد 

  شد بهزاد از من جدا   

  سالم کردم و دکیر گفت

 !خب... خانمه... ام.... چشمان -

رس تکون دادم 

  خندید و گفت

مو  -   گذاشتم چشمان  منم اسم دخیر

لبخند زدم بهش

  فشارمو گرفت و گفت

  سالشه ۲تازه  -

  لبخندم بیشیر شد و گفتم

  خدا حفظش کنه -



611 

  خندید و تشکر کرد 

  فشارم رو چک کرد و گفت

 چی شده بود؟االن خو -
 

. اما میخوای بیک   بی

  نمیدونستم چی بگم

مردد گفتم 

  یه صحنه بد دیدم... خییل تهوع اور بود  -

ابروهاش باال پرید و گفت

؟ -   چی

  رسی    ع گفتم

 !یه گربه مرده و له شده -

  صورتش تو هم رفت و گفت

  اوه -

ادامه دادم



612 

غذا هم،رو هم خورده بودم ! رو دل کردم  -

  داد و گفت رس تکون

احت بده و به  ۲۴پس تا  - ساعت به معده ات اسیر

  صحنه ای که دیدی هم فکر نکن

لب زدم چشم 

  رو به بهزاد گفت

ید  - یف بیی میتونید ترسی

  بهزاد هم تشکر کرد 

ن  از تخت رفتم پایی 

ون   با بهزاد رفتیم بی 

  معده ام هنوز عادی نشده بود 

  باز انگار میخواستم باال بیارم 

سی  هیچکدوم حرف نزدیم تو م



613 

  رسیدیم خونه و رفتیم داخل

رکس اومد دورم چرخید

  رسشو نوازش کردم و خواستم برم

اما دورم چرخید 

  گفتم  دوباره رسش رو دست کشیدم و 

  پیش باباییتپرس خوب... من خوب نیستم... برو  -

  با این حرف به بهزاد نگاه کردم

  رکس رفت سمت بهزاد 

  یه جور دیگه ای بود اما نگاه بهزاد 

  حالم رو به راه نبود 

ن بدون هیچ حرقن رفتم باال    برای همی 

 !حالم واقعا بد بود

رفتم تو اتاق 



614 

  لباسم رو عوض کردم و خوابیدم 

  اما تا صبح خواب چرند دیدم 

صبح بود دیگه بلند شدم ۶

ی بخورم چون ضعف داشتم رفتم پایی ن ن یه چی   

خونه با دیدن بهزاد تو اشی ن جا خوردم ی

  اونم انگار انتظار منو نداشت

  داشت چای میذاشت

ن و گفتممنم ب  ی حال نشستم پشت می 

  خییل بد خوابیدم -

  رس تکون داد و گفت

.منم -

ن    وسایل صبحانه رو گذاشت رو می 

  اما من بلند نشدم کمک کنم



615 

ن و گفتم  رسمو گذاشتم رو می 

رایه بلد نیستر بشه حافظه ادمو پاک کرد !؟  -

 .حداقل موقت ... فقط در حد چند ساعت 

5 January 2022 
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چشمان#

  بهزاد سکوت کرده بود 

رسم رو بلند کردم و نگاهش کردم

ه به من داشت   یه نگاه نافذ و داغ ،خی 

دلم ریخت 
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خوابم میومد و دقیقا چرند گفته بودم 

  اما مسلما، بهزاد االن یه فکر دیگه در موردم میکرد 

ن و گفتم زود رسمو انداختم پایی 

  من باز چرت گفتم -

صورتمو پوشوندم و گفتم 

 !ونمکل شب نخوابیدم ! داغ -

،رفت باقر وسایل رو اورد    بهزاد بدون حرقن

  نشست رو به روم

  نفس عمیق کشید و گفت

 !اگر رایه بود،اول خودم استفاده میکردم -

دوباره نگاهش کردم

  چای رو گذاشت جلو من و گفت

 !صبحانه ات رو بخور و دیگه حرقن از دیشب نزن -



617 

خودش مشغول شد 

اما من نگاهم رو ازش نگرفتم 

من سوبر میدم

  اون عصتی میشه

  اون تیکه میندازه

  من خیس عرق میشم

  بسه دیگه اخه

 !واقعا بسه

  بدون مکث پرسیدم

؟ - ن ا تو این خونه رابطه داشتی 
  با مییر

بهزاد داشت لقمه میذاشت دهنش

  نیمه راه دستش ایستاد 

به من نگاه کرد و گفت



618 

  چطور ؟ -

  حرصم گرفت جواب اینجوری داد 

ا بروز ندادم و گفتمام

 !خب ... یه نفر به من گفت باید حسش کتن  -

به لیوان چایم نگاه کردم و گفتم 

 !میخوام ببینم باید دقیقا چیو حس کنم -

ون داد و گفت ن بی    بهزاد نفسش رو سنگی 

ا رابطه داشتم و اون گایه میومد اینجا و  - من با مییر

ان ! چون تو میموند ! اما این ربظ به تو نداره چشم

  گذشته بود و تمام شده

  رسمو بلند کردم و گفتم

،میگذره و تمام    - ن ی که تو تجربه میکتپس یعت ن ن چی 

ن سادگیه پس  !میشه؟ به همی 
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  ابروهاش تو هم قفل شد و گفت 

آدم تو عمرش هزارتا بستتن میخوره، اما فقط    -

 !یکیش یادش میمونه

  رس تکون دادم

فتمیه لب از چایم خوردم و گ

! اما اینکه مثال من -
 

...دقیقا درست مییک

نگاهش کردم و گفتم

 !اون بستتن باشم برای کیس یا نه،مهمه ! مگه نه؟ -

د    لب هاش رو به هم فرسی

از دیشب ازش خشم داشتم

  حالمم رو به راه نبود 

داشتم بحث و دعوای الیک درست میکردم 

  هرچند 



620 

ن حقیقت بود  حرفم عی 

ا نشم برای بهزاد ؟از کجا معلوم من،ییک    مثل مییر

  نگاهمو ازش گرفتم

  برای خودم یه لقمه درست کردم و گفتم

ن  - بعضیا دوست دارن هزارتا بستتن رو بچشن تا ببیین

 !کدوم باب میلشونه

منظورم بهزاد بود

مکث کردم

  بهزاد گفت

؟ -   و بعضن های دیگه چی

  میدونستم منظورش منم

لبخند زدم و گفتم

ن     بعضن  - های دیگه میدونن بستتن ها ذاتن ییک هسیر



621 

یه بستتن رو انتخاب  !! پس درگی  طعم ها نمیشن

ن. جای اینکه  ن و تا اخر از خوردنش لذت مییی میکین

!طعم های دیگه باشن به فکر 

احساس میکردم خییل حرف های ادبی و خوبی زدم

شد  اما بهزاد اخمش باز 

  خییل ریلکس گفت

 !ذت تو خوردنهحق با توئه... ل  -

خوردحس کردم لبخندش رو 

  برداشت و گفتچایش رو 

ه زودتر برم -   من بهیر

  بلند شد و در حال دور شدن از من چای خورد 

ون دادم   با حرص نفسمو بی 

کاش انقدر در مورد بستتن و خوردن و اینا حرف   



622 

دم  ن نمی 

...اما

  حداقل حسم رو بهش گفتم

کردمبرا خودم درست   یه لقمه بزرگ

رفتم دنبال بهزاد تا بقیه حرف هامو بهش بگم

ن    اما تو پاگرد،دیدم داره میاد پایی 

ون بدون لباس بی 

  با همون لباس خونه

سوایل نگاهم کرد

رسی    ع گفتم 

میخواستم حرف بزنم... البته فکر کنم گفتر دیرت    -

 !شده

بهزاد ایستاد 
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 .دقیقا جابی که دفعه قبل ایستاد و منو بوسید

ه شد    به لبم خی 

13:17 
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چشمان#

بهزاد نگاهشو از لبم گرفت

  به چشمم نگاه کرد 

  و گفت رس تکون داد 

منم باهات حرف دارم... اما شب صحبت    -

...میکنیم

رس تکون دادم 
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دوباره برگشت باال

  رفت اتاقش و در رو بست

  منم رفتم حاضن شم

بهزاد قبل من رفت و من از پنجره اتاقم دیدم که   

ون ماشینش رفت بی 

ه به من بود  ن هم خی  انگار از پشت شیشه ماشی 

  ایه کشیدم و نشستم رو تخت 

حس دانشگاه رو نداشتم 

اما نمیخواستم ناشکر باشم 

این دانشگاه یه محال بود که برام ممکن شد 

  نمیخوام از دست بدم

ون.از کوچه که خارج شدم شهاب با    از خونه زدم بی 

  پام ترمز کرد  ماشینش جلو 
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  نیم میر پریدم عقب

  با خنده پیاده شدو گفت

 !ببخشید، ترسیدی؟ -

  لبم و گفتمدستمو گذاشتم رو ق

 !آره ! چرا اینجوری اومدی -

  خندید و گفت

ن کرده بودم میخوای  - ی... اینجا کمی  از بس در می 

  بری دانشگاه سوارت کنم

آیه کشیدم و گفتم

  چرا دقیقا؟ -

  ابرو باال داد و گفت

واضح نیست !؟ ازت خوشم اومده ! میخوام بیشیر  -

  آشنا شیم
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تنم یخ کرد

  ی  یه نفر دیگه اممن االن خودم درگ

 !اونوقت تورو کجا ذهنم بگذارم 

سیع کردم اروم باشم و گفتم

ایط  - ممنونم... لطف داری به من ... اما من االن رسی

 ...آشنابی با کیس رو ندارم

خندید و گفت

  باشه حاال ... بیا بریم دانشگاه -

تکون نخوردم و گفتم

  شما برو من خودم میام -

  اخم کرد و گفت 

سونمت ... سگ هار  - چشمان ... بیا تا دانشگاه می 

  نیستم که اینجوری فرار میکتن 
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ناراحت شدم و گفتم

ن منظوری نداشتم -   من چنی 

ن باز کرد و گفت   در ماشی 

 .پس سوار شو -

  خودش نشست

  مونده بودم رس دورایه

  چه غلظ بکنم

  دوست نداشتم شبیه امل ها باشم

  هزاد نوشتمسوار شدم و فوری برای ب

همکالسیم رس کوچه منو دید گفت با هم بریم    -

.دانشگاه. پیام دادم در جریان باشی 

  پیام فرستادم

  شهاب راه افتاد و گفت
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  تبلتت رو نیاوردی؟ -

بهزاد هم جواب داد

  ممنون خیی دادی -

  گوشی گذاشتم توجیبم و گفتم

نه...من سیع میکنم سمت تبلت نرم ! وقتمو خییل  -

هم  !یگی 

م  - سال بعد برمیگردم  ۶اینستا منم اسی  میکنه می 

خندیدمو گفتم

م.اما رمان میخونم تا تموم نکنم ول  - من اینستا نمی 

نمیکنم 

  خندید و گفت

خوبه پس کال وقتت مفیدن -

 !نه خییل ! اما سیع میکنم مفید باشم -
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  تا برسیم حرف عادی زد 

از کارش و دانشگاه و اینا گفت 

یدم پیش پدرش کار میکنه و برای کارش اومده این فهم

.رشته

  سال بزرگیر بود  ۵از من 

  اما انگار بچه کاری و مثبتر بود 

  نزدیک دانشگاه پارک کرد 

تشکر کردم

خواستم پیاده شم اما رسی    ع گفت

ی بهت بگم - ن   چشمان ... من باید یه چی 

سوایل نگاهش کردم

 زد و گفت
 

  لبخند کمرنیک

رف های اون روزم معذرت میخوام...   بابت ح -
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نمیدونستم اینجا خونه دائیته . فکر بد کردم در 

 !موردت

6 January 2022 
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#۱۰۷

چشمان#

  حرفشجا خوردم از 

دوست داشتم بگم منم دروغ گفتم، اون داییم نبود و 

 !تو بیجا کردی در مورد من فکر بد کردی

اما مسخره میشد اگر میگفتم 

ون نگاه میکرد مسلما فکر بد    هر کیس هم بود از بی 
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 !میکرد

ن  برای همی 

  فقط رس تکون دادم و پیاده شدم

شهاب پیاده شد و گفت 

؟ -   ازم ناراحتر

  لبخند زدم و گفتم

 !نه -

ی نگفت ن رس تکون داد و چی 

منم دیگه حرف نزدم 

رفتیم رس کالس و سیع کردم بهش فکر نکنم

اما یه تو رسم میومد

 .کالس تموم شد

  شهاب رفت و من موندم برا کالس بعدی
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  بعدش هم خودم برگشتم خونه

  منتظر بودم بهزاد بیاد حرف بزنیم

  ی نشد و خوابیدم اما خیی 

ی از بهزاد نبود و مشخص  چهارشنبه صبح هم خیی

بود دیشب اومده

  اما انگار صبح زود رفت

یم غروب شمال   گفته بود امروز می 

 زد 
 

  اما نه زنیک

نه پیایم داد 

بهش زنگ  ۶عرص چهارشنبه بالخره خودم ساعت 

  زدم

زود جواب داد و گفتم 

  نمیای خونه؟ -
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ی - ن   شده؟ دارم میام، چی 

لب زدم نه و قطع کردم

  دیگه واقعا ازش ناراحت بودم

  میدونستم حق ندارم ناراحت باشم

  اما حالم گرفته شده بود 

  خودم رو رسگرم رکس کرده بودم

  داشتم باهاش بازی میکردم که صدای در اومد 

با رکس پا تند کردم جلو در و شایک گفتم 

  بیا بالخره بابات اومد  -

اما

در ورودی خشک ایستادم  یه خانم جلو با دیدن 

  ابروهام باال پرید 

اونم با دیدن من شوکه شد 
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  اما یهو اخمش رفت تو هم و گفت

؟  - تو گ هستر

  انقدر لحنش تند بود که یه قدم عقب رفتم

  نمیدونستم چی بگم

چون با یه حس مالکیت بدی به من توپید که انگار 

 !اینجا مال اونه

ش پارس کردرکس رفت جلو و به

منم جرئت گرفتم و گفتم 

شما ؟ -

  اخمش بیشیر شد 

  اومد داخل تر و گفت

  ئه ... منو نمیشناش؟ -

پوزخند زد 
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  نگاهش تو کل خونه چرخید و گفت

؟ کلفتر ؟ -   نگفتر ! اینجا چکار میکتن

  نگاهم کرد مجدد 

 !البته به تیپ و قیافه ات نمیخوره -

  رکس پارس کرد و زن گفت

  ه سنتم نمیخوره کاره ای باشی اخهب -

  اخم کردم

سیدم فامیل بهزاد باشه و باهاش دهن به  اما مییر

  دهن شم

  رکس کالفه پارس میکرد 

  نوازشش کردم تا اروم شه

  یهو زنه گفت

 !نکنه صیغه اش شدی -
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  ابروهام باال پرید 

ی بگم ن   قبل اینکه بتونم چی 

صدای بهزاد اومد

 !رویا -

  سمت بهزاد زن برگشت 

  تو سکوت به هم نگاه کردن

  رویا رفت سمت بهزاد و گفت

 !اره -

  بهزاد یهو چشم هاش پر از خشم شد و گفت

؟  - تو خونه من چه غلظ میکتن

  رویا پوزخند زد و گفت

 خودمه ! تو هم هنوز شوهریم -
 
 !زندگ

16:58 



637 

@ن فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال mynovelsellفایل کامل رمان چشما

#۱۰۸

چشمان#

  صداش تو رسم تکرار میشد 

  تو 

 !شوهریم

 !شوهر

 !شوهر

  بهزاد اومد جلو 

  دست رویا رو گرفت کشید سمت در و گفت

ستون که تا االن بودی برو  -   همون قیی

  رویا دستشو عقب کشید 

  برگشت تو اتاق و گفت
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ما هنوز طالق نگرفتیم،پس اینجا هنوز خونه منه !    -

!اینام وسایل منه 

  به اطراف اشاره کرد 

رفت سمت یه گلدون و گفت 

 !این که اصال،مال جهاز خودمم هست -

بهزاد یه گام رسی    ع برداشت 

گرفت  گلدون رو 

کوبید به دیوار رو به رو،و داد زد -

 !دیگه نیست -

  از جا پریدم و رویا گفت

هنوزم همون ادم قایط قبیل؟ -

  به من نگاه کرد و گفت

شناسنامه ات که تغیی  نکرده! پس این کیه؟صیغه    -
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  کردیش؟

  با تاسف براش رس تکون دادم و بهزاد گفت

ون تا زنگ نزدم   ب به تو ربظ نداره! بهت گفتم برو  - ی 

 !به پلیس

  رویا خندید 

  موهای بلند 

  صورت خوش فرم

  قد متوسط

  اندام خوب

  و چهره کال دلنشیتن داشت

  اما با تمسخری که صورتشو زشت میکرد گفت

ون؟ تورو    -  زنمو بندازین بی 
 

؟ بیک
 

زنگ بزبن چی بیک

 !میندازن،چون من اینجام دخیر اوردی تو خونه
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  به من نگاه نکرده بود بهزاد کال از اول 

  اما اینبار به من نگاه کرد 

  خشم نبود نگاهش

داما کالفیک ن  موج می 
 

  رفتم سمت پله ها 

حس کردم باال باشم راحت تره 

  دوست نداره من، شاهد این اتفاقات باشم

رویا دور زد و گفت

فت کردی بهزاد! االن بخوایم  - ده سال خوب پیرسی

یم سهم من خوب میشه  !ها طالق بگی 

  یه تابلو برداشت و گفت

  اینم مال من بود  -

 !تابلو کوبید به دسته صندیل
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  جا خوردم

  رفتم باال 

  شنیدم که بهزاد گفت

-  
 
؟ که سهمتو از زندگ االن اومدی اینجا دقیقا برا چی

ی؟  من بگی 

باالی پله ها ایستادم 

ن یه وسیله دیگه اومد و رویا گفت    صدای شکسیر

ات بجنگم بهزاد. من اومدم حقایقو من نیومدم باه -

م  !بفهمم!البته ... سهمم بگی 

  بلند زد زیر خنده و گفت

دیگه بابا جونت مرده ! مگه بخاطر اون نبود که با    -

ن من و  پدرت ، پدرتو انتخاب  من نیومدی؟ مگه بی 

 
 

 !نکردی!؟حاال وقتشه سهم منو بدی و حقیقتو بیک
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  بهزاد پوزخند زد و گفت

ن ، رفتنو انتخاب کردیتو ...  - ن من و رفیر این  !بی 

 !انتخاب خودت بود نه من

ن دیگه رو هم   شکست و گفترویا یه چی 

؟ - ن هنوز اینارو نگه داشتر   برای همی 

ن کیل وسیله اومد و گفت   صدای شکسیر

بهزاد... تو عاشق من بودی ! من رفتم تا تو بیای !  -

ه به من اما تو تمرگیدی تو این خراب شده حتر دیگ

 !زنگ هم نزدی

  بهزاد بلند خندید و گفت

جدا! نگفته چمدون بستر و رفتر ! منتظر بودی با    -

نشون دادی ، انتخابتم    رس بیفتم دنبالت؟ تو خودتو 

ت خورد ته دیگ اومدی رساغ من    کردی! االنم کفگی 
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 !خیالت راحت حتر ریایل قرار نیست بهت برسه !اما 

  حالم خییل بد بود 

ی نشنومرفتم  ن  .تو اتاق، تا دیگه چی 

ن  دراز کشیدم و از دور صدای خورد شدن و شکسیر

 …یم اومد

8 January 2022 

12:57 
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#۱۰۹

چشمان#

ن بهزاد    و زنش چی گذشته بود!؟ واقعا بی 

  از حرفش مشخص بود، زنش بی خیی رفته
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ش نشده   بهزاد هم دیگه پیگی 

  اما 

  چرا 

ن !؟ طالق نگرفیر

  یعتن بهزاد دید زنش رفت

؟ کال دیگه،نه زنگ زد و نه هیخی

بزنه البد منتظر بود زنش زنگ

  زنه هم منتظر بود بهزاد زنگ بزنه

  زنش خوشگل بود 

  اما ازش بدم میومد 

ی طالقش نداد ؟چرا بهزاد غیاب

  یعتن هنوز عاشقشه ؟

  هنوز منتظرش بود ؟
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که برگرده؟ 

ون !!پس چرا میخواست بندازدش بی 

ن من و پدرت ،پدرتو انتخاب کردی!  زنش گفت تو بی 

...اما

  پدر بهزاد که ده سال پیش سالم بود 

چه دلییل داشت بهزاد اونو انتخاب کنه؟ 

 !ونست با زنش برهمیت

  انقدر تو رسم سوال بود 

ن یم اومد ن صدای جیغ و داد و شکسیر و انقدر از پایی 

  شقیقه هام تی  کشید 

 .رسمو بردم زیر بالشتم و نفهمیدم چطور خوابم برد

  یهو از خواب پریدم

  خونه تو سکوت مطلق بود 
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 !دقیقه شب بود  ۱۱:۴۵ساعت 

ونبلند شدم و رسی    ع از اتاقم رفتم    بی 

  در اتاق بهزاد باز بود 

  یه لحظه تو رسم گذشت

نکنه تهش مثل فیلما،اشتر کردن االن با هم رو 

ن   !تخیر

  با وجود این فکر 

خییل پر رو شدم و رفتم تو اتاق بهزاد

  اما اتاقش خایل بود 

ن  از پله ها اروم رفتم پایی 

خونه رسد بود 

 !انگار ساعت هاست، در تراس بازه

  بود  خونه تاریک
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ن پر از    فقط دوتا دیوارکوب روشن بود و رو زمی 

  خورده های ظرف ها و وسایل شکسته

  بهزاد رو تراس بود 

  رو صندیل نشسته بود 

ن بود    پاش رو می 

ش پاکت سیگار و یه بطری بود که میدونستم  ن رو می 

وبه  !بطری مرسی

 !مردد رفتم جلو در تراس

ون داد بهزاد سیگارشو پک عمیقر کشید و دودشو    بی 

  رس برگردوند سمت من

وب دستشو آورد باال و تا ته نوشید  لیوان مرسی

  پوزخند زد و گفت

  میبیتن وضع منو ؟ -
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یهو برگشت سمت حیاط 

  لیوان رو پرت کرد کنار لبه استخر 

  لیوان پودر شد گفت

ه! منتظر بود  - عویصن اومده نصف اموال منو بگی 

ه ... اموال پدرم مال م  ن شه ! بعد بیاد پدرم بمی 

 !دنبال سهمش

  ساکت بودم

  بهزاد دوباره نگاهم کرد و گفت

ی اقدام نکرده بودم !؟ ن چرا برای طالق غیاب - میدوب

ن چند وقت پیش، ته دلم امید داشتم  چون تا همی 

 !!دروغ باشه ! امید داشتم هنوز برگرده

  عصتی خندید 

بلند شد گفت
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 !من خییل بدبختم نه؟ -

  رس گفتم نه با تکون

  اومد دقیقا رو به رو من،ایستاد و گفت

ی ... جوری که    - ی وحیستو خییل خوشگیل ... یه زیباب

 ...آدمو رسکش میکتن 

  نگاهش نشست رو لبم و گفت

به زودی، همه بدیه های پدرت داده میشه و تو  -

 !هم میتوبن بری

  جلوتر اومد 

  چشم هاش کامال مست بود 

لب زد 

...یتو هم می   -

اینبار به چشم هام نگاه کرد. نگاهمون تو چشم های 
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  هم چرخید 

  نرم گونه ام رو نوازش کرد و گفت

ی ؟چرا انقدر زیباب -

  نفس عمیق کشید 

  دستش از گونه ام نوازشوار رفت رو گردنم و گفت

  خییل پوستت لطیفه -

...با تردید رس تکون دادم بسه

  اما چونه ام رو لمس کرد و گفت 

ه - ...مسلما یه پرس خوب رس راهت قرار میگی 

  با این حرف لبمو لمس کرد و گفت

...باید بری چشمان -

  به چشم هام نگاه کرد و گفت

  میشه قبل رفتنت ... لب هاتو ببوسم ؟ -
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  منتظر نگاهم کرد 

  بی اراده لب زدم

  من نمیخوام برم -

نگاهش همچنان قفل من بود

  اینبار محکم تر گفتم

  من نمیخوام از اینجا برم  -

  نگاهش دوباره رفت رو لب هام و گفت

  میشه لب هاتو ببوسم ؟ -

مغزم کار نمیکرد 

میدونستم بهزاد مسته

  اما 

این تماس 

  این حرف ها 
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  اگر همه اش اشتباه باشه 

  اما باز هم میخوام تجربه کنم

نفس گرفتم 

وبش ریه هام رو پر کرد  بوی سیگار و مرسی

  لبم رو تر کردم و لب زدم

...آره -

هنوز حرفم تموم نشده بود 

  اما بهم فرصت نداد 

منو کشید سمت خودش

لب هاش آروم رو لبم نشست و بدنم اسی  بازوهاش 

  شد 

13:12 
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#۱۱۰

چشمان#

چشمم ناخوداگاه بسته شد 

…باورم نمیشد داره اتفاق میفته

  باورم نمیشد بهزاد لبمو بوسید 

  باورم نمیشد این بدن منه اسی  بدنش

د یه دستش کمرمو به خودش فرسی

  یه دستش رفت تو موهام

  لبمو مکید 

  نرم گاز گرفت

  بوسید 

  اره مکید دوب

 …مغزم
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  مغزم کار نمیکرد 

  بی اختیار دستم رفت رو بازوش

  آروم باال تر 

  رو گردنش

  تو موهاش

س شدم  و نیر

س و حریص   نیر

  مثل خودش لبشو مکیدم

  گاز گرفتم و کشیدم

  زمان از دستم در رفته بود 

  بهزاد آروم از من جدا شد 

ن گفتم و یه نفس عمیق کشیدم   هی 

  ردم و نگاهمون قفل شد چشم هامو باز ک



655 

  ناباورانه رس تکون داد و لب زد 

  . کاقن نیستنه ..  -

  دوباره خم شدو لبمو بوسید 

  بی تحمل تر از قبل

  منم همراهیش کردم

  عقب عقب،منو برد داخل

با پاش در تراس کوبید تا بسته شه و لحظه بعد رو 

  کاناپه بودیم

  بهزاد روی من

  ود و دستش دیگه تو موهام نب

  داشت بدنمو فتح میکرد 

د    سینه ام رو از رو لباس فرسی

د    باسنمو فرسی



656 

  وزنشو انداخت رو تنم

  چرخید تا من برم روش

 !باورم نمیشد کجام

  رو بدن بهزاد 

  جابی که میشد حس کنم تو چه وضعیتیه

  دستش رفت زیر بلوزم

  تماس دستش با تنم مثل یه جریان برق بود 

  شیدمناخوداگاه رسمو عقب ک

  اما بهزاد دوباره لبمو بوسید و دستشو برداشت 

  میخواستم بگم بزار 

دستتو بازم بزار 

  ادامه بده

  من میخوام باهات تا ته خط برم 



657 

  اما بهزاد، از لبم جدا شد و فقط بغلم کرد 

موهامو نفس عمیق کشید و تو اون حال نگهم 

  داشت

ین بود    یه برزخ شی 

  من تو بغل بهزاد بودم

هر چند دقیقه موهامو نفس عمیق یم کشید و 

میبوسید 

  دستش نوازش وار، رو کمرم میچرخید 

  لبم ، طعم لب های بهزاد رو داشت

ی اختیار لبمو مکیدم و لبخند زدمب

  دوست داشتم

  طعم لب هاشو دوست داشتم

د  ن  می 
  بهزاد نه حرقن



658 

ی تو حالتمون میداد    نه تغیی 

سیدم تکون بخورم و این آغوش رو از دست   منم م ییر

بدم 

 .انقدر تو اون حال موندیم که خوابم برد

  خواب و بیدار بودم که بهزاد چرخید 

  منو گذاشت رو کاناپه و خودش بلند شد 

خمار نگاهش کردم

  خونه نسبتا روشن بود 

  صبح شده بود 

  یهو یادم اومد دیشب چکار کردیم

 !بهزاد لبمو بوسید

...نم نه یه بار او 

من تو بغلش تا صبح خوابیدم 



659 

اونم نه فقط تو بغلش

من رو تنش خوابیدم 

رو تنش وقتر تک تک اندام هاشو حس میکردم

  شوکه نشستم رو کاناپه

، رفت تا تلفن ن ن خورده های رو زمی    بهزاد از بی 

اهن سفیدش تنش بود    هنوز شلوار مردونه و پی 

  تگوشی رو برداشت و شماره گرف

  نگاهش چرخید سمت من

  نمیدونم چرا 

  اما بی اراده 

ن  رسمو انداختم پایی 

  روم نمیشد به چشم های بهزاد نگاه کنم

اگر همش از رس مستیش بوده باشه و االن از من 



660 

؟   معذرت بخواد چی

؟   اگر پشیمون باشه چی

  بهزاد گفت

... سالم... میدونم گفتم فعال نیای ! اما یه   الو  -

پر شده از شیشه  اومد کل خونه مشکیل پیش

؟. مرش . االن. خورده ... میتوبن بیای کمک کتن

 ...منتظرم

  با این حرف گوشی قطع کرد 

  میدونستم به نعیمه زنگ زده

ن بود    رسم همچنان پایی 

  بهزاد اومد سمتم

  نمیدونستم چی میخواد بگه



661 

ن پام زانو زد و گفت   پایی 

 ....چشمان -

15:43 
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چشمان#

سید بهزاد بگه ببخشید  تمام وجودم مییر

  یا بگه مست بوده و نمیخواسته این کارو کنه

،رو به رو شم  ن حرقن نمیخواستم با چنی 

ن رسی    ع خو  دم گفتمبرای همی 

  من اصال بخاطر دیشب، پشیمون نیستم بهزاد  -

به خودم جرئت دادم
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رسم رو بلند کردم و نگاهش کردم

لبخند زد 

نگاهم کرد و گفت

  اما من پشیمونم -

  جا خوردم

  قلبم ریخت

  نفس عمیق کشید 

به لبم نگاه کرد و گفت

ن بار طعم لبتو    - من پشیمونم چرا تو مستر برای اولی 

چشیدم

ه چشمم نگاه کرد و گفتب

  میشه دوباره ببوسمت؟ -

  شوک شده بودم



663 

  دیشب تاریک بود 

بهزاد مست بود 

  االن همه جا روشن بود و 

  بهزاد 

  بدون مستر 

  از من خواست لبمو ببوسه

  فقط نگاهش کردم

  سوایل رس تکون داد 

  منم رس تکون دادم اره

  بهزاد رسشو نزدیک اورد و من

...چشممو بستم

نفسش خورد به صورتم و لبش رو لبم نشست

  نفسش گرم بود و لب هاش داغ



664 

  دستش رفت تو موهامو رسمو عقب برد 

  لبمو مکید و منو دوباره خوابوند روکاناپه

  وزنشو هنوز ننداخته بود رو تنم که رکس پارس کرد 

  یهو هر دو مکث کردیم

  روم از من جدا شد بهزاد آ

  نفس عمیق کشید 

  نرم لبمو دوباره بوسید و گفت

...االن نعیمه میاد -

از روم بلند شد کامل و گفت 

  رکس هم حسابی گرسنه است -

  وایساد 

  من هنوز رو ابرها بودم

نگاهم کرد. نفس عمیق کشید و از ریه هاش هوا رو 



665 

ون داد    بی 

  آروم گفت

 !آخر کار دادی دستم -

  لب گزیدم اما همزمان،نتونستم لبخند نزنم

  بهزاد هم آروم خندید 

  رسی به حال خودش تکون داد و گفت

اما من تو حرف زدن خوب باید حرف بزنیم ..  -

 !نیستم

  نشستم رو مبل و گفتم

...منم -

ی تحمل پارس کردرکس دوباره ب

  بهزاد خندید و گفت

  تا ما رو نخورده برم غذاش رو بدم -



666 

خونه ن   با این حرف رفت سمت آشیی

بهش نگاه کردم

االن چی میشه؟ 

  گفت پشیمون نیست

منو دوباره بوسید

حاال چی میشه؟

به اطرافمون نگاه کردم

 !االن که زنش هم برگشته

  دلم ریخت

وای خدایا ... من تو خونه یه مرد متاهلم ! اگر یهو 

ن ؟بیان منو بگی    چی

یخت بهزاد داشت تو ظرف رکس غذ ا می 

  یه لحظه برگشت سمت من



667 

رسی    ع و نگران گفتم

  همرست نره با مامور بیاد  -

  بهزاد متعجب نگاهم کرد و گفت

؟ -   چی

بلند شدم و گفتم

من ... اینجام... نامحرمیم ! نیاد با مامور ! بگه  -

 !دخیر اومده خونه من و شوهرم

9 January 2022 
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  بهزاد با ابرو باال پریده، تو سکوت نگاهم کرد 

  کالفه دست کشید توی موهاش و گفت

اون سیع میکنه زهرش رو بریزه ! اما مهم نیست ...    -

 !یه کاریش میکنم

ن نش   ستم رو صندیل پشت می 

  حرف بهزاد فقط نگرانیم رو بیشیر کرد 

مردد گفتم 

میخوای من برم جای دیگه !؟ -

  قبل تموم شدن جمله ام گفت

...نه -

  از نه قاطیع که گفت جا خوردم 

اخمش رفت تو هم و با یه نفس عمیق و کالفه، رفت 

  سمت چای ساز 



669 

ای   منم زود بلند شدم و تو سکوت هر دوتا کار 

  صبحانه رو کردیم

...و همچنان

...بهزاد

  تو هر کاری

…یه جوری بدن منو لمس میکرد 

حاال چه شونه من باشه، که نوازشوار لمس کنه تا من 

  برم کنار 

  یا باسن من باشه، که موقع رد شدن

خودشو بزنه به بدنم

  دیگه اینا که توهم نبود 

  بعد اون بوسه

  و بعد اون حرکت دستش زیر بلوزم



670 

لب گزیدم و نشستم

  ناخوداگاه زیر لب گفتم

 !خداروشکر -

بهزاد سوایل نگاهم کرد و گفت 

؟  - چی

  دستم رو گذاشتم جلو لبمو رسی    ع گفتم

  هیخی -

  باز فکرم رو بلند گفته بودم

واقعا نمیشد بگم خداروشکر دیشب تو دستت رو   

  عقب کشیدی

ت احمق، که حاضن بودم تا تهش وگرنه من غی  مس

برم 

نمیدونم تو اون لحظه چه اتفاقر تو مغزم افتاده بود   



671 

که این فکرو داشتم

 کرد و ادامه نداد
 

 !اما خداروشکر بهزاد مردونیک

  بهزاد مشکوک نگاهم کرد 

ن و گفتم رسمو انداختم پایی 

خداروشکر کردم دیگه ...چیه؟ -

  خب چرا؟ -

کالفه گفتم 

  فهمیدم متوهم نیستمچون االن  -

زیر چشیم نگاهش کردم

  چشم هاش رو ریز کرده بود 

  مشکوک نگاهم میکرد 

  اروم گفت

  متوهم؟ -



672 

رس تکون دادم و گفتم

همش فکر میکردم، توهم زدم تو داری از قصد  -

 یا به لبم نگاه میکتن 
 

ی مییکلمسم میکت ن ن یا چی 

  بهزاد آروم خندید 

ن انداخ   ت رسشو اینبار اون پایی 

چشم چپش رو دست کشید 

  دستش رو برد تو موهاش و گفت

از دست تو چشمان ... البته من مقرصم ! از خودم    -

انتظار این حس و حال رو نداشتم ! اما از دست تو 

 …من یه موجود دیگه شدم

دقیق نگاهش میکردم

  رسش رو بلند کرد 

  مشکوک نگاهم کرد 



673 

  نیشم باز شد 

  اما نگاهمو ازش دزدیدم

ه لیوان چای ام نگاه کردم و گفتمب

پس همه اش واقیع بود ! اون تیکه ها و اون لمس  -

 !ها

بهزاد خندید و گفتم

صبح ها چرا رکس رو میفرستادی باال رسم!؟ -

  از حرفم بهزاد بلند زد زیر خنده

سوایل نگاهش کردم

ی بگه زنگ در رو زدن ن   اما قبل از اینکه چی 

  دلم ریخت

د نگاه کردمنگران به بهزا

  اونم صورتش تو هم رفت و بلند شد 
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چشمان#

  نگران گفتم

من برم باال  -

  با اخم نگاهم کرد و گفت

 !نه -

  یچید دلم داشت میپ

لیوان چای رو تو دستم گرفتم تا از یخ زدن انگشتام   

  کم شه

  بهزاد رفت جلو ایفون

  نگاه کرد و گفت
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 !نعیمه است  -

  در رو براش باز کرد و گفت

 !چه زود رسیده  -

  نفس گرفتم و وا رفتم

  خداروشکر 

  واقعا اگر رویا بیاد 

  با مامور 

مهم نبود  چکار باید بکنیم ؟ حاال شاید قبال برام

  اما االن

بعد بوسه هامون

اف بهزاد  !بعد اعیر

بیشیر از قبل برام مهم بود که نتونه بهزاد رو اذیت   

  کنه



676 

یه لب از چای خوردم

  بهزاد رفت استقبال نعیمه

با هم اومدن 

  نعیمه خانم جلو سالن ایستاد و گفت

دستش بشکنه ... خونه رو چرا به این روز درست    -

 !!!کرده

  زاد اخم کرد و گفتبه

 ...بیا صبحانه بخور فعال -

ن  خودش اومد سمت می 

  اخمش هنوز تو هم بود 

  نعیمه پشت رسش اومد و گفت 

  من صبحانه خوردم ... شما بخورید  -

سالم کردم بهش



677 

  سالم کرد و گفت

ون؟ -  !رویا اومد، تو کجا بودی پرتش کتن بی 

هنگ گفتم من!؟

  اخم کرد 

  لباسش رو آویزون دسته صندیل کرد و گفت

  من باید بودم جوابشو میدادم -

  جارو و کیسه جارو برداشت

فت سمت سالن گفت   در حایل که می 

  دلم میخواد االن بیاد من جوابشو بدم -

  بهزاد نشست و گفت

  داریم که االن بیاد همینو کم  -

  رس تکون دادم

تو سکوت صبحانه خوردیم 



678 

  بهزاد حرقن نزد 

  تو مود نبود دیگه

منم بحثمون ادامه ندادم

  خودش زودتر از من پاشد رفت کمک نعیمه

ن رو جمع کردم منم می 

  ظرف هارو شستم

  داشتم دنبال یه بر میگشتم که منم برم کمک

اما دوباره زنگ زدن

خت باز قلبم ری

  نگران رفتم جلو ورودی سالن و نگاه کردم

  بهزاد و نعیمه کنار آیفون بودن

  نگران گفتم

  رویاست؟ -



679 

ن سمت من   هر دو برگشیر

  بهزاد خندید و گفت

اون کلید داره چشمان ... پرس نعیمه است، اومده  -

 !کمک

  خجالت کشیدم 

برگشتم داخل

شکسته پرس نعیمه اومد و با بهزاد کیسه های وسیله 

ون   رو بردن بی 

من دیگه نرفتم سالن

چای تازه دم گذاشتم

ون اوردم   گوشت چرخ کرده بی 

  برای نهار دوباره هوی    ج پلو درست کردم

  کارام تموم شد 



680 

ن و ساالد درست کردم نشستم پشت می 

  تمام مدت کیس نیومد سمت من

دلم میخواست بهزاد بیاد به من رس بزنه 

  اد قبل بود و توقع بیجابی بود اما انگار باز همون بهز 

دیگه همه کارا رو کرده بودم

خونه رو چیدم ن ن کوچیک تو اشیی   همون می 

ن بود ۴برای  ی کاقنفر هم یه جوراب

مردد رفتم تو سالن 

  دیدم تقریبا همه کار ها تموم شده

بلند گفتم

 !نهار آماده است -

ن سمت من و نعیمه گفت همه برگشیر

فتم دستت درد نکنه،دیگ - ه داشتم ضعف می 



681 

  قبل بهزاد و پرسش اومد سمتم

لبخند زدم و به بهزاد نگاه کردم 

اونم لبخند زد 

 .رس تکون داد

ن لبخندش ذوق کردم   از همی 

خونه که دیدم نعیمه با   پا تند کردم رفتم تو آشی ن ی

  تعجب برگشت سمت من

  نگران و متعجب گفت

 این چیه درست کردی؟ -

10 January 2022 
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#۱۱۴

چشمان#

  دلم ریخت

  مضطرب گفتم

  هوی    ج پلو ، دوست ندارین ؟ -

  نعیمه گفت

 !ما چرا،اما بهزاد نمیخوره -

خواستم بگم اما دفعه قبل خورد

  اما بهزاد جای من جواب داد 

 ...میخورم -

ن نعیمه و بهزاد چرخید    نگاهم متعجب بی 

  اما بهزاد رسی تکون داد و نشست

  پرس نعیمه اومد کنار بهزاد نشست
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  نعمیه لب زد 

  قبال نمیخورد  -

  برام سوال بود چرا 

  دفعه قبل هم وقتر خورد یه حالت عجیتی داشت

  انگار مردد بود بخوره یا نه

  نشستیم

رو به رو بهزاد نشستم

ن کم بود    فاصله دو طرف می 

  پام رو گذاشتم رو چوب وسط

  بهزاد پاهاش رو گذاشت دو طرف پای من

نه ن   حس کردم قلبم داره هر لحظه تند تر می 

ن االنا وایسه   ممکنه همی 

  زاد پاش رو عقب کشید و آروم شدماما به



684 

  واقعا حس کردم از جریان خون رسم رسخ شده باشه

نعیمه دیس برنج رو،به سمت بهزاد گرفت

بهزاد دیس رو گرفت اما به سمت پرس نعیمه و بعد   

  نعیمه و بعد من نگه داشت تا بکشیم

  بعد برای خودش کشید 

نامحسوس به بشقاب بهزاد نگاه کردم

  بیشیر کشیده بود  از دفعه قبل

  یه قاشق خوردم 

  خداروشکر طعمش خوب بود 

  بهزاد هم یه قاشق خورد 

اما نعیمه یهو به رسفه افتاد

نگران برگشتم سمتش

  پرسش براش آب ریخت



685 

بهزاد گفت

؟ -   خوبی

  نعیمه رس تکون داد گفت

  آره آره -

بهزاد و من دوباره یه لقمه خوردیم

نعیمه باز به رسفه افتاد

  ش خندید و گفتپرس 

؟مامان خوب  - ی

  نعیمه که رسخ شده بود با خنده گفت

 ...اره خوبم -

  به بهزاد نگاه کرد 

ی بگه ن   خواست چی 

  اما قبل اینکه نعیمه حرف بزنه صدای رویا اومد 



686 

 !اینجان -

خونه ن   با این حرف برگشتیم سمت ورودی آشیی

 !رویا

!با دوتا مامور 

  اومده بود داخل

اول میخ شد به بهزاد نگاهش 

اما بعد رسی    ع همه رو نگاه کرد و عصتی گفت

ه؟ -   چه خیی

  ییک از مامور ها که مسن تر بود گفت

  این بسایط بود که اظهار کردین؟ -

  از حرفش بهزاد آروم خندید 

  بلند شد و گفت

بفرمایید هوی    ج پلو در خدمت باشیم جناب رسوان -



687 

! 

من هنگ بودم 

 !رو کرد جدا رویا این کار 

با مامور اومد

  که بخاطر حضور من بهزاد رو اذیت کنه

  نعیمه رسی    ع بلند شد و گفت

 !این عفریته اینجا چکار میکنه -

  رو به مامور گفت

صبح تا حاال داریم وساییل که شکسته رو جمع  -

 !میکنیم

رویا جیغ زد 

  مال خودم بوده دوست داشتم بشکنم -

  نعیمه گفت



688 

، اره مال تو بود ! اما االن گ؟ ده س - ال پیش که رفتر

  دیگه نیست

یه قدم رفت جلو

  کلید رو از دست رویا گرفت وکشید 

  رو به مامور گفت

ما از این خانم شکایت داریم. بدون اجازه وارد ملک  -

  شخض میشه

رویا جیغ زد 

چی ؟ ملک شخض گ؟  -

نعیمه خواست جواب بده 

  بهزاد رفت جلو و گفت

  یمه جان با این خانم دهن به دهن نشو نع -

نعیمه با حرص نگاهش رو از رویا گرفت و بهزاد رو به 



689 

  مامور گفت

بفرمایید این سمت ... بگید چطور میتونم کمکتون  -

 کنم

14:03 

#۱۱۵

چشمان#

  هنگ بودم

ن  مامور ها همراه بهزاد رفیر

ه به من ایستاد    اما رویا خی 

  اینبار عقب نرفتم

فقط ایستادم و بهش اخم کردم .دیگه بهزاد منو   
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بوسیده 

 !محاله عقب برم 

ی نگفت و رفت ن   رویا چی 

نعیمه شایک گفت

 !چقدر یه نفر میتونه پر رو باشه -

  پرسش شایک گفت

  بیخیال مادر من،دخالت نکن انقدر  -

منم نشستم

اما میل نداشتم 

ن و گفت نعیمه کلید تو دستش رو گذاشت رو می 

خوبه حداقل اینو گرفتم -

لب زدم  -

باید قفل رو عوض کنیم -



691 

  نعیمه رس تکون داد 

  پرسش گفت

ه !؟ چرا تا االن عوض نکرد -

خواستم بگم چون امید داشت برگرده

اما باز صدای بهزاد بود که از پشت رسم جواب داد

  بخاطر حماقت -

اومد کنارم نشست و گفت

ن  -  !رفیر

  به من نگاه کرد و گفت

  بعد ناهار باید بریم اداره پلیس -

نگران گفتم

چرا ؟  -

بهزاد یه لقمه خورد و گفت



692 

 !شکایت -

  نعیمه گفت

یشه ... اون زنته بخاطر ورودش نمیشه شکایت   نم -

  کتن 

پرسش گفت

مگه اینکه شما قباله عقد یا صیغه محرمیت داشته    -

باشید، برید بگید به حریم شخصیتون وارد شده

  انگار یه نفر دلمو تو مشتش فشار داد 

از حرف پرس نعیمه نزدیک بود باال بیارم 

  بابا 

  من

تازه 

  طرف رو بوسیدم



693 

 !ها چیهاین حرف 

نعیمه گفت 

 !چشمان، بچه دوست بهزاده ! فعال -

به من نگاه کرد 

  اون فعال تهش رو یه جوری گفت

که انگار

ه ن من و بهزاد چه خیی  !خیی داره بی 

چرخید سمت نگاه من 

شوکه گفت

؟ تو چرا رسخ شدی؟ -   چشمان جان خوبی

  بهزاد برام اب ریخت وگفت

ان، در اون حد نیست   آره ... فعال رابطه من و چشم -

ن مدارگ داشته باشیم  که چنی 



694 

باز یه فعال دیگه 

  اما اینبار 

از حرفش یخ شدم

ی بشه سیدم دقیقا قراره چچرا من از بهزاد نی ی

به چه چشیم به من نگاه میکنه ؟

ا تو ذهنم مرور شد مییر

  سیع کردم ظاهر حفظ کنم

  بالخره نهار تموم شد 

ن  .نعیمه و پرسش رفیر

ونبهزاد ر    فت زباله هارو بزاره بی 

  من با رکس دو قدیم در ورودی ایستادیم

رکس دورم میچرخید

اما من بیش از حد مضطرب بودم که نوازشش کنم



695 

دمباید ب ن ی تعارف با بهزاد حرف می 

از دور دیدم داره میاد

تنها بودیم دوباره

بهزاد داشت میومد

دیم ن باید وایمیستادم حرف می 

  اما 

  ود دست خودم نب

ناخوداگاه دوییدم از پله ها باال 

نمیفهمیدم دارم چکار میکنم

  تو اتاقاما رفتم 

  در روهم بستم

  تکیه دادم به در 

؟   داری چکار میکتن



696 

؟ پس حرف چی

...پس

؟ ن تکلیفت چی تعیی 

  مثل یه بچه گیج و مبهوت

به اطراف نگاه کردم

ی نبود برای نجات من ن   اما هیچ چی 

ن دستام   گرفتم که تقه ای خورد به در   رسم رو بی 

  بهزاد گفت

 میشه بیام تو ؟ -

11 January 2022 

11:53 



697 

#۱۱۶

چشمان#

  نمیشد تا ابد تو اتاق بمونم

  یا ساکت بمونم

، از در فاصله گرفتم ن   برای همی 

  خودم در رو باز کردم

ن بود    اما رسم پایی 

  بهزاد ساکت ایستاده بود 

  گاهش روم سنگیتن میکرد ن

  نفس عمیق کشیدم

رسم رو بلند کردم

نگاهش کردم

  نگاهش خسته و کالفه بود 
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  آروم گفت

  من تو حرف زدن های احساش خوب نیستم -

لبخند زدم و گفتم

  میدونم -

  خندید 

  دستر تو موهاش کشید و گفت

  نمیخوام کار اشتبایه کنم چشمان -

  دلم از حرفش ریخت

  مردد نگاهش کردم که گفت

ن  - ...ببی 

  مکث کرد 

  ایه کشید و گفت

 !نه ... حس کن  -



699 

  دستم رو گرفت گذاشت رو قلبش و گفت

همینقدر ناآرومم میکتن ! اما نمیخوام بهت آسیب  -

 .بزنم

  رسی    ع لب زدم

بن  - ن  !نمی 

نفس عمیق کشید

یه قدم رفتم جلو تر و ساعد دستم هم رو سینه اش 

نشست و گفتم

؟  - ن بچرا فکر میکت ن ن به من آسیب می 

چون تو ،تو ستن نیستر که بتوبن درست تصمیم  -

ی ! من نمیخوام از بی تجربگیت سو استفاده  بگی 

  کنم

آب دهنم رو قورت دادم



700 

  اخه

  درست گفته بود 

  من

  رست چیهمن االن واقعا نمیدونم راه د

  لب زدم

یعتن از اینجا برم؟ -

  زود اخم کرد و گفت

، چرا من  - نه ... میخوام بموبن ... اما میخوام بدوبن

ی که دیشب بینمون گذشت پام رو فراتر    ن از چی 

...نمیذارم 

  نگاهش افتاد رو لبمو گفت

 ...سیع میکنم نذارم -

ون داد و گفت   نفسشو منقطع و کوتاه بی 



 

700 

  اخه

  درست گفته بود 

  من

  رست چیهمن االن واقعا نمیدونم راه د

  لب زدم

یعتن از اینجا برم؟ -

  زود اخم کرد و گفت

، چرا من  - نه ... میخوام بموبن ... اما میخوام بدوبن

ی که دیشب بینمون گذشت پام رو فراتر    ن از چی 

...نمیذارم 

  نگاهش افتاد رو لبمو گفت

 ...سیع میکنم نذارم -

ون داد و گفت   نفسشو منقطع و کوتاه بی 



 

701 

مخونه بمو  -   نم کاری پیش نمییی

  با این حرف خواست بره

اما رسی    ع بازوش رو گرفتم 

لب زدم 

...بهزاد -

به همون رسعتر که خواست از من دور شه 

  برگشت سمتم

  و به همون رسعتر که من پلک زدم

دستش بازو منو گرفت

دست دیگه اش قاب صورتم شد 

لبش نشست رو لبم و پشتم رو به دیوار راهرو قفل 

  کرد 

دیوانه وار همو بوسیدیم 



 
 

702 
 

ه   یه جوری که منتظر بودم،بهزاد دوباره دستشو مییی

   زیر لباسم

  اما 

د     نیی

فقط از رو لباس بدنمو تو دستش فشار داد و سینه ام  

  رو از رو لباس لمس کرد 

  نفسم رفت

 بهزاد باسنمم تو دستش فشار داد

د     خودشو بهم فرسی

 بدنشو حس میکردم

   خواد ادامه بدهنمیفهمیدم واقعا نمی 

 یعتن تا همینجا؟

 یعتن میتونه؟



 

703 

  لبشو بی اراده گاز گرفتم که بهزاد رسش رو عقب برد 

  نفس عمیقر کشید و گفت

  چشمان ... بزار رس حرفم بمونم -

با این حرف چرخید و بدون مکث رفت اتاقش

  در اتاقش رو بست

13:19 

فای

#۱۱۷

چشمان#

  حس عجیتی داشتم

هم میخواستمش

سیدم  هم مییر
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   هم حرفشو قبول داشتم

   هم بیشیر میخواستم

 لبمو لمس کردم

  داغ بود 

   بازم میخواستم

   من سی  نشده بودم

 یه قدم رفتم سمت اتاق بهزاد 

 .به خودم اومدماما 

؟   میخوای چه غلظ بکتن

 رسی    ع برگشتم اتاق

 در رو بستم 

حس یه شیطان رو داشتم که میخواد بهزاد رو از راه  

  به در کنه



 
 

705 
 

   اروم باش دیگه

  اذیتش نکن

  خودتم اذیت مییسی چشمان

  بهزاد درست میگه

 درسته بهت حس داره

اما تو ستن نیستم که بخوام،از رو حس و اشتیاق گند 

   بزنم به زندگیم

 نشستم رو تخت

 اشکم ریخت 

  چه گندی اخه

   دوستش دارم خب

 یاد مهموبن افتادم

 یاد اون حرف ها 



 
 

706 
 

   یاد اون رابطه که دیدم

   دلم پیچید 

 چشمان، تو هنوز بهزاد رو نمیشناش

  هول نباش خب 

  !آروم باش

  در اومد که گفت صدای بهزاد از پشت

م کلیدساز بیارم قفل در هارو عوض کنه -   می 

 بلند گفتم

 باشه -

ی نگفت و رفت ن   چی 

 اشکم رو پاک کردم

   بلند شدم رفتم رس پنجره 

  بهزاد رو نگاه کردم که رفت



 
 

707 
 

وح بود    حیاط رسد و بی 

   یه لحظه از فکرم گذشت

 من و بهزاد عروش کنیم

 بچه دار شیم

ن بچه هامون تو حی   اط بازی کین

 !چقدر تصویرش قشنگه

 یه قدم عقب رفتم

 یه انعکاس خودم تو شیشه نگاه کردم

 واقعا چشمان؟

 فکر میکتن بشه؟

 !مگه قصه شاه پریانه؟

ه    بابات بمی 

؟    بیای اینجا خوشبخت شی



 
 

708 
 

   اه کشیدم

خواستم پرده رو بکشم،که دیدم در باز شد و رویا  

  دوباره اومد داخل

ن بهزاد گذشته بود تازه شاید ده دقیق    ه از رفیر

 دوییدم

   در اتاقم رو قفل کردم و گوشیم رو برداشتم

 زنگ زدم به بهزاد

 تا جواب داد گفتم

  رویا اومده داخل -

؟ -  ... تو کجابی
 لعنتر

  تو اتاقم -

ن اومد    صدای پارس کردن رکس از پایی 

   بهزاد گفت



 
 

709 
 

   بمون همونجا. در قفل کن تا بیام -

  گوش دادملب زدم باشه و  

   جیغ و داد رویا بلند شد 

   پارس های رکس،کامال حالت وحیسی شده بود 

ون    اخر دیدم رویا مجبور شد از خونه بیاد بی 

  عصتی دور خونه چرخید 

   منو ندیده بود 

 نمیخواستم هم ببینه

  ! بزار فکر کنه منم رفتم

  در باز شد و بهزاد اومد داخل

 در با ورودش رویا رساسیمه دویید سمت 

 بهزاد هم پیاده شد

   پشت رسش خواست بره



 
 

710 
 

   اما رویا زودتر خارج شد 

   یه مرد میان سال هم همراه بهزاد بود 

   اونم پیاده شد 

 ! از کیفش فهمیدم کلید سازه

بهزاد نرفت دنبال رویا و مشغول صحبت با اون مرد 

 شد

ن رساغ در خیابون   دوتابی رفیر

 منم از باال فقط نگاه میکردم 

 رکس شدم یهو نگران

 اخه صداش نیم اومد

 دلشوره گرفتم

ن که دیدم رکس وسط سالن رو   پا تند کردم رفتم پایی 



 

711 

ن به پهلو افتاده   زمی 

 زانوهام شل شد اما دوییدم سمتش

12 January 2022 

14:42 

mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال@

#۱۱۸

چشمان#

  با نزدیک شدنم

  رکس چشم هاش رو باز کرد 

مظلومانه نگاهم کرد

  قلبم ریخت

  رکس نالید و من زانو زدم کنارش
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712 
 

   رو پهلو و شکمش جای کف کفش بود 

 دلم ریش شد

رکس دوباره ناله زوزه مانندی گفت و رسشو گذاشت  

ن     پایی 

  نفهمیدم دیگه دارم چیکار میکنم 

ون    دوییدم بی 

   با جیغ گفتم

 ... بهزاد -

 برگشت سمتم که بلند گفتم

 ... رکس -

   دوییدم تو 

   بهزاد هم دویید 

   اینبار دیگه رکس چشمش رو باز نکرد 



 
 

713 
 

ون   فقط از دهنش بزاق ریخته بود بی 

  پشت رسم اومد  بهزاد 

  شوکه گفت

  چی شده !؟ -

   خودش رکس رو دید و دویید 

   شکمش رو دست کشید و گفت

  ... پتیاره ... چکار کرده با رکس -

   دهن رکس رو چک کرد و گفت

شیک - ن مش دامیی    باید بیی

   گوشیش رو برداشت و زنگ زد 

 توضیح داد 

ن میان   اونا گفیر

  جا به جاش نکنیم



 
 

714 
 

   ار رکسمنم نشسته بودم کن

 داشتم گریه میکردم و نوازشش میکردم

  بهزاد زنگ زد به رویا 

 رویا جواب نداد 

فت   عصتی عرض خونه رو می 

 هر چند دقیقه به من و رکس نگاه میکرد

ه   حس میکردم رکس داره میمی 

 گریه ام بیشیر میشد

 کلید ساز، کلید در ورودی رو عوض کرد

شک و داشت کلید در خونه رو عوض میکرد که دام ن یی

   اکیپش رسیدن

 منو فرستادن عقب بشینم

 رو کاناپه نشستم
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ن  داری عجیب داشیر    یه دستگاه عکسیی

در حال معاینه رکس بودن و یکیشون شکم رکس رو 

  فشار داد 

ون    از دهن حیوون خون اومد بی 

ن گفتم و گریه ام اوج گرفت   هی 

   بهزاد اومد کنارم نشست

  گفتعصتی شونه ام رو تو بغلش گرفت و  

  آروم باش چشمان -

شک از بهزاد اطالعات رکس رو گرفت ن  دامیی

ماهش بود بهزاد و رویا   ۵سالش بود . وقتر  ۱۱رکس 

  .، رکس رو میارن پیش خودشون

ه    چند ماه بعد رویا می 

   رکس تا االن پیش بهزاد بود 
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شک با دیدن خون از دهن رکس رو کرد به بهزاد   ن دامیی

   و گفت

بیاره ... اما ما  ر نکنم دوومسنش زیاده... فک -

  منتقلش میکنیم 

 رسی    ع گفتم 

 ما هم میایم -

  بهزاد بلند شد و گفت

  بزار ببینم وضعیت قفل چطوریه -

 کلید ساز رو چک کرد 

   اونم کارش تموم شده بود 

  حساب کرد 

  مرده رفت

   منم پا تند کردم رفتم باال 
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 .لباس پوشیدم

ن رکس رو منتقل کردن بود ن به برانکارد اومدم پایی 

  مخصوص

  بهزاد منتظرم بود 

 دوتا کلید جدید داد بهم و پشت رس رکس رفتیم

ن شدیم و بهزاد گفت    سوار ماشی 

 باورم نمیشه با یه حیوون بی زبون این کار کرده  -

 .حرف نزدم

   فقط اشکم ریخت

   نگاه اخر رکس تو رسم بود 

 چشم مظلومش 

 با گریه گفتم 

ن سنش زیاده؟ -   چرا گفیر
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ن  ۱۳چون ژرمن ها تهش -    سال عمر میکین

 اشکم بیشیر شد و گفتم 

ه -    نمیخوام بمی 

 باورم نمیشد 

  ماه بود میشناختم ۲من برای یه سگ که 

   بیشیر از مرگ پدر و مادرم گریه داشتم

   رسیدیم

   کارای اولیه انجام شد 

   رکس رو بردن برای جراچ

  منو بهزاد تو اتاق انتظار کوچیک کلینیک نشستیم

ن   دو سه نفر اومده بودن حیوون هاشون رو چک کین

  یه دخیر بچه با پدرش

ه    ساله بود  ۴دخیر
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نگ اما کم پشتر داشت    موهای بور خورسی

پدرش خییل با حوصله داشت در مورد گربه ها بهش 

   توضیح میداد 

سید اونم مدام سوال های تکراری و خنده دار   مییی

  ! میشه دم گربه رو خورد

 گربه خالخایل هم داریم؟

ه بودیم بهش   من و بهزاد هر دو خی 

   بی اراده رسم رو گذاشتم رو شونه بهزاد 

   بهزاد دستش رو از پشتم رد کرد و انداخت دورم

  موهامو بوسید و گفت

ین بودی -   ... تو هم کوچولو بودی همینقدر شی 

14:53  
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#۱۱۹ 

  چشمان#

 بدون اینکه تکون بخورم گفتم

اما پدرم همینقدر صبور نبود ... حتر ... مهربون  -

 ... هم نبود

  بهزاد زمزمه کرد 

 میدونم -

   تو سکوت گذشت

   بی اراده پرسیدم

   نو چقدر دیده بودی ؟م -

  خییل کم -

؟ -   مامانم رو چی

  ! رویا با مادرت دوست بود ... اونم خییل کم -
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 . از حرفش رسم رو برداشتم

   سوایل نگاهش کردم

   لب زدم

   رویا؟ -

  رس تکون داد و گفت

 با هم آشنا شدن . بعد یکم آشنابی  -
تو یه مهموبن

ا دارید خییل  بیشیر اونا با هم ، رویا به من گفت شم

 . اذیت میشید

  ...اوه -

  بهزاد نفس عمیق کشید 

   نگاهم کرد و گفت

من فکر میکنم، ییک از دالیل جدا شدن مادرت از  -

 ! پدرت رویا بود 
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   بدنم رس شد 

  وا رفتم

  شوکه گفتم

؟ -  مطمئتن

 نگاهشو از من گرفت

  شونه ای تکون داد و گفت

ایط  چشمان ... اما رویا بعد دنمیدونم - یدن رسی

داشتم به شما   مادرت خییل عوض شد . من دوست

کمک کنم.اونم دوست داشت،اما بیشیر دید منقن به 

  .گرفته بود  تمام مرد ها 

 ایه کشید 

   نگاهم کرد و گفت

کرد چرا با مردی مثل پدرت   رویا با من یه بار دعوا  -
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  کار میکنم. منم بهش گفتم تو تجارت هزاران

نمیتونم چون از اخالق کیس متفاوت هست و من ادم

  ! خوشم نمیاد باهاش کار نکنم

  مکث کرد 

   گوشیش رو تو دستش چرخوند و گفت

کال ... تو میدوبن طرف دزده یا    تجارت کار کثیفیه -

،اون میتونه   متجاوزه . اما اگر رابطه رو بهم بزبن

 !تخریب و تهدیدت کنه و کله پات کنه

 به من نگاه کرد و گفت

تاجر قدر و مایه داری نیستم که بخوام  انقدر  من -

من میونه راهم . هر  . بگم به درک و راه خودمو برم

  !لحظه ممکنه بد تر از پدرت برم تو بدیه

 رس تکون دادم 
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 بازم نگاهشو از من گرفت

   بهزاد گفت

 رویا گفت از پدرت شکایت کنیم بخاطر آزار جنیس -

!  

لزل شد ن    ه بود تمام نفربر که به رویا داشتم میر

  واقعا انقدر براش مهم بود 

 چرا بهزاد پس شکایت نکرد !؟ 

  منتظر به بهزاد نگاه کردم و گفت 

من موافق بودم . اما میگفتم اول مادرت و تو از  -

ون نمیشه ما از پدرت شکایت   . اون خونه بیاید بی 

   کنیم ! اونوقت اون خشمشو رس شما خایل کنه

 رس تکون دادم 

  کار رو میکرد   چون اون همیشه این
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   پرسیدم 

  بعدش چی شد ؟ -

 بهزاد لبخند محوی زد و گفت 

یهو یه روز اومدم خونه دیدم کمد لباس رویا خالیه .   -

رفته . برام نوشته نمیتونم   همه وسایلشو جمع کرده

  !رویاهاش رو محدود کنم. رفته دنبال رویاهاش

   لبخند رو لب بهزاد محو تر شد و گفت

 ... طالق گرفت دو هفته بعد هم مادر تو  -

 لب زدم

  منو رها کرد  -

  بهزاد اخم کرد و گفت

چشمان... من مطمئنم مادرت رهات نکرد...فقط  -

ه ... ا ن رفت تا تورو هم بیی   ما نذاشیر
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 نگاهم رو ازش گرفتم

ه شدم  به جلو خی 

 اما اشکم ریخت 

 لب زدم

فت -    نباید می 

ه یا نه  ن نبود میتونه منو بیی  اون که مطمی 

   چرا رفت و منو تو اون جهنم تنها گذاشت

    ۷روم نمیشد به بهزاد بگم چه ها کشیدم تا تو 
 
سالیک

   کنار اومدم که دیگه کیس رو ندارم

  ر شونه ام نشست و گفتدست بهزاد دو 

برمیداریم  گام   چشمان ... ما همه به امید روزای بهیر  -

یم... اما و جلو  خییل هامون شکست میخوریم...  می 

بهیر  ویل تا وقتر قدم بر نداریم که نمیفهمیم اینده



 
 

727 
 

  ... میشه یا بدتر

 اشکمو پاک کردم

   دوباره رسم رو گذاشتم رو شونه بهزاد 

  م به نبش قیی خاطرات شومدوست نداشتم برگرد

ن پرسیدم    برای همی 

   تو چرا نرفتر دنبال رویا ؟ -

13 January 2022  

15:09  
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   سکوتش طوالبن شد 

 فکر کردم جواب نمیده

 اما بهزاد بالخره گفت

فت -    چون باید می 

 صاف نشستم و به بهزاد نگاه کردم

 اونم به من نگاه کرد و گفت 

سه که میفهیم مهم نیست   - چشمان ... یه روزی می 

داری ، چقدر  تو چقدر عاشقیسی ، چقدر دوستش

ش و چقدر براش انرژی میذاری ،   کیس که بهش می 

ه ! نه ایراد از توئه ! نه اون ! فقط شما   رفتنیه می 

ن    ! متعلق به هم نیستی 

  نفس عمیقر کشید و گفت

 ، تو بی پویل ، تو نداری کنار  -
خییل ها تو سختر
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نمیذارن چون متعلق به  شوهرشون میمونن و تنهاش

همن ، چون تعهد رسشون میشه ، چون وقتر 

  ذارن وسططرفه است پا می میدونن حس دو 

  نگاهشو از من گرفت

ه شد و گفت   به رو به رو،خی 

اما رویا ... وقتر هنوز ستن نداشت ... یهو دید یه   -

اش شده ، براش خرج  پرس عاشقش شده ،دیوونه

سه ! با خودش گفت خب چرا پس   میکنه ، بهش می 

ن  بزنم... بزار  برم ... اما یکم که گذشت کم کم داشیر

ابی که من بهش می
ن شده بود .   دادم براش تکراریچی 

   دیگه خوشحالش نمیکرد 

  مکث کرد 

 مکثش طوالبن شد
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 منم سکوت کردم

  خودش گفت

ن وقتر گفت  -  من فهمیده بودم ... برای همی 
میدوبن

  !مهاجرت کنیم گفتم نه

  به دستاش نگاه کرد و گفت

میدونستم داره کارای رفتنش رو میکنه اما به رو  -

   خودم نیاوردم 

   د زد پوزخن

   نگاهم کرد و گفت

بخوام رک باشم ... دوست داشتم بره ... بره و بهم  -

 و  ... ثابت شه عاشقم نبود
 
بهم ثابت شه این زندگ

ین نبود، بخاطر دو طرفه نبودنش بود  عشق اگر شی 

!  
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  مردد گفتم

  ... اما رویا منتظر بود تو بری پس اونم -

 میخواستم بگم دوستت داشت 

  د تو حرفم و گفتاما بهزاد پری

آره که مثل همیشه ساپورتش کنم ! اگر رویا منو  -

کنه ! نمیخوام بگم   نداشت که نمیتونست مهاجرت

  از چه خانواده ای بود اما اگر تو اون خانواده میموند 

ین  کت بود.نه اینکه با بهیر االن تهش یه کارمند یه رسی

 مهارت شغیل ببینه و بتونه اپالی اساتید دوره زبان و 

برسه  کنه بره! اون منو میخواست تا ساپورتش کنم

به رویاهاش و باز هم یه جابی منو بذاره و بره ...  

ه چشمان هیچ تالشی کیس که میخواد بره   ...رفتتن می 

 ! رو نگه نمیداره
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 رس تکون دادم 

   این تجربه بهزاد بود 

   من حرقن نداشتم در مقابل این حقیقت

  چشم هامو بستم

  دوباره رسمو گذاشتم رو شونه بهزاد و گفتم

کاش وقتر رفت طالق غیابی میگرفتر تا االن نتونه   -

 بیاد اذیتت کنه

  بهزاد آروم خندید 

 سوایل گفتم

 چرا میخندی ؟ -

  دستشو نوازشوار رو پام کشید و گفت

  اخه خییل امیدواری -

  نظورت چیه ؟م -
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 رسمو بلند کردم نگاهش کردم

 بهزاد گفت

کیس که برای کندن اومده بالخره یه رایه پیدا  -

میکنه برا هدفش. فقط خوشحالم که االن کامل رویا 

  رو شناختم

   دوباره به رو به رو نگاه کرد و گفت

دیگه حتر ته ته ته دلمم شک نداره و حیس بهش  -

 ندارم 

 بدون فکر پرسیدم

؟مط -  مئتن

 اروم خندید 

  نگاهم کرد 

   نگاهش پر از شیطنت بود 
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   آروم لب زد 

   آره ... خیالت راحت -

  از حرفش انگار تو گونه هام اتیش روشن شد 

 لب گزیدم

ن انداختم   رسمو پایی 

  بهزاد تو گوشم گفت

  ! دیگه یاد گرفتم درست حس کنم -

15:33  
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   تنم گر گرفت
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   رسمو دوباره گذاشتم رو شونه بهزاد 

  تا از لب هاش دور شه

  اما دلم پر از التهاب بود و هیجان

  چشم هام رو بستم تا خودمو آروم کنم

  !قعیه؟یعتن واقعا حس بهزاد به من وا

  یعتن عاشقم شده

  !!! اون که هیچوقت نگفت عاشقم شده

  اصال دقیقا چی گفت

  االن چی شده بینمون

  حسش چیه

تو رس در گیم بد تری از قبل بودم که دکیر رکس از ته 

   راهرو اومد سمت ما 

  من و بهزاد هر دو پریدیم
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  رفتیم سمتش و دکیر گفت

و بخیه زدیم. عمل انجام شد . بافت اسیب دیده ر  -

بان قلبش   اما فکر نمیکنم باز هم دووم بیاره. ضن

   ضعیفه و این مال کهولتشه

  بهزاد فقط رس تکون داد 

 اما من اشکم ریخت

  دکیر گفت

  بردیم ریکاوری،میشه برید پیشش -

 تشکر کردیم 

   دوباره نشستیم

   اشکم شدت گرفت

   بهزاد گفت

 ...  آروم چشمان -
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   اشکم بیشیر شد 

 رو بغل کرد شونه ام

  باورم نمیشد بهزاد آرومه

   رویا رکس رو کشت

   معلوم نیست چکارش کرد 

   که عمل هم جواب نداد 

   هیچکدوم حرف نزدیم

ن میشه بریم ریکاوری   نیم ساعت بعد اومدن گفیر

   رکس رو یه تخت نسبتا بلند به پهلو خوابیده بود 

  بند های چریم رو تنش بود 

 اما ازاد بود 

   مشخص بود برای وقتیه که اگر بخواد بلند شه نیفته

   دیدمش بیشیر اشکم ریخت
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  رفتیم پیشش

  بهزاد نوازشش کرد 

  من عقب تر بودم

  چشم هاش باز نشد 

  بهزاد رسشو چسبوند به رس رکس

   چشم هاش رو فشار داد 

   لب زد 

   همدم قدییم ... قرار نیست تنهام بذاری پرس  -

   اشکم باز بیشیر شد 

 زاد یکم تو این حال موندبه

   تو رسم لحظه های رکس و بهزاد مرور میشد 

 خییل با هم مچ بودن

  ده سال بود با هم بودن
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 . ده سایل که بهزاد تنها بود

   بهزاد ایستاد 

  به من پگاه کرد 

  رفتم جلو 

  رس رکس رو دست کشیدم و گفتم

؟ -  میشه باز با اون چشم های تیله ای نگاهم کتن

  و نوازش کرد بهزاد کتفم

 گردن و گوش رکس رو نوازش کردم و گفتم 

 ... رکس ... خواهش میکنم ... چشماتو باز کن -

   پاهام میلرزید 

   بهزاد برام صندیل آورد 

 نشستم

جلو صورت رکس رسم رو گذاشتم رو تخت و دست  
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   رکس رو گرفتم

 بدون نگاه کردن به بهزاد گفتم 

 میشه بمونیم پیشش؟  -

   بده بهزاد خواست جواب

  اما دکیر اومد تو ریکاوری و قبل بهزاد گفت

یدش خونه ... ساعت های اخرش رو تو  - میتونید بیی

   خونه بگذرونه

   دلم پیچید 

  دکیر رو به بهزاد گفت

  میتونید تو حیاط خودتون دفنش کنید  -

   خواستم بگم نه

  رکس خوب میشه

اما قبل اینکه بتونم حرف بزنم دلم اومد تو دهنم و 
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 ط تونستم بچرخم سمت ظرف زبالهفق

  رو سطل باال آوردم و بهزاد اومد پشتم

منو نگه داشت تا تعادلم حفظ شه و دکیر بهم دست  

  مال داد 

  دکیر گفت

ه همینجا بمونه و دفن شه -   !شاید بهیر

  تو همون حال

 با صدای گرفته گفتم

یمش خونه -   ... نه نه... بیی

  بازو بهزاد رو گرفتم

   متش و لب زدمبرگشتم س

یمش خونه  -   خواهش میکنم بیی

15 January 2022  
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  بهزاد رس تکون داد و گفت

 ... باشه ... آروم باش چشمان -

  صورتش نگاه کردم به

  چشم های خودش هم رسخ بود 

ن     رسمو انداختم پایی 

   نشستم رو صندیل اونجا و اشک کل صورتمو گرفت

   من

 واقعا رکس رو دوست داشتم

  با اون چشم های مظلوم
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   بهزاد با دکیر صحبت کرد 

اینجا هیچ قانوبن وجود نداشت که از رکس دفاع کنه 

  و بشه از رویا شکایت کرد 

دکیر میگفت یه کیست داخل شکم رکس بوده و با  

به، حالش انقدر بد شد   . پاره شدن اون در اثر ضن

ن اتفاقر نیم افتاد     وگرنه چنی 

  .رکس رو دوباره با آمبوالنس حیوانات آوردن خونه

  گریه کردم من از کلینیک تا خونه  

  تو خونه گذاشتنش رو تشکچه اش

   با وجود اینکه امیدی نبود 

  اما داروهاشم بهمون دادن

ن و من لباسم رو عوض کردم   رفیر

ن کنار رکس نشستم   اومدم پایی 



 
 

744 
 

  بهزاد بدون حرقن رفت باال اونم لباس عوض کرد 

 رس رکس رو داشتم نوازش میکردم

  دلم میخواست چشم هاش رو باز کنه

   تیله های مشیک درشت اون

   چقدر مهربون و احساسابر بود 

   بهزاد اومد با دوتا تشکچه

  گذاشت جلو رکس

   خودش رو ییک نشست

 منم اون ییک رو برداشتم و گذاشتم زیرم 

   بهزاد گفت

  یادته بهت گفتم -

؟  -  چی

ه به رکس بودیم   هر دو خی 



 
 

745 
 

   بهزاد گفت

ن از پیش من -    در مورد رفیر

 چرخیدم سمتش

ه به رکس بود هم   چنان خی 

   بدون نگاه کردن به من گفت

نمیخوام آسیب ببیتن چشمان ... باید از من دور  -

  ! شی 

   اینو گفت و نگاهم نکرد 

 من فقط نگاهش کردم

   اشکم شدت گرفت

   آروم رس برگردوند سمت من

   نگاهم کرد و ابروهاش، از حجم اشک من باال رفت

  با صدای مملو از بغض گفتم



 
 

746 
 

  فقط تورو دارم بهزاد... میفهیم ؟ من -

  رسی    ع گفت

من تا ابد همراهتم چشمان و هر حمایتر که بخوای   -

  ازت دری    غ نمیکنم

   با گریه گفتم

   پس بزار پیشت بمونم و بغلم کن -

ن نگاهم کرد    غمگی 

   آیه کشید 

ن تشکچه رو گرفت   پایی 

  منو کشید سمت خودش و دستشو انداخت دورم

  بغلم کرد و گفت 

چشمان ... دوست دارم تا ابد تو بغلم باشی اما  -

 !نمیخوام آسیب ببیتن 



 
 

747 
 

 شایک گفتم

مگه تهش،همه تو این دنیا قرار نیست آسیب   -

ببینیم؟ پس بزار حداقل خودم انتخاب کنم کجا 

  !باشم

   رسمو گذاشتم رو شونه بهزاد 

   بهزاد دیگه حرقن نزد 

  همون حال، دست رکس رو گرفتم و نوازش کردم

   بهزاد هم کمرمو نوازش میکرد 

   چشمام از اشک و نوازش بهزاد گرم شد 

 یکم رس خوردم رو تشکچه

   رسم رو گذاشتم رو پای بهزاد 

وع کرد به نوازش موهام     اونم رسی

ه به صورت رکس بودم  خی 



 
 

748 
 

 من که انقدر دوستت دارم 

  بهزاد که ده سال همدمش بودی 

  چه حایل داره؟

،به یه درونگرا  دلداری بدی و از حال  چطور میتوبن

؟  !دلش با خیی شی

   نوازش موهام خییل لذت بخش بود 

   بهزاد با آرامش و حوصله

  رس انگشتاش رو تو تاب موهام حرکت میداد 

ن حیس رو تجربه میکردم ن بار بود چنی     این اولی 

 نفهمیدم چطوری خوابم برد 

   بیدار شدم نور رسخ غروب تو خونه بود 

   و من

   کنار کاناپه بودم



 
 

749 
 

 رسم رو یه کوسن مبل بود، جای پای بهزاد 

   اصال نفهمیدم گ خوابم برد 

   گ بهزاد منو اورد این سمت 

  به رکس نگاه مردم

   دلم ریخت

ون بود  فکش انگار رها شده بود و     زبونش بی 

   با ترس از جا پریدم و بلند گفتم

   هزاد ب -

  اما 

  خودم دیدمش

  از دور 

   کنج حیاط



 
 

750 
 

   داشت

  ... قیی برای رکس میکند
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ون    بدون اینکه لباس بپوشم دوییدم بی 

  ما هوا شوک بود به صورت داغمسوز رس 

   دوییدم سمت بهزاد 

   برگشت سمتم و ایستاد 

 خودمو رها کردم تو بغلش و گفتم

  ... رکس -
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751 
 

   محکم بغلم کرد 

  رسم رو بوسید و گفت

 ... میدونم -

  رسمو بلند کردم

  اونم چشم هاش رسخ و اشیک بود 

   آروم ازش جدا شدم

م تا حال بهزاد  اما واقعا نمیدونستم چی بگم و چکار کن

   بهیر شه

   یه چاله کنارش نگاه کرد و گفت

 میای کمک کتن دفنش کنیم ؟ -

   رس تکون دادم

   لب زد مرش

   با هم برگشتیم سمت خونه



 
 

752 
 

  رکس رو با تشکچه اش بلند کردیم

  بردیم سمت چاله

   با دست های خودمون

  داخل باقچه دفنش کردیم

کنار   اسباب بازی های محبوبش رو بهزاد گذاشت

   رکس

   فقط یه توپ کوچیک بادی رو تو دستش نگه داشت

  زیر لب گفت

  مرش که این ده سال ... همدمم بودی -

  پشت منو نوازش کرد و گفت

  مرش که مواظب چشمان بودی -

   خم شد 

  زانو زد کنار چاله و گفت



 
 

753 
 

  .. مرش رکس ... دوستت دارم پرس -

   اشکم شدت گرفت

گذاشت کنار صورت رکس و   توپ بادی کوچولو رو 

  گفت

 ... تا ابد تو قلبیم  -

   اشک بهزاد 

   این صحنه

  حرفاش

  قلبم داشت از سینه در میومد 

ه و نتوبن گریه کتن    ممکنه پدرت بمی 

ه و قلبت به این روز   که دوماه دیدی بمی 
 

اما سیک

   بیفته

ه ن   فرق یه چی 



 
 

754 
 

  کدوم قلب مهربون تری داشت

   کدوم با عشق آشنا بود 

   و کدوم

  روح پایک داشت 

   زانو زدم کنار بهزاد 

  برای اخرین بار رکس رو نوازش کردم

 زیر لب زمزمه کردم

   خداحافط دوست داشتتن  -

   بهزاد بلند شد 

   یه گرد پودری سفید روی بدن رکس ریخت

   و بعد 

ن خاک روی رکس وع کرد به ریخیر    رسی

 عقب ایستادم و نگاه کردم



 
 

755 
 

  دی که با دست های خودش مر 

 …سگش رو دفن میکرد

ن بود     صحنه خییل غم انگی 

  هوا کامال تاریک شده بود که بهزاد کارش تموم شد 

  رسد و تاریک بود 

ن تر کرده بود     نور چراغ حیاط همه جا رو غمگی 

  گذاشت کنار بهزاد بیل رو 

   خاک روی رس رو با دست صاف کرد و گفت

   شه جاش مشخص باشهبراش سنگ میارم که همی -

   رس تکون دادم

  بلند شد و رفتم سمتش

   دستشو انداخت دورم

  اینبار اما نه حالت بغل کردن



 
 

756 
 

  تا حدودی وزنش هم رو بدن من بود 

  آروم گفت

   باید با رویا حرف بزنم -

 نگاهش کردم

   نگاهم کرد و گفت

اگر زودتر حلش میکردم شاید رکس به این روز نیم   -

   افتاد 

   بود  دردناک

   چون حرفش حقیقت بود 

  نمیدونستم چی بگم

  چشم های رسخش کالفه ام میکرد 

ن و رسخ یه مرد واقعا دردناک   دیدن چشم های غمگی 

   بود 



 
 

757 
 

  ناخوداگاه گفتم

کاش کاری از من بر یم اومد بهزاد، که حالتو بهیر  -

 کنم

 نگاهش مهربون تو چشم هام چرخید و گفت

 ... من خوبم ... اما -

 نگاه کرد و گفت به لبم

   میتوبن با یه بوسه کمکم کتن  -

16 January 2022  
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758 
 

ن و لبمو   ناخوداگاه از حرف بهزاد، رسمو انداختم پایی 

   از گرفتمگ

  اما 

  خودش چونه ام رو بلند کرد 

   نگاهمون گره خورد 

 به لبم نگاه کرد

 رسش رو خم کرد

   لبمو بوسید و چشم های من بسته شد 

   بهزاد خییل نرم لبمو بوسید 

   خییل زود، آروم از لبم جدا شد 

   چشم هام هنوز بسته بود 

  پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد و 

  یه قطره اشک



 
 

759 
 

   از چشم های بهزاد 

  رو گونه من چکید 

 ناخوداگاه دستم رو،دور کمرش حلقه کردم

 اونم رسش رو برداشت 

 منو کشید تو بغلش

 محکم بغلم کرد و شونه هاش لرزید

  میدونستم داره گریه میکنه

   اما بی صدا 

   تو سکوت

  تو حایل که من نبینم

   تو این حال موندیمکیم

خوشحال بودم حداقل با اشک، شاید کیم از غم 

 .درونش رها شد



 
 

760 
 

  موهام رو بوسید 

   منو رها کرد و گفت

  بریم داخل -

   رس تکون دادم

   رفتیم تو 

ه و من   بهزاد رفت دوش بگی 

   نمیدونستم باید چکار کنم

  خونه

  بدون رکس که دور پات بچرخه

 …خییل خایل و محزون بود

 با درست کردن غذا رسگرم کردم ودم رو خ

   بهزاد اومد 

   چشم هاش بهیر بود 



 
 

761 
 

   اما صورتش غرق غم بود 

   شام خوردیم

ن جمع کردیم و بهزاد دوبار دیگه موهامو  با هم می 

   بوسید 

 دلم بیشیر میخواست 

  اما 

ی بکشم، مگه اینکه   ن میدونستم نمیتونم از بهزاد چی 

   خودش بخواد 

  و اخبار روشن کرد  رفت جلو تلویزیون نشست

  اما 

 نگاهش به تشک خایل رکس بود

   دوتا نسکافه درست کردم

 رفتم پیشش



 
 

762 
 

  اما با فاصله ازش ننشستم

 کنارش نشستم 

   اونم دستشو انداخت دورم

 منم تکیه دادم به بغلش و پاهامو جمع کردم

  رسمم تکیه دادم به شونه اش

  بازوم رو،نوازش کرد و گفت

فتیم شمال  - ... اونوقت رکس هم االن کاش می 

  پیشمون بود 

 بهزاد یه درونگرای واقیع بود

تمام مدت تو خودش بود داشت خودخوری میکرد  

  یکم متمایل شدم به بغلش و گفتم

رکس دوستت داشت بهزاد... تو ناراحت و عصبابن   -

حتر اگر ظاهرتو  ... میشدی چقدر بی تاب میشد



 
 

763 
 

ا این کاش ها و  بروز نمیدادی اون حالتو میفهمید... ب

  حالتو خراب نکن ... روح رکس آشوب میشه اگر ها 

 بهزاد حرف نزد 

  نفس عمیق کشید فقط

 کمرم رونوازش کرد و گفت

  فردا بریم ؟ پسفردا شب برمیگردیم -

  رس تکون دادم و گفتم

  ! بریم -

   موهامو بوسید 

دوست داشتم بگم میشه به جای موهام، لبمو  

   ببوش؟

  ام یا حداقل گونه

 میشه بچرخم تو بغلت 



 
 

764 
 

  بیشیر حست کنم !؟

  این بوسه ها کمه

 ... خییل کمه

 ... اما روم نمیشد بگم

  کیم گذشت تو همون حال

   قهوه ها روخوردیم بهزاد گفت

بریم باال... وسایلتو جمع کن. زودتر بخوابیم صبح  -

  ! حرکت کنیم ۸قبل 

   چشم گفتم و بلند شدم

 رفتم باال

 اما بهزاد نیومد 

  حس کردم میخواست تنها باشه 

 دلم گرفت 



 
 

765 
 

   وسایلمو جمع کردم

ن     اروم رفتم پایی 

وب و سیگارش رو تراسه   دیدم با بطری مرسی

ن گفت من برم باال     فهمیدم برای همی 

   که وقتر مست میکنه نزدیکش نباشم

   اما من میخواستم باشم

ن     از پله ها رفتم پایی 
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ن     از پله ها رفتم پایی 
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766 
 

  بهزاد خییل با مالحظه بود 

   حتر تو مستر هم حواسش بود 

وب خوردن به فکر رفتارش با من بود     حتر قبل مرسی

ن منو، تو دو رایه    بدی میذاشت  همی 

ام بزارم    عقب بمونم و به خواسته هاش احیر

  یا برم جلو و دنبال خواسته های خودم!؟

  خواسته هابی که هنوز مردد بودم

 به بهزاد نگاه کردم

 من بشه که 
 
یعتن ممکنه مردی در اینده وارد زندگ

 من بیشیر از بهزاد، بهش حس داشته باشم؟ 

   میدونم امکانش هست

ی از گذشته بهزاد بفهمم که از یعتن ممکنه،  ن چی 

  !چشمم بیفته؟



 
 

767 
 

   اینم امکانش هست

   نفس عمیق کشیدم

 آروم برگشتم سمت پله ها و باال رفتم

   بهزاد میخواست تنها باشه

ن نیستم  و من هم هنوز مطمی 

ه برگردم اتاق   پس بهیر

  برگشتم

   دراز کشیدم

د    اما خوابم نمییی

  مدام نگران بودم بهزاد کاری کنه

ونب   لند شدم و رسی    ع در اتاق باز کردم تا برم بی 

 اما با بهزاد رو به رو شدم

   دو قدیم اتاقم بود 



 
 

768 
 

  نگاهم کرد 

 .چشم هاش مست بود

  لبخند محوی زد و گفت

   گفتم بهت رس بزنم... نگرانت بودم -

 لبخند زدم و گفتم

  منم خواستم بیام بهت رس بزنم -

   لبخندش پر رنگ تر شد 

  اومد جلو 

   دستش نشست رو گونه ام و یه دستش رو کمرم یه

 منو کشید سمت خودش

   لبمو بی تحمل بوسید 

 نفس عمیق کشید

  رسش رو برد عقب و گفت



 
 

769 
 

وقتر صبح ها میبوسیدمت ... رکس هم پشت رسم  -

   میومد کار منو تکرار میکرد 

د ن  صورتتو لیس می 

  خندید و گفت

دن تو از بوسه من بیدار نمیشدی، اما از لیس ز  -

  !رکس بیدار میشدی و هنگ میکردی

   باز هم خندید لبمو بوسید و گفت

لب هات ظریف و کوچولوئه . دوست دارم   -

  ... بوسیدنتو

   دوباره خم شد 

   لبمو بوسید 

   و من تو شوک بودم

   تمام مدت



 
 

770 
 

   بهزاد منو میبوسید 

  بعد رکس میومد حرکت بهزاد تکرار کنه

یدم  از خواب مییی

   بهزاد 

   لب منو 

   میبوسید 

  از لبم جدا شد و گفت

 میشه بیام رو تخت تو بخوابم؟ -

   هنگ بودم

  رس تکون دادم آره

   لبخند زد 

  خواستم کنار وایسم

   تا بیاد تو 



 
 

771 
 

   اما عقب رفت

  کالفه گفت

  ... نه ... نباید بیام چشمان -

  دور زد 

  رفت اتاقش

ن اخر     ش دلمو داغون کرد نگاه خسته و غمگی 

   قلبم درد میکرد براش

  رفتم پشت رسش

 صداش کردم

   اما جواب نداد 

   نمیدونستم چکار کنم

  دیگه واقعا نمیتونم عقب بمونم

  هرچی بیشیر فکر میکردم



 
 

772 
 

 مردد تر میشدم

   دلم رو زدم به دریا 

 در اتاقش رو باز کردم

  اتاق بهزاد ال بود 

ن  کارش پیدا بود و یه   در رو باز میکردی کمد لباس و می 

فتر داخل   قدم می 

ن ارایش تو اتاقش رو سمت راستت  تخت خواب و می 

  میدیدی

  بدون در زدن

   وارد شدم

  اروم گام برداشتم

   بهزاد رو تخت دراز کشیده بود 

  رفتم سمتش



 
 

773 
 

   چشم هاش بسته بود 

ن گارد تخت برداشتم    پتو از پایی 

  کنارش دراز کشیدم و پتو دادم روخودمون

   خمار چشم هاش رو باز کرد 

  نگاهم کرد 

 لب زدم

   میشه پیشت بخوابم ؟ -

   رس تکون داد 

   چرخید سمتم

   بغلم کرد و پاشو انداخت رو بام 

  پیشونیم رو بوسید و گفت

   اخر کار میدی دستم -

17 January 2022  



 
 

774 
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#۱۲۶ 

 چشمان#

  دلم میخواست بگم

   من از خدامه کار بدم دستت

   اما تو انقدر حواست هست

  !که منم محتاط میکتن 

   نفس عمیق کشیدم

  بودن تو بغل بهزاد،بدنم رو روشن کرده بود 

  دوست داشتم بدونم بهزاد در چه حاله

   اما اون فقط بغلم کرد و خوابید 

 چشم هام رو بستم
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775 
 

تو رمان ها میخوندم یه مرد مست میکنه، بعد دیگه 

   میل جنسیش دست خودش نیست و هر کاری میکنه

 پس چرا بهزاد اینجوری نبود 

  حتر تو مستر حدود رعایت میکرد 

   شاید خییل هم مست نبود 

 رو بستمچشم هام 

  میدونم خییل مسته

   وگرنه نمیذاشت اینجا بخوابم

 ... اما میدونم خییل مرده

   که حتر تو مستر هم حواسش هست

 .با این افکار خوابم برد

تو خواب بهزاد رو میدیدم،که داره باهام خداحافظن 

   میکنه



 
 

776 
 

م   اما نمیتونم جلوش رو بگی 

   از خواب نگران پریدم

   دراز کشیده بود  با دیدن بهزاد که پهلوم

ه به من بود،جا   رسش تکیه گاه دستش بود و خی 

 خوردم

 اتاق روشن بود 

   اما نه خییل

  انگار دم صبح بود 

   بهزاد لبخند محوی زد و گفت

   سالم -

   سالم ... ساعت چنده؟ -

  ! خییل برای بیدارشدنت زوده -

 رسمو بردم گذاشتم درست مماس سینه بهزاد و گفتم



 
 

777 
 

   باز بخوابیمپس بغلم کن  -

   محکم بغلم کرد 

   تو گلو خندید 

   پاهاشو انداخت دور پام و چشم هامو بستم

   تو دلم منتظر بودم دستش یکم شیطنت کنه

   اما نکرد 

   خوابم برد و وقتر بیدار شدم بهزاد پای گوشی بود 

   نشستم رو تخت

د  ن    بهزاد داشت تو اتاق قدم می 

  کالفه بود 

   متوجه من که شد،رس تکون داد 

  تماس رو تمام کرد 

  لبخند بی جوبن زد و گفت



 
 

778 
 

   بیا زودتر بریم ... من فردا باید ظهر برم جلسه -

  بلند شدم و به سمتش رفتم و گفتم

  ! میخوای نریم ؟ اگر کارت زیاده -

  یه قدمیش ایستادم

  لبخند رو لبش کیم پر رنگ تر شد 

   اومد سمتم

  صورتمو نوازشوار دست کشید و گفت

  .همیشه هست... نیاز دارم از اینجا دور باشمکار  -

   رس تکون دادم

   لبخند زد 

 لبخند زدم 

   خم شد 

  مماس لبم گفت



 
 

779 
 

ینه -  ... لبت خییل شی 

   لبمو بوسید 

   هنوز غرق لذت نشده بودم،رسشو برد عقب 

   چشم هاش رو بست

  نفس عمیقر کشید و گفت

ن تا من هم بیام - ه بری پایی 
   اما بهیر

  پرید  ابروهام باال 

   چشم هاش رو باز کرد و گفت

  !لطفا چشمان -

ون    ریز خندیدم و دوییدم بی 

  میدونم دارم اذیتش میکنم

  اما تقصی  خودشه

  خودش که انقدر محافظه کاره



 
 

780 
 

   گونه هام داغ شده بود 

ن بهزاد و نگاهش انقدر تابلو بود، که دیگه  لطفا گفیر

  ! من ساده هم فهمیده بودم چی شده و چرا

ن باید چه رفتاری کنم    نمیدونستم االن بیاد پایی 

  رسی    ع صبحانه رو اماده کردم

   بود  ۹ساعت نزدیک  

 به جای خایل رکس نگاه کردم

   سخت بود 

 …نبود رکس خییل سخت بود

ن که بهز    اد هم اومد نشستم رس می 

ن     رسمو انداختم پایی 

 خودمو با صبحانه رس گرم کردم



 
 

781 
 

  اومد جلوم نشست و گفت

  خوبی چشمان ؟ چرا انقدر رسخ شدی! ؟ -

14:02  
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#۱۲۷ 

 شمانچ#

  چشمم رو بستم

  لعنت بهت چشمان

ی گفت ن    اون یه چی 

 یک رب  ع پیش

!؟   تو االن باید رسخ بیسی

 نفس گرفتم 
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782 
 

 نگاهش کردم و گفتم

  ! چابی داغ بود سوختم -

   یه تای ابروش رو باال داد 

  خندید و گفت

ن دیگه است -   !خوبه، فکر کردم بخاطر چی 

   اینبار ابرو من باال پرید 

  ید اما بهزاد چرخ

  به جای خایل رکس نگاه کرد و گفت

  میای به جای شمال، بریم پناهگاه ؟ -

   لب زدم

  پناهگاه؟ -

  رس تکون داد و گفت

  ! آره ... پناهگاه سگ ها -



 
 

783 
 

  برگشت سمتم و گفت

یکم غذای سگ و وسیله های بهداشتر رکس  -

یم اونجا بدیم   ...هست ... بیی

 رس تکون دادم و گفتم

  فقط دوست دارم حال تو بهیر شه  باشه ... من -

  خندید و گفت

 ... من خوبم... من خوبم -

 اما تابلو بود خوب نیست

   خورده بود تو ذوقم باز سفر کنسل شد 

 اما بروز ندادم 

  خوردیم صبحانه

  رفتیم حاضن شدیم

   من کیقن که بسته بودم، هنوز پای تخت بود 



 
 

784 
 

  وقت نبود بازش کنم

ن و بهزاد هم    .وسایل رو برداشت و رفتیماومدم پایی 

گفت پناهگاه مربوط به سگ هاییه که خیابوبن   بهزاد 

ن و اسی  شدن یا اسیب دیدن یا حتر بعضن ها   هسیر

سگشون پی  و مریض میشه، دیگه نمیخوان نگه دارن 

  ! پناهگاه میارن

ن بارم بود در موردش میشنیدم    اولی 

ن که به فکر سگ  خوشحال بودم که ادم هابی هسیر

   و حیواناتن ها 

ها رسیدیم ن   با حرف در مورد این چی 

ن نسبتا خشک و خایل بود که دورش حصار  یه زمی 

داشت و وسطش هم یه رسی وسیله بازی برا سگ 

   ها بود 



 
 

785 
 

   با دوتا کانکس و یه ساختمون

ن دیگه هم بودن   چندتا ماشی 

ه   یه نفر اومده بود یه سگ به رس پرستر بگی 

پی  شده رو تحویل  یه نفر هم اومده بود سگش که

   پناهگاه بده

ش خییل به این سگ   مرد داشت میگفت دخیر

ه  وابسته و حس میکنه اگر این سگ تو خونه بمی 

  بچه اش اسیب میبینه

 سگ خییل پی  نبود

  . نمیدونستم چه نژادیه

   اما پشمایل و خوشگل بود 

  بهزاد داشت با مسئول تحویل غذا صحبت میکرد 

ه   به این سگ پی  منم نشسته بودم خی 



 
 

786 
 

  انقدر نگاهش کردم که سگ هم برگشت سمت من

   لبخند زدم 

  براش دست تکون دادم و گفتم

مرد ؟ -   اسمت چیه پی 

  صاحبش خندید و گفت

مرد ...  -  ... سالشه ۱۱خانمم هم بهش میگه پی 

  سالش بود که مرد  ۱۱خواستم بگم سگ ما هم 

  اما مرد گفت

 ... اسمش رکسه -

 یه لحظه جا خوردم

   گذاشت  بهزاد هم حرفش رو ناتموم

  برگشت سمت سگه

  من و بهزاد به هم نگاه کردیم



 
 

787 
 

   سیبک گلو بهزاد جا به جا شد 

  مرد سوایل به من نگاه کرد 

   بهزاد بدون حرقن برگشت به بحثش با مسئول اونجا 

  اما 

   من

   اشکم ریخت

 بلند شدم و گفتم

سالش بود ... اسمش  ۱۱وز مرد ... سگ ما دیر  -

 ... رکس بود ... ژرمن بود

ن پای رکس جدید زانو زدم   پایی 

  مرد گفت

م  - یو هست . دخیر سالشه خییل  ۳رکس ما گلدن رییر

یو  سال  ۱۲ها بیشیر از  بهش وابسته است ... رییر



 
 

788 
 

  دووم نمیارن ... گفتم بزارمش اینجا شاید یه خانواده

نباشه هم دخیر من مرگش رو  قبولش کرد که هم تنها  

  .نبینه

 پوزه رکس رو نوازش کردم

   مسئویل که ایستاده بود گفت

ن ما نمیتونیم اینارو قبول  - یو ها سگ های گرونی  رییر

بیان اینجا دزدی باقر سگ  کنیم ... ممکنه بخاطرش

،این طفلک هم اذیت شه ن  .ها هم اسیب ببیین

بیشیر رکس رسش رو تو دست من جا به جا میکرد تا 

   نوازشش کنم

 ادامه دادم و موهاش رو نوازش کردم

  خییل مظلوم بود 

 درسته هم سن رکس ما بود



 
 

789 
 

   اما در حد رکس ما،رس حال نبود 

  بهزاد اومد باالی رسم و گفت

  بریم ؟ -

ن نگاهش کردم و گفتم  از همون پایی 

یم خونه؟  -  میشه این رکس رو با خودمون بیی

  گفت  اخم بهزاد رفت تو هم و قاطع

  ! نه -

18 January 2022  
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#۱۲۸ 

  چشمان#
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790 
 

   انتظار این نه قاطع رو نداشتم

 بهزاد با اخم نگاهم کرد

 بغض کردم

 رفتماما نگاهمو از بهزاد گ

  رس رکس رو نوازش کردم و گفتم 

   ببخشید، باید تنهات بذارم -

   بلند شدم

 بهزاد رو نگاه نکردم

  با هم دور شدیم 

ن شدیم بهزاد گفت    سوار ماشی 

دلیل نداره ما چون سگمون مرده رسی    ع یه سگ  -

جایگزینش کنیم.... اونم یه سگ پی  که شاهد مرگش 

  !باشیم



 
 

791 
 

   از حرفش اشکم ریخت

 راه افتاد و گفت بهزاد 

ن ها جایگزین نمیشن... رکس فقط یه اسم   - خییل چی 

  .یا سگ نبود که بخوایم جایگزینش کنیم

 با بغض گفتم

ن کاری رو نداشتم -  منم قصد چنی 

   بهزاد دنده عقب گرفت و گفت

  !پس دلییل نداره در برابر اون سگ احساسابر شی  -

 آروم گفتم

یهو سفر رو کنسل  اما مسلما یه دلییل بود،که تو  -

  !کردی گفتر بیایم اینجا

ی نگفت  چی 

  منم که تو بغض و گریه بودم



 
 

792 
 

 بدون فیلیر گفتم

شاید رکس خواست تو بیای اینجا،تا به یه رکس  -

  !دیگه کمک کتن 

   بهزاد کالفه گفت

بن چشمان!؟ خودت باور  - ن این حرف ها چیه می 

 داری به حرفت؟

 اشکم رو پاک کردم و گفتم 

.. شاید چون برا خودمم پیش اومده... شتی که آره .  -

  پدرم فوت شد یه مرد اومد خونمون، که زیاد نمیاومد 

 نگاهش کردم و گفتم

ن من   - اومدنت اون شب بی دلیل نبود. برای همی 

   االن اینجام

ون داد  بهزاد نفسش رو با حرص بی 



 
 

793 
 

 زد کنار جاده

  چشم هاش رو بست و گفت

   گزین بیارممن نمیخوام برای رکس جای -

 لب زدم 

نمیتوبن هم اگر بخوای... رکس که قابل جایگزین  -

  ! شدن نبود

 دیدم حرقن نزد گفتم

این فقط یه سگ دیگه است که نیاز به کمک داره و  -

  ما ... به واسطه مرگ رکس ... رس راهش قرار گرفتیم

 بهزاد ایه کشید 

 چشم هاش رو باز کرد و گفت 

 ... ط از دست تواز دست تو چشمان ... فق -

 گفت
 

   اینارو با حرص و کالفیک



 
 

794 
 

   اما دور زد و دوباره رفت تو پارکینگ پناهگاه

ن خاموش کرد و گفت   ماشی 

پیاده نمییسی ها! نمیخوام نصف سگ های اینجا رو   -

  ! بار بزنم

 با این حرف پیاده شد و در رو بست

 محکم بست

 جا خوردم 

   اما نیشم هم باز شد 

 دلم واقعا اون سگ رو میخواست

 چشم هاش مثل رکس ما مظلوم بود

 .و حس میکردم روح رکس، تو این سگ هست

   نیم ساعت گذشت که بهزاد با سگ جدید اومد 

  صاحبش هم بود 



 
 

795 
 

ن ما کردن   سگ رو سوار ماشی 

   من از ترس بهزاد پیاده نشدم

 فقط رکس که اومد پشت برگشتم و نوازشش کردم

 ه بود خییل انگار خست 

   رسش روگذاشت رو صندیل

   صاحبش گفت چند ماهه خییل اروم شده

  ! بهزاد هم گفت مال سنشه

ن بودم که باید مرگ این رکس هم میدیدم   غمگی 

   اما خوشحال بودم که تنها نیم موند 

 بهزاد سوار شد 

 راه افتاد 

 حرف نزد

   منم حرف نزدم



 
 

796 
 

ابی که مال رکس بودو داده 
ن وسط راه رفت همون چی 

   به پناهگاه بود 

 دوباره برای این رکس خرید 

رکس هم خواب بود پشت و هر از گایه چشمش رو  

   باز میکرد منو نگاه میکرد 

ن به محیط جدید  بهزاد گفت سگ ها تا عادت کین

  .طول میکشه و باید بیشیر بهش محبت کنم

یو ها صحبت میکرد   ایط گلدن رییر داشت درمورد رسی

 که رسیدیم خونه

   کس بود من نگاهم به ر 

 منتظر بودم ریموت در رو بزنه

   اما بهزاد تو کوچه ایستاده بود 

  برگشتم سمت در 



 
 

797 
 

  ! دیدم رویا جلو در ما ایستاده

  !!! باز هم با مامور 
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#۱۲۹ 

  چشمان#

ون داد و گفت   بهزاد باز نفسشو کالفه بی 

  پیاده نشو ... در هم قفل کن -

 با دست دکمه قفل مرکزی رو نشونم داد و پیاده شد 

  منم رسی    ع قفل رو زدم

، یه کوچولو شیشه پنجره  رویا با پوزخند رفت جلو 

ن بشنوم    رو دادم پایی 
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798 
 

  رویا گفت

  با دخیر غریبهبفرمایید اینم همرسم   -

  ! دلم ریخت

   بهزاد اما ریلکس ایستاد و گفت

این خانم همرس من نیستند.ده سال پیش منو ترک  -

 ۵کردن و دادخواست طالق ارسال شده. تو شعبه 

 ... هست . منتظر حکم قایصن هستیم ! ضمنا

ن اشاره کرد و گفت    به من تو ماشی 

،مدارک محرمیتمون هم - ن  اون خانم همرس من هسیر

  تو گوشیم موجوده برای استعالم 

 اینو که بهزاد گفت من بیشیر از رویا شوکه شدم 

 چی میگه؟

  یعتن انقدر خوب دروغ میگه ؟



 
 

799 
 

  ییک از مامور ها رفت جلو 

  مدارک رو چک کنه و رویا شایک گفت

؟ من اینجام ! تا من هستم که نمیتوبن  - چه طالقر

 !درخواست طالق غیابی بدی

  تبهزاد خندید و گف

  ! سال پیش درخواستو داده بودم ۸اره اما من  -

   رویا عصبابن گفت

؟ -
 

  دروغ مییک

   بهزاد ریلکس لبخند زد 

 رکس رسش روبلند کرد اورد جلو

 زیر پوزه اش رو نوازش کردم

 رویا داخل نگاه کرد وگفت

فت باال! داری  - اون زنت نیست ! وگرنه اون روز نمی 



 
 

800 
 

 
 

  !دروغ مییک

  کس گفتبهزاد باز هم ریل 

اگه باهات دهن به دهن نشد اون روز ... چون  -

ن بیاره شخصیتش رو نخواست در حد تو  چون   ! پایی 

ن   میدونست تو جابی دیگه نداری! چون از من مطمی 

 ... بود

   رویا خندید و گفت

  ! هنوز هم متوهیم عزیزم -

  دوباره نگاه کرد و گفت

  سگ خودت کو؟ -

   بهزاد اینبار بدون لبخند 

  خشم گفت با 

   به لطف تو ... زیر خاک -



 
 

801 
 

  چشم رویا گرد شد و گفت

؟ -    چی

   بهزاد با تلخن پوزخند زد وگفت

به تو به شکمش  ۱۱اون سگ  - سالش بود... با ضن

خونریزی داخیل کرد ... دیشب تو حیاط دفنش کردم 

  ! ! مثل تمام خاطرابر که،با تو داشتم

 رویا فقط ناباورانه به بهزاد نگاه کرد

   لب زد 

-  
 

   دروغ مییک

 بهزاد با تاسف براش رس تکون داد نه 

 مامور گوشی بهزاد رو داد بهش و گفت

 ممنون ... استعالم شد هر دو مدرک درسته -

  روکرد به رویا و گفت



 
 

802 
 

یف بیارید اداره - ی شکایتتون ترسی   میتونید برای پیگی 

 رویا نگاهشو از بهزاد گرفت

  به مامور نگاه مرد و گفت

  !متاسفم که همتون رو میخرن -

ن رد شد     دور زد و با حرص از کنار ماشی 

  بهزاد به من نگاه کرد 

   من خییل شوکه بودم

چون همه حرف های بهزاد برام عجیب بود و ازش 

   بیخیی بودم

 با مامور ها دست داد 

ن و بهزاد اومد سوار شد     اون ها رفیر

   وارد حیاط که شدیم خودش گفت

 و شنیدی؟ حرف هامون ر  -



 
 

803 
 

 لب زدم 

 ! نه -

 خندید و گفت

 !شیشه ات هنوز پایینه -

منده شدم    رسی

  رسی    ع گفتم

 ... من از حرفات رس در  -
 

میخوام خودت برام بیک

  . نیاوردم

   بهزاد نفس عمیقر کشید و گفت

سال پیش به اضار پدرم رفتم درخواست طالق  ۸ -

اشنا  پیگی  شم. دیروز با یه   غیابی دادم اما بعد نرفتم

 تماس گرفتم که اون درخواست رو اپدیت کنه اونم

  ! قبول کرد



 
 

804 
 

 حرفش که تموم شد

  در رو باز کرد تا بره

 اما پرسیدم 

  و در مورد مدارک محرمیت من و تو ؟ -

19 January 2022  
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805 
 

چشمان ... صیغه خوندن و عقد کردن از نظر من  -

غ و قانونیه اما محرمیت   ...فقط یه صحبت رسی

واقیع ... از اینا جداست ... شاید بغلت کنم، شاید  

رم ... نه بخاطر اینکه  اما پامو فراتر نمیذا ... ببوسمت

  ! محرم نیستیم.نه

  رس در گم نگاهش کردم

   ادامه داد 

فقط بخاطر اینکه،نمیخوام آزادی انتخابت رو  -

  ! صلب کنم

  مکث کرد 

  لبخند محوی زد و گفت

وگرنه همون شب که پدرت فوت شد و من به  -

مت خونه خودم، بهم عا   همایون گفتم مییی گفت رسی



 
 

806 
 

ه صیغه ات کنم  ! فقط برای اینکه کیس دردرس بهیر

ن قضیه دادم  درست نکنه . منم فقط بخاطر همی 

  .آقای محمدی مدارکش رو برام درست کرد

 شوکه نگاهش کردم

   بهزاد گفت

نمیخواستم بهت بگم ... چون نمیخواستم معذب  -

! یا از این صیغه استفاده کنم   بیسی

 ناباوانه گفتم

 ... اما تو گفتر که -

  اخم کرد و گفت 

باشی   االن هم میگم ... تو قرار نیست به من محدود  -

جذب شدم ! اما تو حاال  چشمان ... آره... من بهت

ی  کتن تا تصمیم درست رو بگی 
 
 !حاال ها باید زندگ



 
 

807 
 

  با این حرف بدون مکث پیاده شد 

  در عقب رو باز کرد 

ن سمت خونه  قالده رکس جدید رو گرفت و با هم رفیر

ن من همچنان نشسته بو   دم تو ماشی 

  !االن دو ماه و نیمه من صیغه شدم با بهزاد؟

 نشدم

ی نگفتم ن  !چون من که چی 

  اما بهزاد مدرک جعلیش رو ساخته

   خییل حس عجیتی بود 

 میکردیم
 
   ما با هم زندگ

  و اون همش از من دوری میکرد 

  ! تا منو تحت فشار نذاره

 حاال هم یه خودش رو عقب میکشه



 
 

808 
 

  کر کنمتا من بتونم درست ف

 ...اما

اما چطوری قراره من به شناخت درست برسم وقتر 

 !بهزاد مدام در حال فراره

 کالفه پیاده شدم

  رفتم تو 

 ذهنم آشفته و درگی  بود

   بهزاد رکس رو برد خونه جدید 

   رکس به جای اینکه بره تو خونه چوبی رکس ما 

پرید و پاهاش رو گذاشت رو سقف و به اطراف نگاه 

 کرد

   کالفه گفتبهزاد  

اگه اون رو دوست نداری ، این تشک رو امتحان  -



 
 

809 
 

  کن

  تشک چه رو با پا،به کلبه رکس نزدیک کرد 

 رکس زود پرید رو اون و لم داد

  بهزاد خندید و گفت

 عالیه ... تنبل خان -

  برگشت سمت من

   با اخم نگاهش کردم

   یه تای ابروش پرید باال 

  شایک گفتم

ن دیگه ای هم هست   - ؟چی    که به من نگفتر

  دستم رو زدم به سینه

 حق به جانب نگاهش کردم

  لبخند محوی زد و گفت



 
 

810 
 

   آره ... یه سه تا مورد  -

 اخمم بیشیر شد و گفتم  -

   میشنوم -

 بیشیر خندید 

  رفت سمت پله ها و گفت

   فعال قرار نیست بشنوی -

 هنگ به رفتنش نگاه کردم

 از پاگرد نگاهم کرد

   چشمیک به من تحویل داد و گفت

اف کنم -  مگه اینکه باز لو برم که بیام پیشت اعیر

   خندید و باال رفت

 دهنم باز موند 

  پر رو 



 
 

811 
 

  اما حس فضولم تحریک شده بود 

ون اومد    رکس از تو تشکچه بی 

   پارس کرد و یهو باال پرید 

دستش رو گذاشت رو دوتا شونه های من و صورتم 

   رو لیس زد 

   تم خیس شد کل صور 

  جلو خودم رو گرفتم هولش ندم عقب

  گردنش رو نوازش کردم و گفتم 

  باشه پرس خوب . منم دوستت دارم... اما لیس نزن-

ن و رکس رو  ل کردم نیفتم زمی 
به زور خودمو کنیر

ن     گذاشتم پایی 

  دوباره رفت تو تشکچه اش

،در رو باز کردم رفتم داخل ن   منم رفتم رسویس پایی 



 
 

812 
 

  و نبسته بودم، که رکس دوباره پرید به در هنوز در ر 

در محکم خورد به پیشوبن من و رکس وارد رسویس 

   شد 
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   شوکه بودم

 رسمم درد گرفت 

ون کردم به   زور رکس رو بی 

   دست و روم رو شستم
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813 
 

ون دیدم رکس همچنان نشسته  از رسویس اومدم بی 

 تو تشکچه اش 

  اروم گفتم

  من زود میام .همینجا بمون. باشه؟ -

  فقط نگاهم کرد 

  تا از پله رفتم باال 

   دویید اومد دورم چرخید 

 باالاه کشیدم و با رکس رفتم

  خییل یه جور خنگ و مهربون بود 

 در اتاق بهزاد بسته بود 

  رفتم تو اتاق خودم

  در رو بستم تا لباس عوض کنم

   اما رکس پرید به سمت در 



 
 

814 
 

   دستشو گذاشت رو در 

 هول داد

   انگار میخواست در رو باز کنه

 ایه کشیدم و در رو براش باز کردم

ون  فرستادمش بی 

 اومد تو اما تا خواستم در رو ببندم باز 

  کالفه شده بودم

  میخواستم لباس عوض کنم

  گرسنه هم بودم 

 اونوقت رکس نمیذاشت کارمو برسم

 با در باز هم که نمیشد لخت شم 

چون اینه جابی بود که هر گ از جلو در اتاقم رد 

 منو میدید
 
  !میشد کل زندگ



 
 

815 
 

 کالفه رو به رکس گفتم 

ن و فقط نگاه کن -   همینجا بشی 

 گفتمرکس نشست و  

   تکون نخوری ها  -

   تکون نخورد 

 بلند تر گفتم رفتم سمت در و 

.. من در رو میبندم و آفرین پرس خوب ... حاال  -

  ! لخت میشم

 صدام بلند تر بود

  چون از رکس فاصله گرفته بودم 

  خواستم بگم در رو باز نکتن دیگه

ی بگم ن    اما قبل اینکه من چی 

   بهزاد شوکه تو قاب در بود 



 
 

816 
 

  عصبابن و شایک گفت

؟  - بن ن  با گ داری حرف می 

ن من    نگاهش بی 

  و رکس تو اتاق چرخید 

 ایه کشیدم و گفتم

میخوام لباس عوض کنم نمیذاره،یه در رو باز و  -

  ! بسته میکنه

   ابرو بهزاد همچنان باال بود 

   اما یهو اخم کرد و گفت

م... دیگه - نبینم جلوش لخت شی  من رکس رو مییی

 !ها

  یه جوری اینو گفت

 انگار رکس یه انسانه



 
 

817 
 

   انسان نه

  انگار رکس رقیبشه

  !با غیض گفت لخت شی 

   موهای تنم سیخ سیخ شد 

 اما بهزاد رفت رکس رو گرفتو سمت در برد 

 . به خودم اومدم

 نمیدونستم بخندم یا عصبابن باشم

دانه تصمیم اقا به من میگه میخواد ازادم بزاره تا ازا

م   بگی 

 !اونوقت به سگ نر کنارم هم حساسه

ن  ن پایی     بهزاد و رکس رفیر

 منم رسی    ع لباسم رو عوض کردم

ن   رفتم پایی 



 
 

818 
 

 میخواستم به روش بیارم تناقض حرف هاش رو

ن بهزاد جلو ایفون بود     اما رسیدم پایی 

   با دیدنم گفت

ن  -   همایون اومده ... تو هم بیا بشی 
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   دلم ریخت

  از بعد اون شب،حسم به همایون خییل منقن بود 

و اومدن همایون یاد اون شب و حس بدم به بهزاد رو 

  .هم با خودش آورد
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819 
 

   رس تکون دادم

خونهرف ن   تم تو آشیی

  آب جوش آوردم

 نسکافه درست کردم سه تا لیوان

  صدای حال و احوال بهزاد و همایون یم اومد 

  لیوان هارو، با باکس شکالت بردم تو نشیمن

 سالم کردم و نشستم

   همایون هم سالم کرد به من،و رو به بهزاد گفت

؟ - ن   خودتون دوتایی 

  بهزاد سوایل نگاهش کرد و گفت 

   باید کس دیگه ای باشه؟ مگه -

   همایون مردد گفت

 ام ... نه،یعتن ! هیخی شاید اشتباه کردم -



 
 

820 
 

   چشم های بهزاد ریز شد و گفت

   قضیه چیه؟ بگو ببینم -

   همایون خندید 

  لیوانش رو برداشت و گفت

 هیخی بابا .... من اومدم برای شنبه هماهنگ باشیم  -

  رو کرد به من و گفت

  !م با باقر طلبکار های پدرتشنبه جلسه داری -

 ابروهام باال پرید 

 به بهزاد نگاه کردم

 گفت شنبه جلسه داره

   اما نگفته بود مربوط به چیه

 بهزاد نگاهم نکرد و گفت

   باشه ... میشنوم -



 
 

821 
 

  رکس اومد دور زد و پرید رو مبل

 کنار من نشست

   پوزه اش رو گذاشت رو پا من

وع کردم به نوازش رسش   منم رسی

  اد نگایه به ما انداخت و اخم کرد بهز 

   به زور داخل لپم رو گاز گرفتم تا نخندم

  همایون گفت

  سگت عوض شد؟ -

   بهزاد نفس کالفه ای کشید و گفت

  ! سگ چشمانه! سگ من مرد -

   جا خوردم

 هم چون گفت رکس سگ منه

 ! هم چون انقدر عصتی گفت سگش مرد



 
 

822 
 

   همایون هم جا خورد 

   با تردید گفت

   مرد ! چرا؟ -

 بهزاد کالفه تر گفت

  داستانش مفصله -

  عصتی شده بود 

   مشخص بود حرف زدن در موردش آزارش میده

   مکث که کرد من گفتم

همرس سابق بهزاد اومد ، به رکس لگد زد ، رکس تو  -

  ... شکمش کیست داشت ، خونریزی کردو

  همایون شوکه نگاهم کرد 

   هنگ گفت

 !! رویا اومدهپس  -



 
 

823 
 

  حاال من بودم که متعجب بودم 

   یعتن چی پس رویا اومده

  انگار همایون منتظر اومدنش بود 

   بهزاد عصتی گفت

ش خورده ته   - آره بعد ده سال پیداش شده ! کفگی 

دیگ ! اومده میگه مهرم رو بده ! سهممو از زندگیت  

 !بده

  همایون چشم هاش،گرد گرد شد 

   هنگ گفت

 !کتن اشتباه می -

  بهزاد اخم کرد و گفت

ن ... نصف   - یعتن چی اشتباه میکنم ! خونه رو ببی 

وسایلو شکسته، نمیبیتن چقدر خالیه ! هیچ ساعت 



 
 

824 
 

 !و تابلو و دکوری نذاشته

   همایون هنگ تر از قبل،به من نگاه کرد و گفت

شاید بخاطر چشمانه ! اومده چشمانو دیده قایط  -

ی نی  ن   !ستکرده ! میگفتر بینتون چی 

 ! جلو خودمو گرفتم تا نگم به تو چه

  بهزاد یهو با غیظ گفت

! فکر کردی بعد ده سال اومده چون   -
 

چی داری مییک

 ! عاشق من بوده !؟ حالت خوش نیستا همایون

   سکوت شد 

  سکوت بدی بود 

  حال من بد تر 

   همایون چی داشت میگفت!؟

   نکنه رویا واقعا بخاطر دیدن من قایط کرده؟



 
 

825 
 

   نفس عمیقر کشید و گفت همایون

اقن بکنم -    فکر کنم الزمه یه اعیر

 هر دو نگاهش کردیم

  اما اون به هیچکدوم از ما نگاه نکرد و گفت

  !!! من به رویا پیشنهاد دادم بیاد  -
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826 
 

   صورتش

  کامال بی حس بود 

  خییل بی حس

سوند     انقدر که منو مییر

   لب زد 

  ! ه جون منپس ... تو انداختیش ب -

 رو برد باال و گفت  همایون رسی    ع دستش

 !نه نه! من ... من فقط خواستم کمک کنم -

   چشم های بهزاد ریز شد 

  همایون گفت

گوش کن بهزاد ... تو،تو این ده سال خییل شکسته  -

، بعد فوت   شدی ، خییل تو خودت غرق شدی

تو   پدرت که کال مرده متحرک شدی! رویا همیشه خیی



 
 

827 
 

یگرفت،همیشه منظورم سایل یه بار و  م از من

  ! ایناست

 مکث کرد

 بهزاد هیخی نگفت

   همایون جا به جا شد و گفت

 ...اون روز تو ارامگاه -

  به من نگاه کرد و گفت

  ! چشمانو که گذاشتر و رفتر رس خاک پدرت -

  به بهزاد نگاه کرد و گفت

من واقعا نگرانت بودم... رویا میگفت تو بخاطر  -

گفتم اگر هنوز    از اون گذشتر . پس بهشپدرت 

ه بیاد چون پدرت دیگه نبود که  حیس بهت داره،بهیر

  .از عشقت بگذری بخوای بخاطرش



 
 

828 
 

   دلم ریخت

   چی داشت میگفت

   خدایا 

 بهزاد
 
 من چقدر پرتم از زندگ

 نه درست میشناسمش

  ! کجای زندگیشمنه حتر درست میدونم

  بهزاد نفس عمیق کشید 

ون داد و گفتآروم هوارو ا   ز ریه هاش بی 

  ... اشتباه کردی -

  همایون رس تکون داد و گفت

 میدونم نباید دخالت میکردم  -

   بهزاد گفت

اره ... اما گفتم اشتباه کردی، نه در مورد دخالتت...  -



 
 

829 
 

ن رویا و پدرم کیس  اشتباه کردی که فکر کردی من بی 

  ! رو انتخاب کردم

   پوزخند زد و گفت

ن من و رویاهاش ... رویاهاش رو انتخاب  - رویا بی 

کجای زندگیشه ! من   کرد و به من فهموند جایگاهم

ن ! پدرم اینو یه سکو پرتاب بودم براش، فقط هم ی 

ون ماجرا مارو  خوب فهمیده بود ! چون از بی 

  …میدید

 بهزاد مکث کرد 

 مکث کرد و من به خودم فکر کردم

ن استفاده رو کنم    نکنه منم از بهزاد همی 

  !نکنه بهزاد داره این فکر رو در مورد من میکنه

 ... نکنه



 
 

830 
 

  صدای بهزاد رشته افکارم رو پاره کرد و گفت

مار میگرفت، چون دنبال کشیدن از من رویا ازت ا -

بود... چون نرفتم دنبالش و رهاش کردم ... بهش 

 فشار اومده بود

  بازم پوزخند زد و گفت

شم ! رو دارابی من  - رویا فکر میکرد من تا ابد اسی 

خییل حساب باز کرده.االنم دنبال اموال من و ارث 

  !پدرمه

   همایون شوکه رس تکن داد 

  آروم گفت

ه تو این زمینه میشناسم ... اگه انقدر  یه - وکیل خیی

 ! پسته ... نباید بزاری ریایل بهش برسه

   بهزاد رس تکون داد 



 
 

831 
 

  به من نگاه کرد 

   انتظار نگاهش رو نداشتم

   از نگاهش دلم ریخت

ن     رسم ناخوداگاه انداختم پایی 

 بهزاد دوباره یه نفس عمیق کشید

ون داد و گفت   با آه بی 

رد مسائل چشمان صحبت کنیم . من  فعال در مو  -

  خودم مشکلمو یه جوری حل میکنم

 نگاهش کردم

  نگاهم کرد 

ن به رکس نگاه کرد که داشت   اما نگاهش رفت پایی 

   رسش رو به شکمم میمالید 

   اخمش باز رفت تو هم



 
 

832 
 

ون داد  ن دیگه ای بی    نفس سنگی 

  به همایون نگاه کرد و گفت

  !م جابی ... ما باید بریبیا جمعش کنیم -

  ! ابروهام باال پرید 

؟   جابی

  کجا؟

  رکس رو کاناپه چرخید تا شکمشو نوازش کنم

  بهزاد یهو با اخم برگشت سمت ما 

  با کالفیک گفت

چشمان یه لحظه اون سگ رو بیخیال شو و دل  -

  ! بده به کار

21 January 2022  
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#۱۳۴ 

  چشمان#

 از حرف بهزاد،ابروهام باال پرید 

   حتر ابروهای همایون هم باال پرید 

   رکس رو یکم هول دادم

   از رو من کامل بلند شد و صاف نشست

 منم بلند شدم، رفتم نزدیک بهزاد نشستم 

ون داد نفسشو راحت ب     ی 

   رو کرد به همایون و گفت

وع کن -   رسی

   ابرو همایون هنوز باال بود 
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834 
 

   رس تکون داد 

ن رو،دسته بندی کرد و توضیح داد   برگه های روی می 

  ! هر کس،سهمش چقدره

 ! دارابی پدرم چقدره

 !بدیه و سودی که باید بدیم چقدره

 تهش چقدر برام میمونه رو گفت و عقب نشست

   سکوت شد بینمون

   بهزاد هم تکیه داد به مبل

ه به اون کاغذ رو  ن و عدد داخلش بودماما من خی    می 

 ... تهش

 ... برای من

  !خونه نمیموند حتر پول خرید یک

  …حتر در حد رهن یه خونه تو جای خوب هم نبود



 
 

835 
 

  چشم هام رو بستم

   یعتن اینهمه عمر کار کرد 

   حرص زد 

 خودشو بیچاره کرد

   نه خودش لذبر برد 

ی برا من موند ن   …نه تهش چی 

   ازش متنفر تر از قبل بودم

 اشک رو پس فرستادم عقب 

   درسته دوست دارم پیش بهزاد بمونم

اما ترجیح میدادم این موندنم از رو ناچاری و نداری 

 نباشه 

 !بلکه انتخاب من باشه

  همایون گفت



 
 

836 
 

با این پول و اون مقدار که از فروش خونه مونده  -

ن تر از خونه  بود،احتماال بتونم برات یه خونه یکم پایی 

  قبلیتون رهن کنم

ی بگم ن   قبل اینکه چی 

   بهزاد رسی    ع گفت

 الزم نیست... چشمان قراره اینجا بمونه -

  همایون چشم هاش رو ریز کرد و گفت

  !تا گ؟ تا همیشه که نمیشه بمونه -

  چرا نمیشه ؟ -

نن! مرد مجرد، دخیر  - ن چون پشت رستون حرف می 

  !مجرد

 بهزاد پوزخندی زد و گفت

  !حاال انگار بزنن و نزنن برای من مهمه -



 
 

837 
 

   همایون به من نگاه کرد و گفت

برای تو مهم نباشه، برای چشمان که مهمه ! دو  -

شه و ازدواج کنه !  روز دیگه بخواد با کیس آشنا 

 میکرد ؟نمیگن ط
 
  رف تا االن پیش گ زندگ

ون داد    بهزاد کالفه فقط نفسش رو بی 

  همایون مجدد به من نگاه کرد و گفت

تنها نباشی  پیش خانواده مادریت نمیخوای بری؟ -

ه  !بهیر

 لبخند محوی زدم و گفتم 

م بهتون میگم -   مرش ... هر وقت تصمیم بگی 

   رس تکون داد 

  پیش بهزاد بمونم دوست داشتم بگم من میخوام 

  برام مهم نیست حرف بقیه



 
 

838 
 

و قرار هم نیست، نگران روزی که ازدواج میکنم 

  ! باشم

 !چون انتخابم بهزاده

  اما 

  وقتر 

   بهزاد حرقن نزد 

وقتر بهزاد نگفت چشمان اینجا میمونه،چون من 

  ! میخوامش

ی بگم ن  من نمیشد چی 

ن بود   .پس تنها جوابم همی 

  بلند شد  همایون رسی تکون داد و 

 بهزاد هم بلند شد

ن سمت در و رکس، رسی    ع اومد دوباره  با هم رفیر



 
 

839 
 

   نشست کنارم

   رسش رو گذاشت رو پام

   نوازشش کردم

  خودشو لوس کرد 

   بهزاد اومد 

ن من و رکس حرکت کرد و اخم کرد    نگاهش بی 

   کالفه نشست جای همایون

  برگه ها رو چک کرد 

 دل رو زدم به دریا و گفتم

ه؟چرا به -  ش نگفتر بینمون چه خیی

  با اخم نگاهم کرد و گفت

ه؟ -  چه خیی

 با تاسف براش رس تکون دادم و گفتم



 
 

840 
 

  !هیخی ! من احتماال توهم زدم -

  شکم رکس رو نوازش کردم و گفتم

یم باال -   ! اگه باهام کاری نداری ما می 

 بلند شدم 

 اما یهو بهزاد، خییل شایک و قاطع گفت

ن چشمان -   ! بشی 

22 January 2022  
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  منم با اخم نگاهش کردم
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841 
 

   اما ننشستم

بهزاد مچ دستم رو گرفت و منو کشید تا بشینم  

  کنارش

  فتچرخید سمتم و گ

 توئه چشمان  ۱۸تو هنوز  -
 
سالت نشده ! این زندگ

وع  که تازه داره رسی
 
میشه ! من نمیتونم انقدر  ! زندگ

م   ! خودخواه باشم و زندگیت رو ازت بگی 

   عصتی گفتم

   بهزاد  -

  اما رسی    ع با اخم گفت

گوش کن چشمان ! من اینجام ! تا ابد اینجام !  -

   همینجا ! اما تو قراره بری
 
کتن ! تجربه کتن ! و زندگ

! تو خییل خییل کم ستن برای  با آگایه انتخاب کتن



 
 

842 
 

  ! انتخاب

 مکث کرد

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

   فهمیدی ؟ -

   لب هامو با حرص به هم فشار دادم

  نمیدونستم واقعا به بهزاد چی بگم

  با تاسف فقط رس تکون دادم آره

   بلند شدم

ن    اینبار نگفت بشی 

 چند قدم از بهزاد دور شدم 

 و لبخند زدم رکس چرخید دور پام

  برگشتم سمت بهزاد و گفتم

! اونوقت   - تو یه سگ نر رو،نمیتوبن کنارم تحمل کتن



 
 

843 
 

ادعا میکتن اینجا هستر تا من برم تجربه کنم ؟ تا برم  

ن برسم ؟ اره ؟  به یقی 

  اخمش رفت تو هم

   اما ادامه دادم

ئتن برات مهم نیست،من با مرد یا پرس دیگه مطم -

ت کنم تا تجربه ام بره باال؟   معارسی

  تجربه رو جوری گفتم، که اخم بهزاد تو هم رفت 

 خودم رس تکون دادم و گفتم

ن . فقط مهم اینه  - همه ممکنه اشتباه انتخاب کین

من انتخاب کردم ،   ! عواقب اشتباهشون رو بپذیرن

سم . اما تو  از عواقبش در صورت اشتبا ه بودن نمییر

 ... بهزاد ترسوبی 

   چشم هاش ریز شد 



 
 

844 
 

 اما من دیگه منتظر نموندم جواب بده

   پا تند کردم رفتم باال 

  رکس هم پشت رسم اومد 

   رفتم تو اتاق

  رکس هم اومد 

  در رو بستم

   دراز کشیدم

   رکس هم اومد کنارم دراز کشید 

 خندیدم 

س تره    !گویا رکس از بهزاد نیر

   بودم  گرسنه

   اما اعصابم داغون بود 

  چکار میتونم بکنم ؟



 
 

845 
 

   دیگه شک دارم به بهزاد 

  ! شاید منو واقعا نمیخواد

  ! وگرنه چطور میتونه انقدر منطقر رفتار کنه آخه

   تو این افکار بودم،که در اتاق باز شد 

  بدون در زدن

 نگاهش رو من و رکس رو تخت حرکت کرد 

  اخمش بیشیر شد 

   و بلند شدمچشم چرخوندم 

   بهزاد گفت

ون رکس -   برو بی 

ون   ! با حرکت دستش، رکس اطاعت کرد رفت بی 

   واقعا انگار روح رکس ما تو این سگ بود 

  میدونستم اموزش دیده و اهلیه 



 
 

846 
 

  صاحبشم گفت خییل مهربون و زود جوشه

  اما 

  انتظار نداشتم در این حد 

   بهزاد در رو بست

ی ن   !بود در مقابلش انگار واقعا رکس رقیتی چی 

  کنار تخت ایستادم

  دستم رو زدم به سینه

  بهزاد هم اومد جلو تر 

   دستش رو زد به کمرش و گفت

  ! حق با توئه ... من ببینم نمیتونم تحمل کنم -

 مشکوک نگاهش کردم

  عصتی گفت

نمیتونم حتر حرف زدن و چت کردن تورو با کیس  من



 
 

847 
 

حظه فکر کنم  یه ل ببینم چشمان ! حتر نمیتونم بهش

! چه  ون و باهاش خوش بگذروبن با کیس بری بی 

 ... لمست کنه برسه به اینکه

   از حرفش دلم ریخت

ه به چشمام گفت    بهزاد خی 

  ... چه برسه به اینکه ... ببوسدت -

   ناخوداگاه دستام از سینه ام رها شد و کنارم گذاشتم

ن  ه شدم به زمی    رسمم بدون اراده من خم شدو خی 

 خودم نبوددست 

   این نگاه و این طن حرف بهزاد 

   غرق خجالتم کرده بود 

 بهزاد یه قدم دیگه اومد جلو و گفت

م - ... اما نمیتونم. چشمان نمیتونم حقتو ازت بگی 



 
 

848 
 

باید از پیشم بری ... فقط اینجوری میتونم بهت  

 ازادانه بدم
 
   فرصت زندگ

 چشم هامو بستم

 لب زدم 

 ... بسه ... بسه بهزاد -

  گزیدم و چشم هامو فشار دادم تا اشکم نریزه  لب

 چرا باید انقدر خوب باشی لعنتر !؟

ه تو چشم  چونه ام رو گرفت. رسمو بلند کرد و خی 

 هام گفت 

، برا   چشمان ..  - باور کن هرچی از من دور تر باشی

ه   !خودت بهیر

   اما نگاهش از چشم هام رس خورد رو لب هام

 لبمو تر کردم و گفتم



 
 

849 
 

   من میخوام پیشت بمونماما  -

ون داد     نفسشو با حرص بی 

  چونه ام رو ول کرد 

   با تکون رس گفت نه

  رسی    ع گفتم

ونم کتن  -  بی 
  !من میمونم ... تو نمیتوبن

 یه گام عقب رفت

 پشت کرد به من تا بره 

   گرفتم و گفتماما بازوش رو 

ام بذار -   !خواهش میکنم بهزاد... به انتخابم احیر

  دندوناش رو با حرص فشار داد و گفت

  ! بموبن عواقبش پای خودته چشمان -

  رسی    ع گفتم



 
 

850 
 

   قبوله -

ون داد     نفسشو با عصبانیت بی 

   برگشت سمت من و گفت

؟ -   تو میخوای دیوونه ام کتن

  رفتقبل اینکه بتونم جواب بدم،دوباره چونه ام رو گ

  اینبار اما حرقن نزد 

  خم شد و لبش نشست رو لبم

23 January 2022  
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851 
 

   با بوسه بهزاد 

گار افتاد کنار چشم هام بسته شد و قلبم،درست ان

 پام

یه دستش نشست رو کمرم و نرم رفت تو گودی کمرم 

د     و منو به خودش فرسی

  دست دیگه اش رفت تو موهام و 

   رسم رو ثابت نگه داشت

 یه جور اسارت بود

 اسی  دست بهزاد بودم 

  و 

   من

  …عاشق این اسارت بودم

   یه گام منو عقب برد 



 
 

852 
 

   پام خورد به لبه تخت

  کرد بهزاد لبمو رها  

   چونه ام رو بوسید 

 رفت سمت گردنم

 یه صدای ایه اومد

  که

 صدای 

 !من بود

   شوکه بودم

 انگار من دو قسمت شده بودم 

 متن که غرق لذت شده بود و متن که 

 …ناظر بود

 ناظر اتفاقابر که میخواستم 



 
 

853 
 

س بودم  م و اسیر   .اما االن،پر از رسی

ون اورد    بهزاد دستشو از تو موهام بی 

  دن گردنم شد مشغول بوسی

   دستش رو سینه ام نشست 

د    سینه ام رو فرسی

   نالیدم دوباره

 بلند تر از دفعه قبل

   هم زمان هم،چنگ زدم به بازو های بهزاد 

  اما دستم که بهزاد رو لمس کرد 

 یهو خودش رو عقب کشید

ی بگه ن   بدون اینکه چی 

ون    فقط از اتاق رفت بی 

 شوکه به در باز اتاق



 
 

854 
 

  رکس پشت در 

فت سمت اتاقش نگاه کردمو به  زادی که داشت می 

 میشه؟ 

  میشه انقدر خود دار؟

   من دیگه تحمل نداشتم

  اون داشت دقیقا چکار میکرد!؟

  نفسم عمیق و کالفه ای کشیدم

   نشستم رو تخت

 .رکس اومد کنارم رو تخت

 .نوازشش کردم

   بی فایده است 

  بهزاد کاری نمیکنه

   بهزاد از حرفش بر نمیگرده



 
 

855 
 

  تمو با دست هام پوشوندمصور 

   اشکم ریخت

 خنده دار بود 

 من چرا دارم گریه میکنم؟

 چون بهزاد ادامه نداد؟ 

 مگه نباید االن خوشحال باشم 

   پس دردم چیه؟

 اشکم بیشیر شد

 میدونستم دردم چیه

 .دردم اینه که بهزاد باورم نداره

 منو به چشم یه بچه میبینه 

   کیس که رو حرفش،و رو احساساتش اعتباری نیست

ن دردناک بود     و همی 



 
 

856 
 

   دراز کشیدم رو تخت

 دیگه در رو نبستم

   رکس اومد با من،زیر پتوم

  برای بهزاد نوشتم

ی، اما دلمو جدی میشکتن  -   !تو منو جدی نمیگی 

  پیام فرستادم و پتو کشیدم رو رسم

15:57  

  چشمان#

#۱۳۷ 

   منتظر بودم بهزاد جواب بده

   اما جواب نداد 

 منتظر بودم حداقل بیاد رد شه 
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857 
 

ون    !اما اونم از اتاقش نیومد بی 

 .انقدر تو اون حال موندم، که خوابم برد

   م بود صبح بیدار شدم نه رکس پیش

 نه بهزاد اتاقش بود

، دیدم رکس داخل کلبه قدییم رکس ما  ن رفتم پایی 

 خوابیده 

ن  ن بودم بهزاد اوردش پایی     مطمی 

   براش غذا هم گذاشته بود 

 کالس نداشتم امروز و خونه داشت دیوونه ام میکرد

  .با درس خوندن و بازی با رکس گذشت

  بهزاد جواب مسیجم رو نداده بود 

   بود   پیام هم نداده

منم میدونستم پیام بدم باز جواب نده حالم بد تر 



 
 

858 
 

 میشه 

 پس تا میشد خودمو رسگرم کردم

   بود  ۴ساعت 

 با رکس جدید

   رس خاک رکس خودمون بودیم،که در بازشد 

   بهزاد اومد تو 

 نمیدونم متوجه ما نشد

   یا از قصد نگاه نکرد 

 اما پیاده که شد رکس پارس کرد 

   بهزاد برگشت سمت ما 

  کرد مکث  

 سالم کردم

 رس تکون داد



 
 

859 
 

   اما نیومد سمت من،رفت خونه

   پس باز برنامه همینه

  که از من دوری کنه

 عصتی بلند شدم

 دردت چیه؟

؟  نگران متن

  ! آقا من خودم میخوام

 ! اینو بفهم

   با حرص به سمت خونه رفتم

 وارد شدم پا تند کردم رفتم باال 

   بهزاد تو اتاقش بود 

 زنمقبل اینکه من در ب

  خودش در رو باز کرد 



 
 

860 
 

 تو دستش یه رسی برگه بود

   با دیدن من ابروهاش باال پرید 

 اخم کردم و گفتم

 میشه حرف بزنیم؟ -

   رسی تکون داد و گفت

م جلسه -  آره، اما االن اینارو باید بیی

  اومده بودم دعوا کنم

   سفت و محکم و شایک

   اما تا بهزاد اینجوری گفت

   اشکم ریخت

  ردماومدم برگ

 رسی    ع دستم رو گرفت

  منو کشید بغلش



 
 

861 
 

  یه بغل محکم

  آروم تو گوشم گفت

چشمان ... من خودم نمیدونم دارم چه غلظ   -

  !میکنم ... پس خواهش میکنم تو آروم باش

   رس تکون دادم

  محکم تر بغلم کرد 

   دوست داشتم تا ابد تو این حال بمونم

   حس بدنش دورم حال خوبی بهم میداد 

   ف کهاما حی

 بیشیر از این

  سهم من نمیشد 

 بهزاد موهامو بوسید 

  آروم از من جدا شد و گفت



 
 

862 
 

م اینارو میدم و میام... باشه؟ -    نزدیکه مییی

 رس تکون دادم 

 اما نگاهش نکردم

 نفس کالفه ای کشید 

   خم شد 

  گونه ام رو بوسید و گفت

   زود میام -

  با این حرف رفت سمت پله ها 

   رکس که تمام مدت دور پای من بود 

 برای بهزاد پارس کرد

  رسش رو دست کشیدم آروم باشه

 برگشتم اتاق

   حوله ام رو برداشتم



 
 

863 
 

ن بهزاد چکار کنم    دیگه نمیدونستم تا برگشیر

ن بود  ین کار دوش گرفیر    بهیر

16:09  

  چشمان#

#۱۳۸ 

   حوله ام رو برداشتم

   رفتم حمام

د به در،تا بیاد تو  ن ید خودش رو می     رکس یه مییی

   اما بهش توجه نکردم

  رفتم زیر آب داغ

 واقعا باید چکار کنم؟

 ؟بهزاد چرا گفت اونم نمیدونه داره چکار میکنه
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864 
 

 اصال چکار میخواد بکنه؟ 

 نکنه میخواد صحبت کنه بگه برم از اینجا؟ 

   زورگ که نمیتونم بمونم

   کجا برم

 تنهابی چکار کنم؟

م    رکس هم بیی

 با این افکار دوش گرفتم 

 رکس پشت در پارس کرد 

 حس میکردم خسته شده 

ن رسی    ع حوله تن پوش پوشیدم و بدون  برای همی 

ون    پوشیدن لباس هام رفتم بی 

 انتظار داشتم رکس پشت در حمام باشه 

   اما پشت در اتاق بهزاد بود 



 
 

865 
 

   در اتاق بهزاد هم نیمه باز بود 

ن بودم وقتر رفت در اتاق باز بود کامل   مطمی 

  نکنه یه غریبه اومده تو 

   قلبم ریخت

ن رفتم کنار در    پا ورچی 

ه به در نشسته بود    رکس هم خی 

 از الی در نگاه کردم

   با باال تنه لخت خشک شدم با دیدن بهزاد 

  باید برمیگشتم عقب

فتم اتاقم  باید می 

  اما 

  دست خودم نبود 

 دوست داشتم بدنش رو ببینم



 
 

866 
 

 .بدبن که زیاد لمس کرده بودم

   اما ندیده بودم

  به دست هاش نگاه کردم

  بازوش و باال تنه اش

  بهزاد کمر شلوارش رو هم باز کرد 

   یه گام برداشتم برم عقب

   دیدن بیشیر از این نبودم  اماده

  اما 

 قبل اینکه بتونم برگردم عقب

   رکس پارس کرد 

  بهزاد برگشت سمت در و 

  رکس پرید رو در 

   در کامل باز شد 



 
 

867 
 

  ابروهاش باال پزید 

 با باال تنه لخت و شلوار نیمه باز 

  جلو من بود 

   متن که فقط یه حوله تن پوش تنم بود 

 بهزاد نگاهش رو رس تا پام چرخید

   رکس دور پام چرخید 

د  ن  قلبم نمی 

 .منجمد شده بود 

   نفس کشیدن یادم رفته بود 

 . بهزاد هم کامال خشک شده بود 

  چشم هاش رو بست و گفت

 ... چشمان -

 نذاشتم حرفش تموم شه خودم گفتم



 
 

868 
 

م. میخوام بمونم ... چرا نمیفهیم   - من هیچ جا نمی 

وای بهزاد... من میخوام با تو بمونم ! اگر منو نمیخ

  ! بهونه الیک نیار . راستشو بگو

 چشم هاش رو باز کرد 

   چشم هابی که بی تحمل و عصبابن بود 

   اومد سمت من و گفت

یم عقد میکنیم !  - ؟ فردا می 
باشه ... میخوای بموبن

ی؟ من نصفه   نیمه تورو نمیخوام خوبه ؟ حاضن

ی و میخوای بموبن ! باید کامل  چشمان ... اگر نمی 

  بموبن 

   کنارم رسید 

  دستم رو گرفت



 
 

869 
 

ون  کشید داخل و هم زمان در رو بست و رکس رو بی 

  ! در گذاشت

24 January 2022  

01:20  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۱۳۹ 

  شوکه شده بودم

   چون عمال لخت بودم

  هم من

  !هم بهزاد

  با اخم نگاهم کرد 
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870 
 

ن کردم   فقط رسم رو باال پایی 

؟    اما خودم میدونستم این تکون رس یعتن چی

   یعتن اره کامل میمونم ؟

ی که میخوام ن    همینه؟ چی 

سهمنتظر بودم ب   هزاد باز از من بیی

  باز تالش کنه برای دور شدن

  اما انگار اینبار دیگه فرق داشت

   دیگه تحمل بهزاد هم حدی داشت

چون بی تحمل، لبم رو بوسید و بدون مکث، جلو 

  حوله ام رو باز کرد 

د و سینه ام رو تو دستش گرفت    تنش رو به تنم فرسی

بدن لختشو حس کردم و از فشار و تماس 

  ش،نفسم رفتدست



 
 

871 
 

اما مغزم فرصت تجریه و تحلیل این اتفاقات رو 

 نداشت 

چون بهزاد، لبمو جوری میبوسید که حتر نمیتونستم 

   به نفس کشیدن فکر کنم

  دست دیگه اش از بازوم جدا شد 

   رو رون پام کشیده شد 

د  دستشو به باسنم کشید و خودشو دوباره به من فرسی

 از حسش زیر دلم،واقعا یخ شدم

   یقت تازه خورد تو رسمحق

  چشمان

؟  همینو میخواستر

  رابطه کامل رو ؟ 

   اره دیگه



 
 

872 
 

   وگرنه اضارت برای چی بود؟

   دستم نشست رو بازو بهزاد 

 منتظر بودم عقب بکشه 

   اما عقب نرفت

   از لبم جدا شد 

 منتظر بودم عقب بره 

 اما باز هم عقب نرفت 

ن تر رفت    گردنمو بوسید و پایی 

   نالیدم

 ر نیم کردمغزم کا

   اه میکشیدم و رها تو دست بهزاد بودم

   زبونش رو،رو سینه ام که حس کردم

   بی اراده چنگ زدم به موهاش



 
 

873 
 

ن پام    اما فقط دستش رفت بی 

 داشت اتفاق میفتاد و من تازه میفهمیدم 

 اصال آماده نیستم

   اما غرورم اجازه نمیداد بگم نه

  بگم بسه

  بگم ادامه نده

 فت کردمپاهام بی اراده ج 

ن پام   اما دست بهزاد، که تالش کرد بره بی 

   نرم پاهام از هم باز شد 

ن پام رو لمس کردم   دستش خییس بی 

   اهم تو اتاق، بلند پیچید 

   بهزاد مکث کرد 

ه  ن بودم عقب می   دیگه مطمی 



 
 

874 
 

  اما 

 انگشتش رو فشار داد و من هیتن گفتم و خودم

  منقبض کردم

   بدنم حال عجیتی داشت

  بهزاد بالخره رسش رو عقب برد 

   اما به جای اینکه عقب بره

   دست انداخت زیر پام

   بلندم کرد و برد سمت تخت

   منو گذاشت رو تخت

 حرف نزد

   به چشم هام هم نگاه نکرد 

ن پام    پاهامو باز کرد،رفت بی 

د  ن    قلبم داشت تو رسم می 



 
 

875 
 

   مغزمم خاموش بود 

ن پام،به من  نگاه کرد از بی 

ن    با چشم های براق و پر از خواسیر

ن     نفس طوالبن گرفت و رسش رو برد پایی 

 اول نفهمیدم چی شد 

ن پام   ن پام و زبونش رو،که به بی  اما رسش که رفت بی 

   کشید 

   چشم هام رفت و تازه فهمیدم چی شده

 چی داره میشه

  ! بهزاد میخواد چکار کنه

   چنگ زدم به رو تختر 

   ندمخواستم پامو بب

  اما مانع شد و ادامه داد 



 
 

876 
 

   چند دقیقه نگذشته بود،که دنیا یهو نورابن شد 

   انگار پرتاب شدم باال 

 تو هوا شناور شدم

  تو لذت غرق بودم

   بدنم رو،یه موج داغ گرفته بود 

 کم کم اروم تر میشد   موچی که

  اروم و 

  اروم و 

  اروم تر 

   نرم نرم برگشتم انگار به تخت

 باز کردم چشم هام رو خمار 

دم ن  نفس نفس می 

 به بهزاد نگاه کردم



 
 

877 
 

ه به من بود     خی 

  ... به من و به بدن لختم

07:22  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۱۴۰ 

  نفس عمیق کشید 

  آروم اومد رو من

   هنوز حوله تنم بود و بهزاد 

   هنوز شلوارش پاش بود 

 خمار فقط نگاهش کردم

   باال تنه لختش، مماس تنم شد و کنار گوشم گفت
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878 
 

   آروم شدی؟ -

   نا نداشتم جواب بدم

 بهزاد گوشم رو مکید

   چرخید کنارم

  حوله ام رو گرفت و گفت

  بچرخ چشمان  -

   دوست داشتم چشم هامو ببندم و بخوابم

   دنم، خودش به دستور بهزاد عمل کرد اما ب

ون  چرخیدم و بهزاد همزمان، حوله رو از دستم بی 

  .اورد

   تنم یخ شد 

 موهام نم داشت

احساس کردم بهزاد پشت رسم،داره شلوارش رو  



 
 

879 
 

ون میاره   بی 

  اما مغزم نمیتونست درست کار کنه

ه    خواستم بچرخم ببینم چه خیی

 اما وزنشو انداخت روم

حس کردم و خودشو که روی باسنم    بدن لختش رو 

  گذاشت و کشید 

  داغ بود 

   بدن من یخ بود 

 گرماش لذت بخش بود

خودشو روی باسنم چند بار کشید و یه گرمای مالیم 

   تو گودی کمرم پر شد 

  ! همراه با یه هومممم پر از رضایت بهزاد

 نمیدیدم



 
 

880 
 

   اما میتونستم تصور کنم

   دست دراز کرد 

،دستمال کاغذی برداشت    از رو پاتختر

ن کرد    روی کمرم رو تمی 

  پتو داد رومون

  از پشت بغلم کرد 

   طوری که هر دوتا سینه ام،تو دستاش بود 

   موهای نم دارم رو نفس عمیق کشید 

   کتفم رو بوسید و گفت

   یکم بخوابیم -

 من قبل اینکه بهزاد بگه خواب و بیدار بودم 

   انگار خواب بود 

   تفاقات شبیه خواب بود همه ا



 
 

881 
 

ن رابطه ام رو ، با مردی تجربه کردم که  من االن اولی 

 تو نگاه اول ازش ترسیدم 

   مردی که درست قبل خودکیسی من رسید 

  ! مردی که اضار داشت به من دست نزنه

  اما 

  حاال 

  لخت تو بغلشم و 

  سینه هام تو دستشه

 واقعیت انقدر عجیب و شوکه کننده بود برام،که تو 

   مغز نمیگنجید 

   توان فکر کردن نداشتم

دم به دست بهزاد و خواب   …خودمو سیی

  .خوابیدم



 
 

882 
 

انقدر خوابم خایل بود،که وقتر چشم باز کردم انگار 

 چند دقیقه فقط خوابیده بودم 

  ساعته خوابم  ۳اما ساعت رو دیوار نشون میداد 

   و بهزاد 

 همچنان پشتم در همون حال بود

   نمیدونستم چکار کنم

   تکون بخورم

  ! یا نه

ن حال بمونم   دوست داشتم تو همی 

 اما دستشوبی داشتم

   آروم چرخیدم

   دست بهزاد از دورم یکم باز شد 

 بیشیر چرخیدم



 
 

883 
 

 اما مکث کردم

 روم نمیشد با بهزاد چشم تو چشم شم

 زیر پتو فرو رفتم که بهزاد

  کنار گوشم زمزمه کرد 

؟ -   خوبی

   از جا پریدم

   خندید بهزاد تو گلو 

  دستش رو ، رو شکمم کشید 

ن پام    برد بی 

  لمسم کرد 

   باسنمو دست کشید 

  نفس عمیق کشید و گفت

ن هارو نباید کشف کتن ، چون   - میدوبن ... بعضن چی 



 
 

884 
 

وقتر بفهیم چقدر خوب و لذت بخشه دیگه نمیتوبن  

 ازش دست بکیسی 

د  با این حرف دوباره سینه ام رو تو دستش فرسی

   و گفت کنار گوشم رو بوسید 

  ... اما من رس حرفم هستم چشمان -

25 January 2022  

14:38  
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  چشمان#

#۱۴۱ 

ون نیاوردم   رسم رو از زیر پتو بی 

 اما دلمم ریخت 
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885 
 

 حرفش هست !؟ یعتن چی رس 

 در مورد عقد

ن من ؟   یا در مورد رفیر

ن کشید  بهزاد پتو رو، اروم از رو رسم پایی 

  پتو رسید زیر چشمام و مقاومت کردم

  دیگه پتو رو نکشید و گفت

 ... نگاهم کن -

 یه چشممو باز کردم

 خندید 

   صورتش،حتر تو تاریک و روشن اتاق هم

  !مشخص بود رس حال تر از همیشه است

   ندی لبش رو روشن کرد و گفتلبخ

. حاال خییل سخته گند زدی به خود داری من ..  -



 
 

886 
 

  !دیگه لمست نکنم

  با این حرف پتو رو،از رو تنم کنار داد 

 اینبار دستام رس شده بود 

  نمیتونستم مقاومت کنم

   دستش نشست رو سینه من و 

   لبم رو بوسید 

 وزنشو گذاشت رو تنم و گردنم رو بوسید 

 آهم بلند شد و بهزاد نفس عمیق کشید

 از روم کنار رفت

 پتو داد روم و پشت به من نشست رو تخت 

  نفس عمیق دیگه ای کشید 

ن دستش و   .سکوت اتاق رو پر کرد رسش رو گرفت بی 

 جا خورده بودم 



 
 

887 
 

 لبخند زده بود و منو بوسیده بود

 مثل یه پرس بچه شیطون

  ست هاش هم،فعال شده بود رو تنمد

   اما یهو کجا رفت

  بدنم تو برزخ بود 

ن و هوا  ن زمی     قلبم بی 

  …مغزمم که کم اورده بود

   مردد نشستم رو تخت

   نمیدونستم چکار کنم

   بهزاد هم که ساکت بود 

 یعتن چی شده یهو؟ 

 درد داره؟

 تو عذابه؟



 
 

888 
 

   نفس عمیق کشیدم و دل رو زدم به دریا 

   زوش نشست و لب زدمدستم، رو با

 ... بهزاد-

ی بگم، خودش ن  اما قبل از اینکه بتونم چی 

  گفت

فتر ... همون موقع که میشد -  ...چشمان ... باید می 

   برگشت سمتم

 با صورت و چشم های کالفه 

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

 ...االن دیگه بخوای هم،نمیتونم بذارم بری -

د ن  قلبم انقدر تند می 

   رو دور تند بود انگار 

   فقط لب زدم



 
 

889 
 

 ... بهیر  -

   غم تو نگاهش بیشیر شد 

  دستش رو گونه من نشست و گفت

 ... به خدا لیاقتت بیشیر از منه -

  نگاهم ناباورانه،تو چشم هاش دو دو زد و لب زدم

  ... نیست ... نمیخوام باشه -

 بهزاد چشم هاش رو بست

   منم دست گذاشتم رو گونه اش و گفتم

 ار تقدیر هم باشیم... خواهش میکنمبز  -

  نگاهش ناباور، تو چشم های من چرخید 

   ناباور و خسته

  رسم رو بردم جلو تر و 

 چشم هام رو بستم



 
 

890 
 

  نفس داغش تو صورتم خایل شد و 

   لبمو بوسید 

ن خواستم    تو دلم از خدا فقط یه چی 

  ... لطفا ما تقدیر هم باشیم -

14:48  

  چشمان#

#۱۴۲ 

 بوسمون طوالبن شد 

 مردد دستم،رو بازو بهزاد نشست

سیدم لمسش کنم   مییر

   باز عقب بره

 اما نرفت و اونم دستش رفت تو موهام 
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891 
 

ت،بدون جدا شدن لب  نرم منو خوابوند رو تخ

  هامون

 لبمو مکید 

   دستش رفت سمت سینه ام

   اما صدای موبایلش بلند شد 

   توجه نکرد تا قطع شد 

   گردنمو بوسید 

 صدای موبایل مجدد بلند شد 

  نفسشو تو گردنم خایل کرد 

 لب زد 

  !تکون نخور چشمان -

 با این حرف،پتو دوباره کشید رو تنم و بلند شد 

 نگاهش کردم



 
 

892 
 

 ورم؟تکون نخ

  مگه میتونم بعد این بوسه ها،تکون بخورم؟

   بدنم رس بود 

 بهزاد به گوشی نگاه کرد 

   و جواب داد اخمش تو هم رفت 

  کالفه گفت

 چی میخوای؟ -

 مکث کرد

 پوزخند زد و گفت

  ! تا ابد پشت در بمون -

 خواست قطع کنه

  اما گوشی مجدد گذاشت کنار گوشش و گفت

 ! ون میدیچقدر خوب داری خودتو نش -



 
 

893 
 

 با این حرف قطع کرد

   نفس کالفه ای کشید و برگشت سمتم

   نگاهم کرد و گفت

.رویا پشت دره - ن  ! باید بریم پایی 

 ابروهام باال پرید 

   هنگ بودم

 لب زدم 

 باز اومده؟ -

  رس تکون داد و گفت

با پدر و مادرش اومده... پدرش رسطان داره ! اورده  -

  .اهشون بدمپشت در خونه،که من مجبور شم ر 

 بهزاد لباس از تو کمد برداشت 

  منم زود حوله ام رو مرتب کردم



 
 

894 
 

سیدم  چرا باید راهش بدی نیی

 خب برن

 رسطان داشته باشه

   چه ربظ داره

ام بهزاد    با خودم گفتم شاید برگرده به ادب و احیر

   زود رفتم اتاق

  موهام شده بود یه جنگل وحیسی 

ته مونده موس موهام رو زدم به دستم و جلوش رو 

 مرتب کردم

  پشتشم بافتم،که جمع و جور بشه

   بهزاد اومد جلو در اتاقم و گفت

... باشه؟ - ن  حتما بیا پایی 

   رس تکون دادم



 
 

895 
 

   دل تو دلم نبود 

   یه دست بلوز و شلوار گرم کن،پوشیدم

ن     رفتم پایی 

   رکس بی تاب دورم بود 

   رسیدم پای پله ها 

ن میومدن تو    رویا و پدر و مادرش،داشیر

  من و رکس رفتیم سمت مبل ها 

 ایستادیم 

 بهزاد به رویا کمک کرد 

  پدرش رو با صندیل چرخدار اوردن داخل

مادرش یه زن شکسته بود،که شال مشیک و مانتو 

 زرشیک تنش بود 

   موهاش سفید سفید بود 



 
 

896 
 

  رویا صندیل پدرش رو صاف کرد و 

 چرخید سمت نشیمن

 ل از همه، با من چشم تو چشم شداو 

  چشم هاش رو ریز کرد 

  اما 

 نگاهش

 مثل دفعه قبل نبود 

  بهزاد اومد سمتم

  کنارم ایستاد و گفت

چشمان جان، این خانم همرس سابقم و این خانم و  -

ن    .اقا پدر و مادرش هسیر

  مادر رویا با تعجب به ما نگاه کرد 

  پدر رویا رس تکون داد 



 
 

897 
 

ن  بهزاد تعارف کرد   بشیین

 مادرش نشست

 رویا صندیل پدرشو برد سمت نشیمن

  مادر رویا گفت

 همرس سابق -
 

ن مییک   !شما که طالق نگرفتی 

   دلم ریخت

 من و بهزاد نشستیم

   رکس اومد رسشو گذاشت رو پای من

 بهزاد جفت من نشست 

  دستشو انداخت دورم و گفت

تون   - ما سالهاست طالق گرفتیم. از روزی که دخیر

  !چمدون بست و رفتنگفته 

 نگاهم کرد



 
 

898 
 

   لبخند زد و گفت

  . همرس من االن ایشونه -

26 January 2022  

13:19  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۱۴۳ 

  چشمان#

   هم زمان دلم ریخت

   آب شد  قند تو دلم

  گونه هام داغ شد 

  و 

  !!! لبخند زدم 
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899 
 

   بهزاد نفس عمیقر کشید و برگشت سمت بقیه

   من اما،رسمو آروم چرخوندم سمت اون ها 

   پدر رویا،نگاه آروم و بی حیس داشت

  مادرش شوکه بود 

  !رویا اخم کرده بود

ی بگه،بهزاد گفت ن   قبل اینکه کیس چی 

   ! درسته؟ البته رویا ... چشمان رو میشناسه -

   رویا ناباور،با کیم اخم

ن من و بهزاد چرخید     نگاهش بی 

 بهزاد لبخند زد 

ی نگفت ن    چی 

  رو کرد به پدر رویا و گفت

  ! حاج اقا ... بعد ده سال از این ور ها -



 
 

900 
 

  مادر رویا پرید و رسی    ع گفت

  ! ما خیی نداشتیم رویا تنها رفته -

  با اخم به رویا نگاه میکرد و گفت

. بعد  تا  -  ۲دو سال اول،یه ادعا میکرد تو پیشیسی

 !سال تماس تصویری گرفتیم، لو داد تنها رفته

  ابروهام باال پرید 

  پدر رویا رس تکون داد 

   رو به بهزاد گفت

یادته روزی که اومدی خواستگاری،بهت چی گفتم  -

 ؟

   سکوت شد 

   بهزاد اروم رسی تکون داد و گفت

  .آره... من تازه بهش رسیدم -



 
 

901 
 

   پدر رویا لبخند تلخن زد و گفت

 ! رویا به ما گفت بیایم بینتون پا در میوبن کنیم -

  !میخواد برگرده

  به من نگاه کرد و گفت

  ! البته با حضور همرست ... فکر نکنم رایه باشه -

   به رویا نگاه کرد و گفت

   تو واقعا خیی نداشتر ؟ -

   رویا معذب شد 

  نفس کالفه ای کشید و گفت

 ... من -

  مکث کرد 

   رو به بهزاد گفت

 میشه خصویص حرف بزنیم ؟ -



 
 

902 
 

 !دلم میخواست داد بزنم نه

  اما قبل من،بهزاد گفت

 ... اینجا کیس غریبه نیست ... بگو -

  رویا کالفه،موهاش رو داد پشت گوشش و گفت

  ... من -

  مادر و پدرش هم بهش نگاه کردن

 ونا هم شوکه بودنانگار ا

  !واقعا رویا به اونا چقدر از حقیقت گفته بود؟

  ! چه خیی بود اینجا

   رویا نفس عمیقر کشید و گفت

بهزاد من فکر میکردم اینکه تو دادخواست طالق  -

ندادی،یعتن هنوز دوستم داری و منتظر فوت پدربر  

  ! تا ازاد شی 



 
 

903 
 

  به بهزاد نگاه کرد و گفت

ز یهو اومدم و چشمان رو دیدم باور کن ! اون رو  -

عصتی شدم . قایط کردم . نمیخواستم اون حرف 

  !هارو بزنم و دعوا راه بندازم 

 پلک زد

   اشکش ریخت 

  آروم گفت

  ! نمیخواستم رکس رو بکشم -

  با آوردن اسم رکس

  رکس من،رسش رو بلند کرد و پارس کرد 

 رسی    ع نوازشش کردم

   اما تو دلم خایل بود 

  و پاک کرد و گفترویا اشکش ر 



 
 

904 
 

سیدم .   - تمام این سالها،از همایون حالتو مییی

ن ! اما   ا هسیر میدونستم خوبی ، دور و برت دخیر

  ! ازدواج نکردی ، درخواست طالق ندادی

   مکث کرد و گفت

نمیگم اون ور منم هیچکار نکردم . اما خودت   -

ه ... همیشه یه  ، آدم وقتر دلش یه جا گی  میدوبن

 جلوش قرار داره صفحه حل نشده
 
 از زندگ

   نگاه رویا 

ن منو بهزاد چرخید و گفت   بی 

همایون بهم زنگ زد و گفت پدرت فوت شده،از  -

 ! نظر روچ،حالت خوب نیست و نگرانته

   بهزاد پوزخند زد 

  رویا گفت



 
 

905 
 

صادقانه بگم ! ویزام مدتش تمام شده بود ، بخاطر   -

،برگه خالف  تو مستر
 
سال داشتم ! بعد ده  رانندگ

  هنوز بهم اقامت نداده بودن ! کار ثابت نداشتم. باید 

اپالی میکردم برای تحصیل دوباره، تا اونجا بمونم ! 

درس خوندن خسته شده  سالمه ! دیگه از  ۳۵من

 آروم قبلم…پس  
 
بودم ! انگار یه در بود،به زندگ

  .اومدم ایران رسی    ع

ه به بهزاد   خی 

   مکث کرد و گفت

ودم رایه باشه،که دوباره با هم  من واقعا امیدوار ب -

  .باشیم

 به بهزاد نگاه کردم



 
 

906 
 

   لبخند زد 

   قلبم ریخت

13:27  

#۱۴۴ 

 چشمان#

   لبخند زد 

  چرا بهزاد لبخند زد 

   چرا عصبابن نیست

ن دیشب، که ما با هم بودیمیع  تن همی 

  امروز باید اینجوری شه؟

م که بهزاد گفت س،از حال می    حس کردم دارم از اسیر

 کردی ، حاال برگشتر  -
 
رویا ... رفتر رویات رو زندگ
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907 
 

  !میخوای برگردی جای قبل؟

  آروم خندید و گفت

ده سال ! ده سال گذشته ! ده سال که من هر روز   -

  مبه تو فکر کرد

  با تاسف رس تکون داد و گفت

روز های اول با خشم ، بعد با حرست ، بعد با   -

 و در نهایت ... با نفرت .. 
 

. عشق ، بعد با دلتنیک

   میدوبن چرا ؟

  رویا فقط به بهزاد نگاه کرد 

  بهزاد باز هم خندید و گفت

چون فهمیدم،تمام این مدت هیچ عشقر به من  -

  !نداشتر 

  رویا رسی    ع گفت 



 
 

908 
 

   بهزاد  -

   اما بهزاد دستش رو برد باال و گفت

گوش کن ! تو حتر االن هم،بخاطر عشق یا عالقه   -

  ! ای به من بر نگشتر 

، چون دلت آرامیسی که قبال داشتر رو  تو برگشتر

  ! خواست

از آزادی های اونور ، کالب ها ، بار ها ، دوست   تو 

ف درش ، ن ها ، پیرسی دانشگاه ، امکانات و   پرس داشیر

ی که رویاش رو داشتر استفاده کردی ، سی   ن هر چی 

حاال میخوای برگردی به آرامش قبلت .  شدی ،

 ! آرامیسی که من برات فراهم میکردم

 سکوت شد 

   رویا اخم کرده بود 



 
 

909 
 

   بهزاد تکیه داد 

  ستش رو روی پای من کشید و گفتد

 من جابی  -
 
اگر چشمان هم نبود ... تو دیگه تو زندگ

  ... نداشتر 

   سکوت شد 

   بهزاد دوباره گفت

ن خودمو درگی   - فکر نمیکردم هرگز برگردی برای همی 

اما چشمان که وارد  ! کارهای طالق نکرده بودم

ه گذشته رو کامال پاک کنم  زندگیم شد ، فهمیدم بهیر

!  

   باز هم سکوت شد 

   سکوت طوالبن 

  اخر پدر رویا سکوت رو شکست و گفت



 
 

910 
 

ه ما بریم ... همه حرف ها زده شده -   .به نظرم بهیر

   مادر رویا شوکه بود 

   فقط رس تکون داد 

 رویا اما تکون نخورد

  به من نگاه کرد و گفت

  چرا گفتر باید چشمان رو بشناسم ؟ -

  قبل بهزاد خودم گفتم

من دخیر سیما هستم ! همون زبن که تشویق  چون  -

ه ! همون زبن که سالم بود   ۷وقتر  کردی طالق بگی 

از پدرم طالق گرفت و منو تنها،تو دست اون عویصن 

  ! گذاشت

   چشم های رویا گرد شد 

   اینبار من پوزخند زدم



 
 

911 
 

ی نگفتم ن  اما چی 

   رویا شوکه به بهزاد نگاه کرد و گفت

  !خوای ازدواج کتن ... تو با این بچه میتو  -

  بهزاد آروم خندید و گفت

فکر نکنم به تو مربوط باشه من چکار کردم یا  -

  !میخوام چکار کنم

  رویا عصتی بلند شد و گفت

؟ -    سیما میدونه تو اینجابی

   شونه تکون دادم نمیدونم

   بهزاد خندید 

   با تاسف گفت

سیما فوت شده ... پنج سال پیش ... حداقل با اون   -

ه در تماس  ده خدا، که تشویقش کردیبن طالق بگی 



 
 

912 
 

  ! بودی ! اون به اعتبار حرف تو طالق گرفته بود

  رویا ناباورانه به من و چشمان نگاه کرد 

  مادرش بلند شد 

  صندیل پدرش رو گرفت و گفت

ه بریم -    بهیر

  خودش صندیل رو برد سمت در 

   رویا فقط شوکه ایستاده بود 

   بهزاد گفت

ه برگردی  رویا ...  - هیچ ُپیل پشت رست نیست... بهیر

  همونجابی که بودی

ن   رویا با رنگ پریده به پدر و مادرش نگاه کرد که داشیر

ون و گفت ن از در بی  فیر    می 

 ... نمیتونم... به من نیاز دارن -



 
 

913 
 

  به بهزاد نگاه کرد و گفت

من به مهریه ام نیاز دارم بهزاد... پول منو بده ...  -

 ! اچ شهپدرم باید جر 

   بهزاد بلند شد 

   من هم رسی    ع بلند شدم

  دستش رو گذاشت تو جیب شلوارش و گفت

تو ده برابر مهریه ات با خودت طال بردی رویا !  -

 !روت میشه حرف مهریه بزبن 

 چشم هام گرد شد

   بهزاد اینو نگفته بود 

  رویا اخم کرد و گفت

اون طالهای خودم بود. تو برا من خریده بودی!  -

  ! ریه حقمه ! باید بدی بهزادمه



 
 

914 
 

  بهزاد با تاسف رس تکون داد و گفت

سه -    از من ریایل بهت نمی 

 رویا به من نگاه کرد گفت

پس منم طالق رو قبول نمیکنم تا نتوبن با چشمان  -

 ! عقد کتن 

   لبخند مغرورانه ای تحویل بهزاد داد 

ون    مکث نکرد و رفت بی 
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915 
 

   هر دو فقط ایستادیم

ن اونا نگاه کردیم   به رفیر

   رویا پا تند کرد 

   به پدر و مادرش رسید 

ون ن بی    از پنجره بزرگ تراس دیدیم که از در رفیر

  بهزاد نفس خسته و عمیقر کشید و گفت

دوست ندارم وارد این بازی بشم... اما پویل که با   -

 زحمت به دست اوردمو،حاضن نیستم به یه زالو بدم

!  

 نگاهش کردم

  اونم نگاهم کرد 

   لبخند زد و گفت

ه قبل اون  احتماال بره رساغ خانواده مادرت...  - بهیر



 
 

916 
 

 .خودمون دوباره زنگ بزنیم

 دلم پیچید 

 نگران گفتم

ن نمیخوان - ن چی بگیم؟ اونا گفیر    منو ببیین

  !اما داییت اومده بود جلو در خونتون -

   بدنم یخ بود 

س نداشتم  من تحمل اینهمه اسیر

 نشستم و گفتم 

 هر کار به نظر خودت درسته انجام بدهنمیدونم، -

   بهزاد رس تکون داد 

   گوشیش رو برداشت

  ! رفت سمت تلفن خونه و شماره گرفت

   چشممو بستم



 
 

917 
 

سم بیشیر میشد    با هر لحظه که میگذشت، اسیر

   بهزاد گفت

 الو  -

  مکث کرد 

دم   مشتمو فرسی

   جای انگشتای دستم،انگار قندیل بود 

   بس که دستم یخ بود 

   نمیشنیدم اما بهزاد گفتصدابی اون سمت رو 

هستم ! قبال تماس گرفته بودم با   من بهزاد بهروز  -

   شما در مورد چشمان ... دخیر سیما 

   سکوت شد 

   بهزاد گفت

 ...بله برای همون تماس گرفتم -



 
 

918 
 

   مکث کرد و گفت

بله میتونم ادرس بدم خدمتتون... چشمان پیش  -

  !منه

   سکوت شد و بعد چند لحظه بهزاد آدرس داد 

 من چشمم همچنان بسته بود 

   دوباره سکوت شد 

   سکوت

 ... سکوت و

 ... بهزاد رو گونه من لمس دست گرم

 چشمم رو باز کردم

   بهزاد نگاهم کرد و گفت

یه نامه هست ... مادرت برات گذاشته بود... با   -

ن اینجا     پیک دارن میفرسیر



 
 

919 
 

 فقط نگاهش کردم

 نامه

 مادرم

  ! پیک

 رس تکون دادم

  تو اون نامه چیهنمیدونستم

س داده بود اما به طرز عجیتی به    م اسیر

   اما غم سنگیتن هم،کل وجودمو گرفته بود 

  غیم که

  توش

   بی کیس بود 

ن    ! با پیک میفرسیر

ن خودشون بیان  حاضن نیسیر



 
 

920 
 

 تو دلم گفتم

 قبال یه بار اومدن

ن االن نمیان    البد برای همی 

 بهزاد نفس عمیق کشید

   کل صورتم از زیر نظرش گذشت

 اما دستش رو عقب کشید

خونهرفت سمت آ ن    شیی

  میدونم

   میدونم قراره باز عقب بکشه

   چون

   فعال نمیتونه رسیم با من باشه

افت و وجدانه  خوشحالم انقدر با رسی

  اما 



 
 

921 
 

   من

 بیشیر از وجدان بهزاد 

  …االن به آغوشش نیاز داشتم

 دوباره چشممو بستم

م و زنده میشم   …تا رسیدن این نامه، من ده بار میمی 

14:24  

 

#۱۴۶ 

 چشمان#

 .وجودم بودگرمای رس رکس،رو پام تنها بخش گرم 

خونه صدام کرد  ن    بهزاد از اشیی

 کالفه بلند شدم 
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922 
 

 دوست داشتم چشم هام بسته باشه 

   همینجا بشینم تا نامه بهم برسه

   اما بهزاد دوباره صدام کرد 

 رفتم پیشش

  رکس هم اومد 

ن چای و نیمرو گذاشته بود    رو می 

 نشستم به زور یکم خوردم

 به بهزاد نگاه نمیکردم

  اما سنگیتن نگاه اون،رو من بود 

  دستش رو گذاشت رو دستم و گفت

؟ چشمان...  -  . خوبی

 نگاهش کردم

 ! با تکون رس گفتم نه



 
 

923 
 

  لبخند محوی زد و گفت

 بخاطر نامه یا بخاطر من؟ -

 نگاهم تو صورتش چرخید

  اون صورت بشاش

 و غم بود 
 

   حاال پر از خستیک

  چیه این انسان ؟

ل نداره    حتر رو حال خودش هم کنیر

   واقعا زندگیمون به چی بنده؟

   چی داریم ؟

  کرد   بهزاد منتظر نگاهم

 مثل خودش، لبخند بی جوبن زدم و گفتم 

 ... هر دو -

 یه تا ابروش باال پرید و گفتم 



 
 

924 
 

نامه ای که نمیدونم چطور میخواد احساساتم  -

 ... رو،زیر و رو کنه و

 مکث کردم

 بهزاد سوایل گفت

  و ...؟ -

 لبخند مجدد زدم و گفتم 

-  ! و تو ... توبی که دوست دارم متعلق به من باشی

  !ستر اما نی

 هر دو ابرو بهزاد باال پرید 

ی بگه ن   اما قبل از اینکه چی 

 صدای در اومد

   هر دو برگشتیم سمت صفحه آیفون،که روشن بود 

  اما هیچکدوم تکون نخوردیم



 
 

925 
 

 دوباره زنگ زدن 

 بالخره این بهزاد بود که بلند شد و ایستاد 

  نگاهم کرد 

   نگاهش نکردم و رفت سمت در 

   جواب داد 

  مکث کرد 

   شت سمت من و گفتبرگ

ی  - دابی و خاله ات اومدن ... نمیان داخل! تو می 

  جلو در ؟

 قلبم ریخت 

ن  ن با پیک میفرسیر  من ناراحت شدم که چرا گفیر

   اما حاال که خودشون اومدن

 بیشیر وحشت کردم



 
 

926 
 

 باید چکار کنم

 چی بگم؟

 ببینمشون؟

  بهزاد در رو باز کرد و گفت

   چشمان االن میاد  -

 نگاهش کردم یخ شده فقط

  برگشت سمتم و گفت

... بیا با   - اگر االن نری، تا اخر عمر پشیمون مییسی

یم    هم می 

   اومد سمتم

  دستم رو گرفت و مثل عروسک کوگ

 همراهش گام برداشتم 

  اما 



 
 

927 
 

 واقعا شوکه بودم

 شوکه

  ! خشک و الل

 به چند قدیم در رسیدیم 

  بهزاد ایستاد و گفت

 برو  -

   دستمو رها کرد 

 بازوش رو گرفتم و گفتم  اما 

   بیا  -

  مکث کرد 

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

  تنهابی راحت تری ... باور کن -

  ! رس تکون دادم نه



 
 

928 
 

  بهزاد رسی تکون داد و رفت سمت در 

  منم همراهش رفتم

   در رو،برام باز کرد و دستش نشست پشتم

 ... آروم منو برد سمت درگاه در و

 رو به رو شدم

   د و زن اون سمت در با مر 

   و یه موتور قدییم که کنارشون بود 

 آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو از موتور گرفتم

   آروم بردم باال 

 که دابی و خاله من بودن
 صورت مرد و زبن

   اما نمیشناختم

 ... و فرم چشم ها فقط رنگ

  !و فرم اشنای قدیم بود رنگ



 
 

929 
 

   سکوت بود بینمون

 اومد خاله جلو 

  بخند محوی زد و گفتل

   خوشحالم سالیم -

  پاکتر به سمتم گرفت و گفت

  ! خواستیم ببینیمت و خودمون اینو بهت بدیم -
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   نگاهم از صورتش رفت رو اون پاکت

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 
 

930 
 

 دستمو آروم بلند کردم

  پاکت رو گرفتم

   سکوت شد 

   بهزاد گفت

   مرش ! بفرمایید داخل -

  دابی رسی    ع گفت 

  ! ما باید بریممرش ...  -

  رو کرد به من و گفت

  ! بزناگر به مشکل خوردی،به ما زنگ -

 فقط نگاهش کردم

 مشکل !؟ 

  خاله گفت

 ! آره... خداروشکر که االن جات خوبه -



 
 

931 
 

   لبخند زد 

  فقط نگاهش کردم

   دابی رفت سوار موتورش شد 

  خاله رسی    ع رفت ترکش سوار شد 

ن  ن  فعال گفیر   و رفیر

   ده بودم من همچنان ایستا

   بهزاد گفت

 چشمان ؟ -

  نفس عمیقر کشیدم و گفتم

  منظورشون از مشکل چی بود؟ -

  پوزخند زدم و گفتم

  وقتر پدرم مرد! مشکل نبود؟ -

 تو ذهنم زمزمه کردم



 
 

932 
 

 بی کس شده بودم
   وقتر

  جابی نداشتم برم

 قبولم نکردن

  اونوقت منظورشون،دقیقا چه نوع مشکیل بود ؟

  فتبهزاد خندید و گ

  ! فکر کنم مسائل ساده تر منظورشون بود -

 دستمو گرفت

  منو کشید داخل و گفت

ن   - ایظ هسیر چشمان تو خیی نداری که اونا تو چه رسی

  ! شاید به نون شب محتاج باشن

   حرف نزدم

 به نامه تو دستم نگاه کردم

  اره شاید به نون شب محتاج بودن



 
 

933 
 

ن بگن،ما چشمان نمیخوایم چو  ن نون اما میتونسیر

 شب نداریم 

  !نه اینکه چون حروم زاده است

 پوزخند زدم 

  به درک

 خدا انقدر بزرگ بود 

 که من آواره نشدم

   و یه حایم بزرگیر دارم

ن    پس دیگه اونا مهم نیسیر

  وارد خونه شدیم

  نشستم رو کاناپه

  رکس اومد رسشو گذاشت رو پام

اما بهزاد اومد بلندش کرد و خودش جای رکس  



 
 

934 
 

   نشست

 س کنار بهزاد نشست رک

   رسشو گذاشت رو پای بهزاد 

   بهزاد رسش رو نوازش کرد و گفت

  بازش کن چشمان -

 رسی تکون دادم و گوشه پاکت رو پاره کردم

  چون کامال درش رو چسبونده بودن

ی ننوشته بود  ن    رو پاکت چی 

  شک داشتم از طرف مامان باشه

   اما پاکت که باز شد 

 شد  انگار یه عطری تو هوا پر 

  یه عطر نامرب  

   اما قدییم



 
 

935 
 

  یه عطر نامرب  

   اما اشنا 

  پاکت رو کج کردم

  قبل نامه

ون و     یه کش مو کوچولو از تو پاکت افتاد بی 

  قلبم

   ایستاد 

   این کش مو جفت بود 

 مامان همیشه موهامو دوتا میبافت

د به موهام ن    اینو می 

  اما 

   از بعد رفتنش

   ییک گم شد 



 
 

936 
 

  و اون

  پیش مامان بود 

   نا خوداگاه اشکم ریخت

  دست خودم نبود 

 انگار داشتم به ده سال قبل بر میگشتم

ون آوردم  با دست لرزون نامه رو بی 

   یه برگ بود 

   تا شده بود و پشتش سفید بود 

   بهزاد گفت

  میخوای من بخونم؟ -

  رسی    ع گفتم نه و تای کاغذ رو باز کردم

  خط اول



 
 

937 
 

لوم من ، منو ببخش که چشمان ، کوچولو مظ -

  . تنهات گذاشتم

15:05  

#۱۴۸ 

  چشمان#

ن یه جمله چشم هام رو تار تار کرد  همی 

  اشکم کل صورتمو گرفت

   مامان

   مامان

  فقط کاش زنده بودی

   نامه رو دادم به بهزاد 

وع کرد به خوندن    بهزاد رسی
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938 
 

چشمان ، کوچولو مظلوم من ، منو ببخش که  -

این نامه رو میخوبن  تنهات گذاشتم . احتماال االن که

  من دیگه زنده نیستم . نیستم تا دوباره بغلت کنم . تا 

موهای نرمتو نوازش کنم. عطر تنتو نفس عمیق  

   بکشم و پوست لطیفتو ببوسم

   بهزاد مکث کرد 

   اشکم بیشیر از قبل ریخت

 لب زدم 

  بخون -

   بهزاد نفس عمیقر کشید و گفت

چشمان ، من اشتباه کردم ، من فکر میکردم برم ،   -

اما دست کم کرفته  ! پدرت تو رو هم به من میده

 بودمش ! اون تورو نگه داشت ! تا منو مجازات کنه



 
 

939 
 

م ، اما گذاشت ب  ! م  میدونست بی تو میمی  م ! دخیر می 

از پدرت تورو خواستم ،   ! بدون تا لحظه اخر زندگیم

  ! بدون تو حرست دیدن صورتت مردم

   هق زدم

   بهزاد رسی    ع گفت

  میخوای باقیش رو بعد بخونم -

  رسی    ع گفتم

 ... نه -

 کاغذ نامه رو از بهزاد گرفتم

   اشکم رو پاک کردم و خوندم

کیس که   من اشتباه کردم چشمان ! هیچوقت نذار  -

اگر کرد، ازش دور  ! تو زندگیت نبوده قضاوتت کنه

   شو ! نذار با قضاوتش راه زندگیت رو تغیی  بده 



 
 

940 
 

رسدرگم مجدد این جمله رو خوندم و چون نفهمیدم  

   جمله بعد رفتم

  مامان نوشته بود 

من اشتباه کردم به حرف رویا گوش دادم ! اون به  -

  من گفت هنوز سالهای زیادی
 
 دارم. طالق برای زندگ

م تا هر دو نجات پیدا کنیم ! اما من طالق گرفتم  بگی 

هر دو اسی  شدیم ! تو اسی  پدرت ! من اسی  فقر   ،

  ! خانواده ام 

 بهزاد زیر لب زمزمه کرد 

 ! رویا -

 اما من ادامه رو خوندم

 مامان نوشته بود

هیچوقت زیر بار زور و ظلم نرو ! اما قبلش گزینه  -



 
 

941 
 

پیش پدرت میموندم ، هم   ن . من اگر هات رو نگاه ک

تو تنها نمیشدی ، هم وقتر رسطان گرفتم ، یه نفر 

خرح داروهامو بده ! نه اینکه تو فالکت بمونم و  بود 

م    ! رها بشم تا بمی 

   قلبم رو انگار یه نفر تو دستش فشار داد 

فت   انگار داشت نفسم می 

   خط بعدی نوشته بود 

میدونم رویا رو یادته ، میخواست کمکمون کنه ! اما   -

چاره هر کیس نیست !  راهش درست نبود ، طالق

  منو ببخش . میدونم اینا  ! کیس به بی پنایه من  اونم

حرفه ، درد اصیل رو تو میکیسی ، تو کشیدی ، تو 

 کردی ، فقط خواستم
 
بدوبن ، روزی هزار بار با   زندگ

رو مرور کردم و هر حرست و پشیموبن زندگیمون 



 
 

942 
 

 دیدن تو خوابیدم شب با 
 

 . اشک از دلتنیک

   چشم هام دیگه کامال تار بود 

 قلبم یخ بود 

 دستمم یخ بود 

   نوک انگشتام کامال منجمد شده بود 

   بدنم حس نداشت واقعا 

ن نامه نگاه کردم  به باقر میر

  با هق نفس گرفتم و دادم به بهزاد 

 لب زدم 

 اخرشو برام بخون  -

  م به مبلتکیه داد

   چشممو بستم

   بهزاد خوند 



 
 

943 
 

ی ندارم از زندگیم برات بگذارم - ن ، تجربه درستر  چی 

 برات نکردم ،    ندارم که نصیحتت کنم ،
 
کاری تو زندگ

 خوش بود که آغوشم پناه بی کسیت تو خونه اوندلم

هیوالست . اما خودم آغوشمو ازت گرفتم ! میدونم 

م .   میکنم ! منو  حقر ندارم ! اما خواهش ببخش دخیر

منو ببخش و هرگز نذار کیس تو تصمییم که تو  

ایطت گرفتر دخالت کنه بخاطر    ! رسی

 بهزاد مکث کرد 

 فکر کردم تموم شد

   اما دوباره خوند 

گایه منطقت حرفش درسته ! اما تو به صدای   -

 ! قلبت گوش بده ! دوستت دارم . مامان سیما

  بهزاد نفس عمیق کشید 



 
 

944 
 

ن     منم همی 

  ت منچرخید سم

   اما من تکون نخوردم

   اشکم رو پاک کرد و پرسید 

؟ -   خوبی

   بدون باز کردن چشمام،رس تکون دادم نه

  اشیک که مجدد اومد رو پاک کرد 

  فکر کردم بلند میشه

   اما خم شد و گونه ام رو بوسید 

 بی اراده کشیدم 
 نفس عمیقر

ه    فکر کردم حاال رسش رو عقب مییی

  گوشم زد اما بوسه بعدی رو کنار  

17:49  
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 @mynovelsellچشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان 

#۱۴۹ 

 چشمان#

   چشم هامو باز کردم

  نگاهش کردم

  لبخند محوی زد و گفت

  میخوای بریم رس خاک مادرت؟ -

   رس تکون دادم

   سید نرم لبمو بو 

  بلند شد و گفت

سم کجاست - نم مییی ن  .برو لباس بپوش،من زنگ می 

 باز هم رس تکون دادم 

  اما تکون نخوردم
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 بهزاد دستش رو به سمتم دراز کرد

 دستش رو گرفتم

   بلندم کرد و گفت

ون به رست باد بخوره حالت بهیر  برو  - چشمان...بی 

 میشه 

 رس تکون دادم 

 رفتم باال

  قط بدتر میشد حال من این روزها،ف

فتم دانشگاه   فردا باید می 

 یکشنبه بود 

 کیل کالس داشتم

  اما 

 انگار یک عمر،از جلسه قبل گذشته بود 
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  یه اخر هفته مزخرف

   با حضور رویا 

 قلبم دوباره درد گرفت

 رویا میخواست به ما کمک کنه 

 اما یه نسخه رو نباید برای همه پیچید 

ین گزینه  برای ییک طالق بهیر

   یک نهبرای ی 

 ... و برای من

 متن که تو دست اون روابن بزرگ شدم 

ین عذاب زندگیم بود     طالق مادرم،بزرگیر

 تنهابی 

  بی کیس

  …اینا دردی نیست که بشه نادیده گرفت
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   لباس پوشیدم

ن   رفتم پایی 

ون   با رکس زدیم بی 

بهزاد گفت مامان رو خارج از شهر،تو یه ارامگاه  

  .مربوط به یه روستای حومه تهران دفن کردن 

  دو ساعت راه بود 

  بهزاد ضبط رو روشن کرد 

   یه آهنگ بود که تا حاال نشنیده بودم

   حال و هوای عجیتی داشت

🗣 Archive 

    I Will Fade 

  چشمم رو بستم

   دوباره اشکم ریخت
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  ت داد که گریه کنمبهزاد بهم فرص

ازش ممنون بودم که مجبورم نمیکنه گریه ام رو تموم  

  کنم

 تو کل مسی  موزیک بود و اشک من 

   عرص رسیدیم ۴ساعت نزدیک  

نگهبان امامزاده گفت دیگه نمیشه بریم و ساعتش 

 تموم شد 

ساعت راه اومدیم و من بعد ده  ۲بهزاد بهش گفت 

   سال فهمیدم مادرم فوت شده

   ش سوختاونم دل

 اجازه داد برم داخل 

  بهزاد از دکه نیمه باز شمع و گالب و گل خرید 

   یه دسته گل میخک بود 



 
 

950 
 

  صوربر و ارغوابن 

   گل ها رو داد به من

   اشکم دوباره ریخت

  رفتیم سمت خاک مادرم

 یه سنگ سفید خاک گرفته و کثیف 

 که معلوم بود خییل وقته کیس رس نزده
 

  …سنیک

  وچیکیر بود از سنگ های عادی ک

   روی سنگ اسم مادرم بود 

   با یه شعر کوتاه

 اینجا بهشت ارزو در زیر خاک است 

 آرامگاه مادری مظلوم و پاک است

   دوباره اشکم ریخت

  بهزاد سنگ قیی مامان شست



 
 

951 
 

  براش شمع روشن کرد 

  خاکشمن گل هارو چیدم رو 

  نشستم کنارش

   بهزاد رفت عقب تا من راحت باشم

   غروب میکرد خورشید داشت  

 آروم دستمو گذاشتم رو سنگ رسدش 

   اما کاقن نبود 

   دلم آغوشش رو میخواست 

18:00  
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Archive 🗣 

    I Will Fade 
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ن اهنگ   میر

 

Find answers on the street 

In cracks between my feet 

But I can't see 

 

Try so hard in vain 

To wipe away the stain 

Of everyday pain 

 

And you never see me walking towards 

you 

If you did I would surely fade 



 
 

954 
 

And you never feel me trying to hold you 

If you did I would surely fade away 

 

With the wounded in my way 

There's so much more to say 

But not today 

 

I wonder if it will turn 

Not fall apart and burn 

When will I learn 

 

And you never see me walking towards 

you 



 
 

955 
 

If you did I would surely fade 

 

And you never feel me trying to hold you 

If you did I would surely fade away  

18:00  
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       Lights 

⏱ Mon May 22 2006  

18:12  

#۱۵۰ 

  چشمان#

ش   کامل خم شدم رو سنگ قیی

  صورتمو چسبوندم به سنگ رسد 

 ... خدایا

 چرا ؟

 زیر لب زمزمه کردم

   اگر دو ماه پیش،این نامه رو میخوندم

م ترجیح میدادم رو  ن خاک بمی   همی 
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  اما 

  حاال 

   حاال دلم مرگ میخواد 

  اما 

بخیسی از وجودم، به مردی که اونجا ایستاده گره 

  خورده

 مامان 

 منم هر شب بهت فکر میکردم 

   منم هر شب گریه میکردم

  …میدونم همه آرزوهات به باد رفت

  …اما هیچ کاری از من بر نمیاد

  چشم هامو بستم

 مادرم رو تصور کردم



 
 

958 
 

  …وقت تا این حد،دلتنگش نبودمهیچ

   اون زیر بود 

  …زیر خروار ها خاک

من هیچوقت، فرصت تجربه اخرین آغوش رو  

   نداشتم

   یه روز صبح بیدار شدم

   تنها بودم

 و بعد از اون 

  دیگه تنها موندم 

 تنها 

  بدون مادر 

ن دست داغ بهزاد رو صورتم،چشممو باز  با نشسیر

 کردم



 
 

959 
 

  کنارم زانو زده بود 

   ونم رسخ بود چشم ا

  لبخند محوی زد و گفت

  .باز هم میایم ... االن میخوان اینجارو ببندن -

 آروم با کمک بهزاد بلند شدم 

ن رفتیم  به سمت ماشی 

 لرز داشتم

 بدنم از رسما میلرزید 

 سوار شدیم 

  بهزاد بخاری روشن کرد 

   راه افتاد 

 اما من گرم نمیشد تنم 

 وارد تهران شدیم



 
 

960 
 

 اشت جلو یه مغازه نگه د

  برام نوشیدبن گرم گرفت

  تنم یکم گرم افتاد 

   رسیدیم خونه

نشستم رو کاناپه و پتو کنار مبل برداشتم دور خودم 

   پیچیدم 

   رکس هم اومد کنارم

   بهزاد رفت با نسکافه داغ اومد 

  به من داد 

 نشست رو به روم و گفت 

 میخوای حرف بزنیم ؟  -

 رسی    ع خواستم بگم نه

  اما مکث کردم
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   آروم پرسیدم

؟ -
 

 میخوای برام بیک

   چیو ؟ -

   نگاهمون قفل هم بود 

 آروم زمزمه کردم

 چطور با مرگ پدر و مادرت کنار اومدی؟  -

 تو سکوت نگاهم کرد 

  نگاهم کرد 

  نگاهم کرد 

  هیچ جوابی نداد 

ه به هم بودیم    فقط خی 

 بالخره لبخند محوی رو لبش نشست و گفت

... هر دو،دردش هنوز زنده است ... کنار نیومدم -



 
 

962 
 

 کنم و لبخند بزنم
 
  .فقط یاد گرفتم با این درد زندگ

 دستش رو به سمتم گرفت

   بلند شدم

  دست بهزاد رو گرفتم

   منو نشوند رو پای خودش و گفت

  میدوبن چشمان -

  دستشو گذاشت رو قلبم و گفت

  !میگن قلب هر کیس اندازه مشتشه -

 ابروهام باال پرید 

   لبخند زد 

  دستش رو نوازشوار،روی قلبم حرکت داد و گفت

  ...اما اشتباهه -

  دستش آروم رفت از قلبم باال تر 



 
 

963 
 

  موهامو داد پشت شونه ام و گفت

.. مشت که هیچ ! اندازه غم از دست دادن عزیز  -

  ... دنیاست ! اما تو قلبت جا میشه

  دستش رفت سمت گردنم

  نوازشوار گردنمو لمس کرد 

. تو قلبت   - ن ه پایی  اما این غم بزرگ، رفته رفته می 

ه ون نمی     رسوب میکنه ، هیچوقت بی 

ای جدید وارد قلبت   ن اما کم کم جا باز میکنه،تا چی 

  …بشه

  نوازشوار، چونه ام رو نوازش کرد 

   نگاهمون قفل بود 

   انگشتش رو زیر لبم کشید و گفت

م عشق با غم پیوند خورده ، هر عشقر به یه غ -



 
 

964 
 

وصله ، عشق به مادر یا بچه به یه غم فراغ وصله ... 

 ... اما

  نگاهش افتاد رو لبم و گفت

به قول مادرت، گایه میدوبن منطقت داره حرف  -

نه، اما باید به صدای قلبت گوش بدی ن   درست رو می 

   نزدیک تر شد 

   چشممو بستم

  مماس لبم گفت

ن وقتر عشق میاد تا غم رو دور کنه ، دقیقا هم - ی 

   لحظه است

  ! لبش نشست رو لبم و اشکم چکید رو گونه ام

31 January 2022  
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16:45  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۱۵۱ 

   بهزاد لبم رو بوسید و اشکم رو نرم پاک کرد 

   ه بوسه نرم و کوتاه بود ی

از لبم جدا شد و بدون باز کردن چشمم،رسم رو 

  گذاشتم تو گودی گردن بهزاد 

   تو بغلش انقدر موندم

و انقدر اشکم ریخت،که حس کردم قلبم بالخره کیم 

 …سبک شد

   رسم رو که برداشتم رد اشکم رو لباس بهزاد خیس بود 

  دستمو رو لباسش کشیدم
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  ست من و گفتدستش رو گذاشت رو د

 خوبی ؟ -

   رس تکون دادم

   گردن و گونه ام رو بوسید 

  لبخند زدم ناخوداگاه

  بهزاد خندید و گفت

ی درست   - ن نسکافمون رسد شد،پاشو بریم یه چی 

  .کنیم بخوریم

   خندیدم و بلند شدم

خونه ن    با هم رفتیم تو آشیی

 دیگه نه از مرگ حرف زدیم

  نه نامه

  نه مامانم



 
 

967 
 

 ... و نه رویا

   هر دو انگار تو دلمون درد بود 

 درد عمیق 

  
 
ن به زندگ اما لبخند روی چهرمون،در تالش برگشیر

  . بود

 با بهزاد پاستا درست کردیم

 من تا حاال پاستا با سس خامه نخورده بودم 

   خییل خوشم اومده بود 

انقدر خوردم،که حس میکردم دیگه نمیتونم نفس 

  بکشم

دار نمک و فلفل حساس بود و من بهزاد خییل تو مق

  .تو هر مرحله به مواد نمک زده بودم

  یکم غذا شور بود و فلفیل



 
 

968 
 

ین غذای زندگیم شده بود     اما به نظرم بهیر

 بعد شام دوتابی ظرف شستیم 

 ظرفشوبی بود 
ن    ماشی 

   اما لذت بخش بود،کنار هم وایسیم و ظرف بشوریم

 جدید تجربه میکردم
 
   انگار داشتم زندگ

  عد شام نشستیم جلو تلویزیونب

   دم نوش بهار نارنج و به لیمو گذاشتم

  فیلم نگاه کردیم

   یه فیلم کمدی بود 

   اما من وسطش خوابم برد 

   وقتر بیدار شدم که بهزاد میخواست بغلم کنه

  خواب آلود گفتم

   خودم میام  -



 
 

969 
 

   خندید 

 کمک کرد بلند شم

   از پله ها  تو خواب و بیداری،تو بغل بهزاد رفتیم باال 

  جلو در اتاق من رسیدیم و بهزاد شونه ام رو رها کرد 

  خواب آلود بودم

  یه نگاه به اتاقم کردم

   تختم انگار خییل رسد بود 

  یه نگاه به بهزاد کردم

  لبخند بی جوبن زد و گفت

   شب بخی   -

  با تکون رس گفتم نه

   ابروهای بهزاد کیم باال پرید 

   چشم هامو بستم و گفتم



 
 

970 
 

   شب بخی  ... اما من اینجا نمیخوابم -

  به سمت اتاق بهزاد رفتم و گفتم

   میخوام رو تخت تو بخوابم -

  بهزاد تکون نخورد و گفت

 ... چشمان -

   جوابشو ندادم

   رفتم تو اتاقش

   پشت رسم اومد 

   پتو تختش رو کنار دادم و خزیدم زیر پتو 

  بهزاد دو قدیم تخت ایستاد و نگاهم کرد 

  کردم و گفتنگاهش  

چشمان ... من که مرتاض نیستم دخیر ... بیای رو   -

  !تختم و تا صبح بهت دست نزنم 



 
 

971 
 

  چند لحظه به هم نگاه کردیم

 یه لحظه ای بود که باید جواب میدادم 

  اومدم تو تختش

  پس

   باید بهش بگم

  ! اما دو دل بودم

 دو دل از چی چشمان ؟ دقیقا دو دل از چی هستر ؟

  ه رو به روتهاین مردی ک

  کم خودشو ثابت کرد؟

  نفس عمیق کشیدم و گفتم

  پس بزن -

16:46  
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 چشمان#

#۱۵۲ 

  چند لحظه به هم نگاه کردیم

 یه لحظه ای بود که باید جواب میدادم 

  اومدم تو تختش

  پس

   باید بهش بگم

  ! اما دو دل بودم

 دو دل از چی چشمان ؟ دقیقا دو دل از چی هستر ؟

  این مردی که رو به روته

  کم خودشو ثابت کرد؟

  نفس عمیق کشیدم و گفتم

  پس بزن -
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  ابروهاش باال پرید 

ش روی صورتشو نفس عمیقر کشید و با هر دو دست

   دست کشید 

   دستشو برد تو موهاش

ون دادو گفت   نفسشو آروم بی 

  من از دست تو چکار کنم دخیر  -

   اومد سمت تخت

   پتو داد کنار 

  دراز کشید 

  زود رفتم سمتش

  بغلم کرد و گفت 

 حداقل زیاد وول نخور  -

   میخواستم بگم چرا 



 
 

974 
 

   چرا آخه ؟

ی بگم ن   اما دیگه واقعا روم نشد چی 

میکردم، دارم به حریم شخض بهزاد تجاوز  حس

  !میکنم

  یکم گذشت

   خوابم برد 

   اما هر بار تکون میخوردم و نگاه میکردم

   بهزاد بیدار بود 

منده شدم    دیگه رسی

ون   از زیر پتو اومدم بی 

  نگاه بهزاد رو رو خودم حس کردم

  اما نگاهش نکردم و گفتم

   نمیخوام اذیتت کنم بهزاد  -



 
 

975 
 

   مکث نکردم

 رفتم سمت اتاق خودم 

   زیر پتو رسد اتاقم دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم

 !میشه انقدر مرد نباشی لعنتر ؟

   رسمم بردم زیر پتو 

  تازه یکم گرم شده بودم،که دستر نشست رو پهلوم

ون آوردم    رسم رو از زیر پتو بی 

  بهزاد پتو کامل از رو صورتم کنار داد و گفت

بزنم... فرسنگ ها هم از من   نمیتونم خودمو گول -

،باز نمیتونم بخوابم ... چون بیتابتم   …دور شی

   نگاهم تو چشم هاش چرخید 

  اما بهزاد خم شد 

   لبمو بوسید و نرم پتو کامل داد از رو تنم کنار 



 
 

976 
 

   خودش اومد رو بدنم

  لباس هام آروم آروم کنار رفت

   دست داغ بهزاد،رو بدنم حرکت میکرد 

    گاه بلند میشد ناله هام گاه و بی 

فت ن می     بوسه هاش از گردنم و سینه هام پائی 

ن تر  ن و پائی     پائی 

ن پام مکث کرد    وقتر رفت بی 

  نگاهم کرد 

ن شدم و لب زدم نه    نیم خی 

   اما دستش نشست رو قفسه سینه ام

 نذاشت مخالفت کنم و کارش رو ادامه داد

 درسته لذت بخش بود

   اما من این مدل رو نمیخواستم



 
 

977 
 

   من حاضن بودم خودمو کامل در اختیارش بذارم

  …اما اون منو قبول نمیکرد

   قبل اینکه بتونم خییل تقال کنم

   بدنم به اوج رسید و فقط با کرختر دراز کشیدم

  …تو موج لذت بودم،که بهزاد دوباره منو دمر کرد

1 February 2022  

15:56  
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  چشمان#

#۱۵۳  

   هم لذت بخش بود 

ن     هم غم انگی 
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978 
 

 …که بهزاد نمیخواست رابطه کامل داشته باشیم

مثل دفعه قبل،فقط خودشو به تنم کشید،نه  

  !بیشیر 

ن کرد  بعد هم هر دوتامون  رو تمی 

  میدونم اونم مثل من لذت برد 

  اما کامل نبود 

ی کم بود ن  .انگار جای چی 

   بهزاد کنارم دراز کشید 

ن دست و پاش قفل کرد    منو بی 

   پتو داد رو هر دوتامون

  گردنم رو بوسید و گفت

ده سال بیخیال بودم و حاال فقط دلم میخواد  -

   اسمش از شناسنامه ام خط بخوره



 
 

979 
 

  تمزیر لب گف

 برا من مهم نیست -

  جدی گفت

  باید مهم باشه  -

  آروم گفتم

ام مهمه،که تو هر دو رو،داری به  - برام عشق و احیر

  !من میدی

   زیر گوشم رو بوسید و گفت

  ! تو لیاقتت بیشیر از ایناست -

 مکث کردم

ی نگفتم ن   چی 

من که خانواده ای نداشتم بخوام جشن عروش یا  

م    عقد بگی 



 
 

980 
 

 وشته شدن یا نشدن برام مهم نبود یه اسم ن

 اما سکوت کردم 

 گفتم شاید من االن نفهمم و بعدا بفهمم 

 پس حرقن نزدم 

   اجازه دادم نوازش دست بهزاد 

  منو آروم آروم خواب کنه

   نوازش دست بهزاد،بیش از حد دوست داشتتن بود 

 دلم میخواست تو بغلش بچرخم

 ببوسمش 

 .اما خواب زورش از من بیشیر بود

خواب و بیداری بودم که بهزاد از رو تخت بلند  تو 

 شد

  رسی    ع برگشتم سمتش



 
 

981 
 

   هوا هنوز تاریک بود 

 متوجه نشد من بیدارم 

  لباسش رو گرفت و رفت اتاق خودش

 قلبم درد گرفت

 میدونم چرا این کارو کرد 

 و این بیشیر ناراحتم میکرد

 میخواد بیشیر از این،به من دست نزنه 

  …ارماونم وقتر من مشکیل ند

   اشکم چکید 

   خدایا 

 !چکار میتونم کنم که هر دو عذاب نکشیم؟

  .با این فکر و مرور رابطمون خوابم برد

 بود ۸صبح بیدار شدم ساعت نزدیک  



 
 

982 
 

  کالس داشتم  ۸من 

 نفهمیدم چطور لباس پوشیدم 

 تاکیس گرفتم

 و نیم رسیدم دانشگاه ۸

  رسی    ع رفتم رس کالس

   یه صندیل جلو خایل بود 

   نشستم

  رسی    ع سیع کردم به درس تمرکز کنم

  داشتم جزوه مینوشتم،که مسیج اومد به گوشیم

 داییت خوبه؟  -

  ابروهام باال پرید 

  !! مسیج ازطرف شهاب بود

16:11  



 
 

983 
 

  چشمان#

#۱۵۴ 

 با تعجب به مسیج نگاه کردم

 اما زود اخم کردم و گوشی رو گذاشتم تو جیبم 

   حوصله شهاب رو نداشتم

 دوباره گوشیم لرزید

 اما نگاه نکردم 

   کالس تموم شد 

ون   من زودتر از همه،با استاد رفتم بی 

 رفتم سمت کالس بعدیم

 زود بود و تو کالس خایل نشستم

ون آوردم ببینم شهاب    چی میگه  گوشی بی 

ک نبود    این کالسم باهاش مشیر
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984 
 

   دیدم نوشته

  تو حیاط دیدمتون -

   تنم یخ شد 

  یعتن اون شب،که من رفتم پیش بهزاد منو دید 

 !که همو بوسیدیم؟

  وای خدا 

 االن چی فکر میکنه

   اما اونجا اون وقت شب تو تارییک

 !اخه چطور ممکنه ببینه؟

  چه شانس گیه

هنوز داشتم به پیام نگاه میکردم،که سایه ای افتاد رو 

  رسم

 رسمو بلند کردم



 
 

985 
 

   شهاب بود 

   پوزخند زد و گفت

 داییت خوبه؟  -

 خودمو زدم به اون راه و گفتم

 آره ... چطور؟ چرا انقدر عجیب پیام میدی؟ -

   چشم هاش رو ریز کرد و گفت

شما کل عرص رو قیی کندین تو حیاط بعد من   -

 عجیبم؟

سگمون مرد ! باید برای دفنش از تو مجوز  -

  میگرفتیم؟

  ابروهای شهاب باال پرید و گفت

  اما سگ دارین که -

  این جدیده ! از پناهگاه آوردیم -



 
 

986 
 

  فقط نگاهم کرد 

  آروم گفت

ه پشت رسش سگ نمیارن -   ! سگ میمی 

خداروشکر کردم فقط به قضیه کندن قیی رکس  

 مشکوک شده 

ن پر رو ش    دمبرا همی 

 قیافه حق به جانب گرفتم

  شهاب دوباره پوزخند زد و گفت

ین ! بالخره همه   - آره ...شما از داییتون هم لب میگی 

  !چیتون باید به هم بیاد

   با این حرف،با پوزخند دور شد 

   تنم منجمد شده بود 

   لعنتر 



 
 

987 
 

   پس دیده بود 

   اعصابم بهم ریخته بود 

؟  حاال چی

 چه اهمیتر داره؟

ارو درک نمیکنه اون که این ن  چی 

 اصال اون کیه 

  حرفش چرا باید مهم باشه

یخت    داشت اشکم می 

 اما جلو خودمو گرفتم

 نفس گرفتم 

  اروم شم

 گریه نکنم

 اما نمیشد 



 
 

988 
 

 دچار اضطراب بدی شده بودم 

 اگر بره به بقیه بگه

؟   !اگر دانشگاه پر شه چی

س   حالت تهوع شدم از اسیر

هزادم،به تو  گوشیم برداشتم بهش بگم من صیغه ب

  !هم ربظ نداره گ رو میبوسم

 .اما ترسیدم

 بد تر نشه اوضاع

 شماره بهزاد رو گرفتم

   براش نوشتم

  کمک الزم دارم. میشه حرف بزنیم؟ -

16:14  



 
 

989 
 

 مانچش#

#۱۵۵ 

 پیام فرستادم 

ی نشد    خیی

   با دستم صورتمو پوشوندم

 !گریه نکن چشمان

 گریه نکن

ی نشده که ن    چی 

  یه نفر اومد تو کالس

 فکر کردم همکالسیام اومدن 

  نزدیک ساعت کالس بود،دیگه کم کم باید میومدن

   اما صدای پا به من نزدیک شد 

 دستمو از جلو صورتم برداشتم 
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990 
 

 وم نگاه کردمبه کفش های جلو ر 

 واکس خورده و مرتب

  شلوار اتو کشیده

 رسمو بلند کردم

   بهزاد بود 

  یه تای ابروش باال بود و گفت

  چی شده دقیقا ؟ -

   دیگه چشمم رو بستم و اشکم ریخت

  هر دو تای ابرو بهزاد باال پرید و گفت

 چشمان ؟ -

   با بغض گفتم

گفتم اون پرس همسایمون که یادته... بهش به دروغ   -

  ...تو داییم هستر 



 
 

991 
 

  رسی    ع اضافه کردم

د - ن   ! آخه داشت در موردت حرف بد می 

  بهزاد رس تکون داد و گفت

 من چتتو خوندم ... چی شده االن؟  -

از پنجره خونشون، ما رو تو حیاط دیده که همو   -

بوسیدیم ! بهم تیکه انداخت ! االن نمیدونم چی 

 ! بهش بگم

  بهزاد آروم خندید و گفت

یه که بخاطرش اینجوری  - ن نگران نباش ... این چی 

 مضطرب شدی!؟

  !ترسیدم پشت رسم حرف بزنه اینجا -

  بهزاد خندید و گفت

تقصی  خودته از اول منو به عنوان داییت معرقن   -



 
 

992 
 

  کردی

   زود گفتم

 اما -
 
 ... نه من اول گفتم دوست خانوادگ

   بهزاد خندید 

  اشکم رو پاک کرد و گفت

  باشه... میدونم ... درستش میکنم -

 نگران گفتم

 چطوری؟  -

  اخم کرد و گفت 

 !خودت امشب میفهیم -

االنم جای این حال،پر رو باش... تو که جرم نکردی! 

 اما اون حریم شخصیتو دید زده 

   حرفش درست بود 



 
 

993 
 

 رس تکون دادم 

 یه نفر اومد تو از دانشجو ها 

   بهزاد گفت

 با هم بریم نهار ...  ۴۰۳بعد کالس بیا اتاق  -

   رس تکون دادم و لب زدم چشم

ون   بهزاد رفت بی 

 هم کالسیم سوایل نگاه کرد

ی نگفتم ن  اما من چی 

   حرف زدن با بهزاد حالمو بهیر کرده بود 

  استاد و بقیه اومدن

  کالس گذشت

 بود  ۱۲ساعت 

   بود  ۲کالس بعدیم 



 
 

994 
 

  رفتم سمت اتاقر که بهزاد گفت

   شهاب و دوستاش تو راهرو ایستاده بودن

  اخم کردم

   از کنارشون رد شدم

   شهاب بلند گفت

ن  - جدیدا رابطه با دابی و عمو چرا انقدر زیاد شده بی 

ا ؟   دخیر

2 February 2022  
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  چشمان#

#۱۵۶ 
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995 
 

 باید رد میشدم

   اما خشک شدم

   خییل تابلو،خشک شدم

 اما مکث نکردم 

  زود دور شدم

  وارد اتاقر که بهزاد گفته بود شدم 

   در باز بود 

   منم بدون مکث وارد شدم

،جا خوردم ن    با دیدن بهزاد پشت می 

  لبخند محوی زد و گفت

  !پریدهباز که رنگت  -

   با این حرف بلند شد 

 آروم گفتم



 
 

996 
 

شهاب تو راهرو،با دوستاش ایستاده بود تیکه   -

 !انداخت

 به تو ؟  -

 رس تکون دادم نه و گفتم 

من اومدم رد شم،گفت جدیدا رابطه دخیر ها با   -

   عمو و دابی چقدر زیاد شده

   بهزاد آروم رسی تکون داد و گفت

   باشه... بریم -

 کیفش رو برداشت

 ایل گفتمسو 

 اتاق توئه ؟  -

   رس تکون داد 

 با تردید گفتم



 
 

997 
 

 بخاطر من اومدی اینجا؟  -

  بهزاد خندید و گفت

نه،اما بخاطر اینکه خودم اینجا بودم تو رو آوردم  -

  !اینجا

  ! زیر لب گفتم اوه

   بهزاد خندید 

ون و در اتاق قفل کرد    از اتاق زدیم بی 

  شهاب هنوز با دوستاش اونجا بود 

  دستش رو گذاشت پشتم و گفت بهزاد 

  بریم ؟ -

 رس تکون دادم 

ن     بدون نگاه کردن به شهاب،رد شدیم رفتیم پایی 

  دست بهزاد پشت من بود کال 



 
 

998 
 

  نمیدونستم میخواد چکار کنه

سم  ی بیی ن  روم هم نمیشد چی 

  رفتیم یه رستوران نزدیک دانشگاه

 دلم فست فود میخواست 

   اما غذای ایرابن بود 

  بریم فست فود روم نشد بگم 

   غذا سفارش دادیم و بهزاد گفت

ن نقطه ضعف تو   - چشمان ، آدم ها دنبال گرفیر

ی برات ن ن چی  ،تا فکر کین ن مهمه،یه به اون گی   هسیر

ن دیگه برات  میدن . روش مانور میدن . اما تا ببیین

  ! ندارن،وا میدن اهمیت

   رس تکون دادم

   بهزاد گفت



 
 

999 
 

بعد نهار هم رفتر کالس برات رفتار شهاب هم  -

  نباشه . توجه نکن هر کاری کرد 

این فایل برای فروش در . بزار خودش خسته شه

کانال رمان های خاص هست و اگر شما از جای  

ن رضایت ما و بدو  و داری میخوبن  تهیه کردیدیگه 

 دزدیه. 

 رس تکون دادم 

 میخواستم بگم سخته اخه 

 اما نهار رسید 

 منم گرسنه ام بود

   بحث رو ادامه ندادم

بهزاد گفت این اخر هفته،رزرو کرده بریم یه خونه 

  ! روستابی تو چمخاله



 
 

1000 
 

  ده بودم،که نتونستم حفظ ظاهر کنمانقدر ذوق کر 

 بهزاد متوجه ذوقم شده بود 

  اما به روم نیاورد و گفت

کت... میخوای بری خونه دربست   - من باید برم رسی

  بگی  

 چرا؟  -

ه ... پول نقد داری -   بهیر

 رسی    ع گفتم آره

   بهزاد مشکوک نگاهم کرد و گفت

  ببینم چقدر داری -

ن   گفتم  در حد دربست نداشتم،برای همی 

م میکشم -   االن می 

   بهزاد گفت



 
 

1001 
 

   نمیخواد من دارم -

ون آورد داد به من ۵۰دوتا تراول    تومتن از کیفش بی 

  شایک گفتم

  خودم میکشم دیگه -

  نگاه خسته ای بهم انداخت و گفت

 مگه فرقر داره؟ -

 پول رو از بهزاد گرفتم و گفتم 

  ! ... اما مرشنه .  -

   خندید 

 رس تکون داد

  هم بلند شدیم با 

ن  چرخیدیم سمت در،که دیدم شهاب هم رو یه می 

   نزدیک در با دوستاش نشسته بود 



 
 

1002 
 

14:41  

  چشمان#

#۱۵۷ 

  گرفت  نگاهش رو من بود و با پوزخند نگاهشو از من

   دلم پیچید 

  اما بهزاد،دستش نشست دوباره پشتم

  با هم رفتیم سمت در 

  آروم گفت

یادت نره بهت چی گفتم چشمان . حساسیت   -

 !نشون نده

   رس تکون دادم

 اما هنوز با این قضیه اوگ نبودم 

  با هم رفتیم تا دانشگاه
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1003 
 

   خداحافظن کردم رفتم باال 

 بهزاد هم رفت 

 نشستم رس کالس

   ر دیگه هم بودندو نف

  شهاب هم اومد تو 

   نشست کنارم

   دستشو زد به شونه ام

رسی    ع صندلیم رو بردم اون سمت تر،چون این دوتا  

   صندیل خییل نزدیک بود 

 کالس هم کیل جای خایل داشت 

  شهاب پوزخند زد و آروم گفت

 چند داد بهت؟ من بیشیر میدم -

 با وجود اینکه تنم یخ شد 



 
 

1004 
 

   یاوردم اما به روی خودم ن

  مثال با تعجب نگاهش کردم

   پوزخند زد و گفت

   ای بود نه؟ ۵۰دوتا تراول  -

  بی تفاوت گفتم

؟ -   خوبی

   پوزخند زد 

ی بگه ن   اما قبل اینکه چی 

   استاد اومد تو 

 ما هم که ردیف اول بودیم 

   هیچکدوم حرقن نزدیم

  تا اخر کالس

 من اصال به شهاب توجه نکردم 



 
 

1005 
 

  فقط جزوه نوشتم

   کالس تموم شد 

 استاد پرسش و پاسخ گذاشت 

 اخر تایم بود 

  وسایلم جمع کردم گفتم

 میشه برم؟ -

 استاد اجازه داد 

 منم مکث نکردم

ون    با تمام رسعت زدم بی 

ن تاکیس که دیدم،    گفتم دربست و سوار شدماولی 

   نفس راحت کشیدم

 شته شهاب مسیج دادچند دقیقه نگذ 

 کجا در رفتر ؟  -



 
 

1006 
 

   جوابشو ندادم

رفتم خونه هم،خودمو با رکس و شام درست کردن 

 رسگرم کردم

ن بود  دیروز نامه مادرم رو می 

 اما امروز اونجا نبود 

 امیدوار بودم بهزاد گرفته باشه 

 !نه اینکه رکس گند زده باشه به نامه

  بهزاد اومد  ۸ساعت 

ن شام میچیدم   داشتم می 

خونه و گفتا ن   ومد تو آشیی

 !سالم... همکالسیت رس پنجره است که -

 ابروهام باال پرید و گفتم 

   تو کالس هم بهم تیکه انداخت -



 
 

1007 
 

 .اما بعد من زود اومدم خونه بهش توجه نکردم

   بهزاد رس تکون داد 

ن نگاه کرد و گفت   به می 

 یکم رسده اما نظرت چیه رو تراس شام بخوریم؟ -

 هنگ گفتم

 س؟ ترا -

   رس تکون داد 

  رفت سمت پله ها و گفت

  یا بعد شام رو تراس قهوه بخوریم -

 بلند گفتم

ه ! شام رسد شه بد میشه -   قهوه بهیر

   باشه ای گفت و رفت باال 

 منم آروم رفتم رس پنجره پذیرابی 



 
 

1008 
 

   همون که سمت خونه شهاب اینا بود 

   از این پنجره چون جلوش درخت و اینا بود 

ی اون سمت  ن  دید نداشتم چی 

هنوز در حال بررش اوضاع بودم که دوتا دست بهزاد  

 رو کمرم نشست

  بعد هم بدنشو پشتم حس کردم

4 February 2022  

15:39  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۱۵۸ 

 با اینکه میدونستم بهزاده 
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1009 
 

 با اینکه میخواستم بغلم کنه

  با اینکه دوست داشتم لمسم کنه

ن آرویم  اما باز هم با لمس بدنش،از جا پریدم و هی 

  گفتم

   بهزاد خندید 

 آروم عقب رفت 

م بگم نه    دوست داشتم دستشو بگی 

  نه

  نرو 

 اما اومد کنارم ایستاد 

  دستش دور کمرم قرار گرفت و گفت

  . از اینجا دید نداره ... اما رو تراس کامال پیداست -

  از کجا میدوبن ؟ -



 
 

1010 
 

  خندید و گفت

   حاال ... بریم شام -

دستش دور دستم حلقه شدو و منو با خودش برد 

خونه ن   سمت آشیی

ن    نشستیم پشت می 

وع کردیم و بهزاد گفت    شام رو رسی

من فردا اصال نمیام دانشگاه ... اما صبح   -

سونمت    و عرص میام دنبالت  می 

  الزم نیست ! من با دربست میام -

  ! خیالم اینجوری راحت تره  -

  رس تکون دادم و گفتم

ک با من نداره ها  -    باشه،اما شهاب فردا کالس مشیر

   خندید 



 
 

1011 
 

  گفت  یه لقمه خورد و 

 .اما دانشگاه کالس داره! برنامه اش رو چک کردم -

   ابروهام باال پرید و گفتم

 جدا ؟  -

  رس تکون دادو گفت

بعد از بالبی که رویا رسم آورد،به این نتیجه رسیدم   -

  هیچوقت هیچ کس رو نباید دست کم گرفت

 ! اما تو گفتر نباید به رو خودمون بیاریم -

  خندید و گفت

مگه االن نمیگم ؟ فقط حرفم اینه در ظاهر درسته   -

قراره تظاهر کتن برات مهم نیست،اما در باطن باید  

ن باشه   !حواست به همه چی 

  کالفه رس تکون دادم و گفتم



 
 

1012 
 

همش تقصی  منه کاش اون روز با ماشینش نیم   -

  اومدم

  بهزاد خندید و گفت

اجتناب  ربظ نداره . گایه هر کاری کتن یه اتفاقابر  -

م رو تراس... خوشحال میشم با یه   ناپذیره ... من می 

  قهوه بیای پیشم

 هنگ نگاهش کردم

   رس تکون دادم

ن کمکم  ن و ظرف شسیر آخه همیشه تو جمع کردن می 

   میکرد 

 نفس عمیق و خسته ای کشیدم 

 شامم رو تموم کردم

ن رو جمع کردم   می 



 
 

1013 
 

 قهوه درست کردم

   رفتم پیش بهزاد با یه سیتن کوچیک قهوه و شکالت 

   دیدم صندیل رو تغیی  داده

   سمت مخالف همیشه گذاشته

ن هم جلوشه    می 

ن داره سیگار میکشه   پاشو گذاشته رو می 

 ! برق تراس هم روشن بود

 ! کاری که هیچ شتی بهزاد نکرده بود

 ! چون حاال در دید همه بودیم

با دیدنم سیگارشو تو زیر سیگاری خاموش کرد و  

  گفت

ن چشما -  ! ن... بیا بغلم بشی 

ن و گفتم    سیتن رو گذاشتم رو می 



 
 

1014 
 

ن  -  مطمئتن ؟ همه ما رو میبیین

   خندید 

  دستم رو گرفت

   منو نشوند رو پای خودش و گفت

ن ! اینجا ملک شخصیه ! کار اونا جرمه نه ما -  ! ببیین

   نشستم رو پای بهزاد 

  دستش دور کمرم قرار گرفت

  گونه ام رو بوسید و گفت

   ت ندارم حریم خصوصیمون رو کیس ببینهمن دوس -

ن   !اما االن یکم نیازه ببیین

  هنگ نگاهش کردم

 اما قبل اینکه بفهمم چی شده 

   لبش رو لبم نشست



 
 

1015 
 

15:48  

 this messageIn reply to  

✅  

15:52  

  چشمان#

#۱۵۹ 

 واقعا انتظار یه بوسه عمیق اینجا رو نداشتم 

درسته قبال تو تارییک تراس بغلم کرده بود و بوسیده 

 بود

  اما 

  االن

االن با المپ روشن و شهاب،که ممکنه در حال دید  
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1016 
 

  زدن خونه ما باشه

  نتونستم با بهزاد خییل همرایه کنم

   لبخند زد 

  از لبم جدا شد و گفت

  قهومون رسد میشه -

   رس تکون دادم

 اما نذاشت از رو پاش بلند شم 

  مردد گفتم

  !چی تو رسته بهزاد؟ -

  خندید و گفت

  ... هیخی ... بخور بریم تو -

قهوه رو برداشتم هم به بهزاد دادم،هم خودم خوردم  

 و پرسیدم 



 
 

1017 
 

 از رویا چه خیی ؟ -

  وکیلم داره کارای شکایتمو میکنه -

 ؟ چه شکایتر  -

  قهوه اش رو خورد و گفت

اون سایل که رویا رفت رسویس عروش که براش  -

چه مالکیت تو   خریدم رو برد . فاکتور و دفیر

ه   !گاوسندوق بود نتونست بیی

 اونوقت چطوری فروخت ؟ -

  هر دو بلند شدیم و بهزاد گفت

با خودش برد خارج از ایران ! نمیدونم چطور  -

رو برد،چون اون رسویس جواهر با اون قیمت 

ن هاش پاسپورت جدا داشت   !رسویس برای نگی 

  آروم گفتم



 
 

1018 
 

  خب شایدم هنوز تو خونه اش باشه ایران باشه -

  بهزاد شونه تکون داد و گفت

  ! بعیده  -

  در تراس رو بست و گفت

چه به  - اما در هر صورت، اون فاکتور و رسید و دفیر

   نام منه ! پس حق شکایت دارم

   ه ها رفتیم سمت پل

   رکس هم با من اومد و بهزاد گفت

 ... برای طالق هم -

  نگاهم کرد 

  لبخند بی جوبن زد و گفت

یه جورابی من تمام کارابی که میشد رو االن انجام  -

 ! دادم. حاال باید منتظر دادگاهم و رای قایصن باشم



 
 

1019 
 

 برای طالق توافقر ؟  -

   باالی پله ها ایستادیم

  بهزاد رو به روم ایستاد و گفت

نه.فعال حکم طالق بخاطر ترک کردن رویا ! اما اگر  -

 ! این نشد بعد باید برم رساغ طالق توافقر 

 رس تکون دادم 

  بهزاد به اتاق من نگاه کرد 

  آروم گفت

امیدوارم کار به طالق توافقر نکشه،چون من حاضن  -

 !نیستم کوتاه بیام تا رویا رضایت بده

ه به صورتش بودم    خی 

د   ن خطوط نامحسوس دور چشمش که وقتر لبخند می 

  بیشیر میشد 



 
 

1020 
 

   بدون فکر گفتم

 عذاب بدی ؟ تا اون روز،قراره من و خودت رو  -

   ابروهای بهزاد باال پرید 

  برگشت سمت من

   میدونم خییل رک بود حرفم

  اما بالخره باید تکلیفمون روشن میشد 

   بهزاد مردد نگاهم کرد و گفت

 ! چشمان ... این کارم بخاطر خودته -

   ابروهام رو باال دادم

  آروم گفتم

بخاطر من ! یا بخاطر شک خودت ؟ چرا حس  -

ن من  ! من و تو رسما عقد نکنیممیکنم تا  تو به داشیر

ن یه دیوار کشیدی و  خیالت راحت نمیشه ! برای همی 



 
 

1021 
 

 ! اون نمیای جلو تر از 

   اخمش رسی    ع رفت تو هم و گفت

اصال اینطور نیست . من فقط نمیخوام تا مشخص  -

م  ن بیی   ! نشد میتونم عقدت کنم بکارتت رو از بی 

  دستمو زدم به سینه و گفتم

ممکنه اون روز نیاد ؟ یعتن تو تا ده سال دیگه  یعتن  -

 هم میخوای درگی  رویا باشی ؟ 

  اخمش کمرنگ تر شد و گفت

ون ، مردم و  - نه ! اما ممکنه فردا از این در رفتم بی 

 نابود   ! دیگه بر نگشتم
 
اونوقت تو بموبن و یه زندگ

 من ! نه آینده ای
 
 !  شده ! نه سهیم از زندگ

   پوزخند زدم 

  اسف براش رس تکون دادم و گفتمبا ت



 
 

1022 
 

نمیتونم قبول کنم این دلیلت رو ! اما نمیخوام  -

اذیتت کنم ! پس تا روزی که عقد کنیم ! من دیگه به  

   یه قدمیت هم نزدیک نمیشم

  با این حرف رفتم عقب

  دستم رو باال بردم و گفتم

دیگه لمستم نمیکنم ! این انتخاب توئه . من قبول  -

ام میذارمندارم . اما     بهش احیر

  رفتم سمت اتاق 

در مقابل چشم های عصبابن بهزاد در رو بستم و 

  گفتم

  ... شب بخی   -

5 February 2022  



 
 

1023 
 

08:26  

 @mynovelsellقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا ف 

 چشمان#

#۱۶۰ 

  منتظر بودم در رو بازکنه بیاد تو 

ی بگه ن  ایستاده بودم تا چی 

 ! تا بگه نه 

   منظورش این نبود 

 تا مخالفت کنه 

  اما نه صدابی اومد 

 !نه حرقن زد

  چشم هام رو بستم

 نفس عمیق کشیدم
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1024 
 

به خورده ،از عشق بد ضن
 
 بهزاد یکبار تو زندگ

ن هاش   مطمئنم بخیسی از این عقب رفیر

به ایه   …که خورده  بخاطر اون ضن

   رفتم نشستم رو تخت

  اما با صدای کوبیده شدن در اتاقش،از جا پریدم

  با تاسف به حال و روزمون رس تکون دادم

 میتونیم کنار هم باشیم 

   تو بغل هم

   اما هر دو،با حرست و خشم باید جدا بخوابیم

پتو کشیدم رو رسم و با فکر و اعصاب داغون  

  .خوابیدم

   ن اتاقم بیدار شدمصبح با صدای در زد

 هنگ بودم 



 
 

1025 
 

د  ن   گ داشت در می 

 نشستم و خواب الود گفتم

 بله؟ -

   بهزاد گفت

ن ... باید بریم -   .زود بیا پایی 

 اخمم تو هم رفت

  ! اقا تا دیروز میومد تو،لبمو میبوسید

 !حاال در رو باز هم نمیکنه

ن بهزاد اومد ن رفیر  صدای پایی 

ن منم از لج،کیل لفت دادم تا برم پا  یی 

  بهزاد داشت غذای رکس رو میدا 

   بدون نگاه کردن به من گفت

 .برات یه ساندوی    چ درست کردم -



 
 

1026 
 

   نگاه کردم به ساندوی    چ تو کیسه

  خواستم بگم اما من چابی میخوام

  اما بهزاد رفت سمت در و گفت

  بریم -

 ساندوی    چ رو برداشتم 

ون    رس رکس رو دست کشیدم و رفتیم بی 

ن و من   بهزاد با قدم های کشیده رفت سمت ماشی 

  .شل و ول رفتم سوار شدم

 خوابم میومد

   تشنه بودم

  یکم رفتیم بهزاد گفت

 چرا لقمه ات رو نمیخوری؟ -

م با اون بخورم -   .گلوم خشکه،برم دانشگاه چای بگی 



 
 

1027 
 

   هوم گفت

 دیگه نه بهزاد حرف زد

  نه من

  رسیدیم جلو در دانشگاه

 خواستم پیاده شم،که بهزاد گفت

 !صیی کن چشمان -

 بدون نگاه کردن بهش،خواستم در رو باز کنم و گفتم

   اگر در مورد دیشبه ! بزار برای بعد  -

  اما 

 قبل اینکه در رو باز کنم

 بهزاد قفل مرکزی رو زد

 با تعجب برگشتم سمتش

  ابروهامو دادم باال 



 
 

1028 
 

  من گفتاما اون قبل 

  !راجع به دیشبه! اما نه اون بخش که تو ذهن توئه -

  اخمم رفت تو هم

 دست به سینه شدم و نگاهش کردم

 خم شد

 از رو صندیل پشت تبلت رو برداشت 

 !من متوجه نشده بودم تبلت رو آورده

  صفحه رو باز کرد و گفت

ی رو میخوام بهت نشون بدم،تا در جریان  - ن یه چی 

   باشی 

  ف،تبلت رو گرفت سمت منبا این حر 

 با دیدن عکس خودم

   تو بغل بهزاد 



 
 

1029 
 

 که از فاصله دور گرفته شده بود

اما هنوز کیفیت داشت و قابل تشخیص بود،جا 

 خوردم

   عکس دیشبمون بود 

 ! من رو پاش نشسته بودم

 هنگ نگاه کردم 

   شهاب تو تلگرام فرستاده بود 

 شوکه به بهزاد نگاه کردم و گفتم 

   ال چی میشه؟؟حاال ... حا -

13:58  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 



 
 

1030 
 

  چشمان#

#۱۶۱ 

  بر خالف انتظارم

   بهزاد خندید 

  ریلکس گفت

!طبق برنامه ام حاال میتونم ازش شکایت   - هیخی

  .کنم

  وسط پیشونیم باال پرید  ابروهام تا 

   بهزاد صفحه چت باال برد و گفت

این پرس زرنگمون،بهت روز قبل پیام داده بود که  -

،دفعه دیگه عکس تو  من دیدمتون و بخوای انکار کتن

  ! بغلتون میفرستم برات

 تو نخوندی 
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1031 
 

   منم خوندم پیام و جواب ندادم

  اما از قصد،دیشب گفتم براش صحنه سازی کنم

ه تا عکس  .بگی 

من بتونم شکایت کنم که از حریم شخض ما عکس 

  !گرفته

   دهنم باز موند 

 !حدس زده بودم دیشب رفتار بهزاد طبییع نیست 

  تبلت گذاشت پشت و گفت

االنم برم بی کاراش فقط اگر شهاب حرقن زد،تو  -

   توجه نکن .به رو خودت نیار .نمیخوام بفهمه

 رس تکون دادم

 آروم گفتم

یم شکایت میکنیم!؟  تهدیدش -  نکنم می 



 
 

1032 
 

   بهزاد چشمش رو ریز کرد و گفت

چشمان ! نصف تهدید ها فقط برا ترسوندنه! کیس  -

  !که بخواد کاری کنه بدون تهدید انجام میده

 رس تکون دادم 

   بهزاد گفت

الزم شد بهم زنگ بزن ! باهاش تنها نمون! جای  -

 .شلوغ باش

   رس تکون دادم

 بهزاد قفل در رو زد

  ما تکون نخوردما

ه به جلو بودم  خی 

   سوایل گفت

 چشمان؟ -



 
 

1033 
 

 نفس عمیق کشیدم و گفتم 

   دوست ندارم جنگ و دعوا داشته باشیم -

   بهزاد هویم گفت

 نگاهش کردم

   لبخند زد و گفت

منم دوست ندارم ! اما از رس قضیه رویا،فهمیدم  -

 بازنده ای
 

 !بعضن جنگ ها ناخواسته ! نجنیک

 رس تکون دادم 

   با بهزاد بود  حق

   چاره ای نبود 

 پیاده شدم 

 اما قبل بستم در گفتم 

دیم ! اینهمه   - ن کاش مینشستیم باهاش حرف می 



 
 

1034 
 

  !دشمتن با من دلییل نداره

  بهزاد رسی تکون داد و گفت

گ گفته همه رفتار آدم ها توجیح عقیل داره؟!  -

 .. چشمان ... برو

 .مواظب خودت باش

 رس تکون دادم و رفتم

 وز ترم یکم تموم نشده من هن

 کار به شکایت از همکالسیم رسیده

   من دوست ندارم برای کیس دردرس درست کنم

 نه بهزاد 

 .که حاال باید بره شکایت کنه

  !نه شهاب که قراره ازش شکایت کنم

  اما 



 
 

1035 
 

  چاره ای نبود انگار 

   رفتم باال 

 زود رسیده بودم 

 تو بوفهنشستم

  یه چای گرفتم

ینش کردم  با قند شی 

داشتم با لقمه ام میخوردم،که یه دست رو شونه ام  

 نشست 

 واقعا فکر کردم بهزاده 

  چرا نرفتر برگشتم بگم

   اما شهاب بود 

   با حالت مغرورانه ای نگاهم کرد و گفت

 چی شد صبحانه نداد بهت امروز؟  -



 
 

1036 
 

  ابروهام باال پرید 

من تو رمان ها،آدم های اعصاب خورد کن این 

 وری دیده بودمج

سید،تند تند رد   ا وقتر به این شخصیت می  و اکیی

 میکرم

 چون رو مخ بودن

 !اما دقیقا تو زندگیم داشتم خودم تجربه میکردم

 بعد بابام که فکر میکردم عذاب عالم بود 

  !حاال شهاب انگار از اونم تهوع آور تر بود

 شونم رو کنار کشیدم

   اخم کردم بهش و گفتم

 خودت برسبرو به ز  -
 
 ندگ

   خندید 



 
 

1037 
 

  رو به رو من نشست و گفت

ن کارو میکنم ! چند داد بهت چشمان !؟  - دارم همی 

  !من بیشیر میدم

 چشمم رو بستم تا آروم شم

  شهاب خندید و گفت

نمیفهمم واقعا ! این یارو در حد شوگر ددی نیست   -

  دقیقا قضیتون چیه؟ ! ! در حد سن تو هم نیست

رامیسی که به زور حفظ کرده بودم  نگاهش کردم و با ا

 گفتم

  قضیه تو چیه؟ به تو چه دقیقا؟ -

6 February 2022  

17:15  
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 چشمان#

#۱۶۲ 

   ریلکس تکیه دادم به صندلیم

  لبخند زد  شهاب

   اونم تکیه داد 

   خییل ریلکس گفت

  !تو بگو کنجکاوی -

   ابروهامو دادم باال و گفتم

 ! واقعا؟ کنجکاوی! اما شبیه کنجکاوی نیست اصال -

 خندید 

ن و گفت   خم شد رو می 

تو بگو،اول گفتر داییته! بعد معلوم شد داییت  -
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  نیست؟

 خندیدم و گفتم

   تو از کجا میدوبن نیست ؟ -

   م هاش گرد شد چش

  اما زود خودشوجمع و جور کرد 

  خندیدم و گفتم

 کیس نمیدوبن ! نه قضاوتش  -
 
ی از زندگ ن تا وقتر چی 

  !کن و نه فضویل 

  خندیدمو گفتم

 بهش؟اها ! کنجکاوی -
 

  !ببخشید ... تو چی مییک

   کیفم رو از رو صندیل برداشتم و گفتم

ی بهت   - ن ، چی  ی که در پیش گرفتر از این مسی 

سه! باور   خوبی بهت نمی 
ن سه شهاب ! حداقل چی  نمی 



 
 

1040 
 

 .کن

  کیف انداختم رو دوشم تا برم که گفت

  !منو نمیشناش  -

  رس تکون دادم و گفتم

آره واقعا ! چون نه قصدشو داشتم بشناسم،نه  -

  ! دارم که بشناسم 

   ازش دور شدم و بلند گفت

! چون به  - ه قدر لحظاتتو بدوبن ن بهیر واسه همی 

  ! جهنم میشن زودی

 دلم ریخت 

 اما با تاسف براش رس تکون دادم

   کافه خلوت بود 

ن سمت ما     اما همون چند نفر هم،برگشیر



 
 

1041 
 

  کالفه رفتم سمت کالس

 کل ماجرا رو برای بهزاد تایپ کردم

 ریز ریز 

 استاد اومد

 منم پیام سند کردم

 بهزاد جواب داد 

 !گفتم باهاش تنها نشو -

   خواستم جواب بدم

  اد بهم تذکر داد اما است

   منم گوشی رو گذاشتم کنار 

  کل کالس ذهنم درگی  بود 

 بعد کالس هم،زود رفتم تو کالس بعدی

   برا بهزاد نوشتم



 
 

1042 
 

 اون اومد تریا،چکار میکردم!؟  -

   برام نوشت 

! االن فقط تنها نباش که بیاد پیشت -   .دیگه هیخی

 تازه خواستم بنویسم کجام

  و 

 تنهام 

ی تایپ کنماما قبل اینکه من چ ن  ی 

  ! شهاب اومد تو کالس

   دلم ریخت

   اومد سمتم و گفت

! ؟ -  چرا همش تنهابی

 اخم کردم

   بلند شدم تا برم 



 
 

1043 
 

   اما اومد سد راهم شد 

ی بگه،که دوتا از بچه ها اومدن تو  ن   خواست چی 

 شهاب ساکت شد

 بدون حرقن 

ون   دور زد رفت بی 

ن بود و با شهاب هم سالم  ییک از بچه ها که حسی 

 علیک داشت،منتظر بود شهاب نگاهش کنه

ن   سالم کین

ون  .اما شهاب خییل رسی    ع و با اخم رفت بی 

 شوکه و سوایل 

ن به من نگاه کرد و پرسید   حسی 

ی شده؟ - ن  چی 

   شونه انداختم باال و گفتم



 
 

1044 
 

واقعا، یهو عصبابن اومد تو هیخی نگفت و  نمیدونم -

  .عصبابن رفت

  سامان کنارش نشسته بود گفت 

ی زده - ن  !شاید چی 

 رسی    ع رس تکون دادم و گفتم

  ! آره فکر کنم -

17:24  

  چشمان#

#۱۶۳ 

   میدونستم دارم دروغ میگم

  اما حس میکردم حق شهابه دروغ بگم

  نشستم و گفتم
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   کال یه جوریه -

ن رس تکون داد     حسی 

  سامان خندید و گفت

 ! اصال باالشهری ها همه همینجورین -

ن خندید     حسی 

   منم خندیدم

 سامان گفت

 چیه؟ -

ن گفت   حسی 

 استشهاب همسایه چشمان این -

   خندیدم

   سامان ابروش پرید باال 

  سوایل نگاهم کرد و گفت



 
 

1046 
 

 جدا؟ -

  رس تکون دادم و گفتم

آره ... اما خداوکییل، آدم قایط همه جا هست باال   -

ن نداره   و پایی 

  خندید و گفت

 اون که بعله -

 بقیه بچه هام اومدن 

 بحث عوض شد

 صحبت کشید به امتحانات 

   رسگرم صحبت شدیم

 و تا اخر،دیگه ذهنم درگی  بوداستاد اومد 

  اما کالس که تموم شد باز ترس اومد تو دلم

فتم کالس بعدی   باید نهار میخوردم بعد می 



 
 

1047 
 

ی نبود    تو این کالسمون هیچ دخیر

 به اجبار رو به بقیه گفتم

 بچه ها شما نهار کجا میخورید ؟ بوفه دانشگاه؟ -

  سامان گفت

ست ندارم گفتم نه غذا امروز لوبیا پلوئه، من دو  -

 .بریم سوخاری بخوریم. کیس میاد بیاین با هم بریم

 بچه ها پایه بودن

ون ۵    تابی رفتیم از دانشکده بی 

  رفتیم سوخاری خوردیم

 حرف خایص جز امتحان و استاد نزدیم 

 .بعد هم اومدیم دانشکده مجدد وکالس بعدی

ن   بهزاد هم نزدیک پایان کالسم بود پیام داد اومده پایی 

 نشگاهدا



 
 

1048 
 

 منم زودتر اجازه گرفتم

ون    زدم بی 

 بهزاد منتظر بود 

 سالم کردم سوار شدم 

 اونم فقط سالم کرد

 حرقن نزد 

 راه افتادیم 

   تو سکوت

یه آهنگ داشت پخش میشد که از ریتمش خوشم 

 اومده بود

   اما متنش رو نمیفهمیدم

   برای حرف زدن پرسیدم 

  این آهنگ چی میگه؟ -



 
 

1049 
 

 ابن به من توپید و گفتیهو بهزاد شایک و عصب

  بهت گفتم باهاش تنها نباش ! باز چرا تنها شدی؟ -

 هنگ گفتم

   نشدم -

   بهزاد برگشت

   باز تبلت رو برداشت

  گذاشت رو پای من و گفت

 ها چیه؟پس این پیام -

   تبلت باز کردم و پیام شهاب خوندم

 نوشته بود 

شانس اوردی بچه ها اومدن تو کالس ، دفعه دیگه  -

 ! یذارم اینجوری در برینم

   قلبم ریخت



 
 

1050 
 

 حالم یهو دگرگون شد

 دلم پیچید 

 دوست داشتم باال بیارم 

  نه

  نه

 دوست نداشتم 

 داشتم عمال باال میاوردم 

 بازو بهزاد گرفتم

 لب زدم 

   بزن کنار دارم باال میارم -

  بهزاد پیچید کنار 

ون  م بی  قفل در رو که زد فقط تونستم رسمو از در بیی

   وردمو باال آ



 
 

1051 
 

ن   عوق زدم و خودمو کشیدم پایی 

دستمو گرفتم به درخت کنار خیابون و دوباره تو 

 جوب عوق زدم

  چشم هام داشت سیاه میشد،که بهزاد بازوم گرفت

 کمک کرد صاف وایسم

   دستمال داد بهم،لبمو پاک کردم

   نالیدم

 ... من -

   اما نتونستم حرفم تموم کنم

  چشمم سیاه شد 

7 February 2022  

14:25  
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  چشمان#

#۱۶۴ 

 .حس کردم بهزاد بغلم کرد

ن    گذاشت تو ماشی 

 .در رو بست

 .سوار شد

  .چشمم کم کم سیاهیش رفت

   نالیدم

 بهزاد؟  -

  بهزاد راه افتاد و گفت

یم رسم - ، می 
 .بزبن نمیخواد حرف بزبن

   لب زدم
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  .خوبم بریم خونه -

ی نگفت و راه افتاد ن  .چی 

  رسید جلو درمانگاه

  .جا پارک نبود

ی گفتم   با صدای بهیر

  !بهزاد بیا بریم خونه... خواهش میکنم... خوبم -

  یکم دنبال جا پارک گشت

 فتیم خونهاما بالخره بیخیال شد، ر 

ن رو برد تو حیاط    ماشی 

 .خودش رسی    ع پیاده شد

  .تا من پیاده بشم اومد دستمو گرفت

  رفتیم سمت خونه

 .حرقن بینمون رد و بدل نشد



 
 

1054 
 

 نشستم رو کاناپه

 و لم دادم به دسته اش

 رکس رسی    ع اومد، پوزه اش رو گذاشت رو شکمم

  …درست مثل رکس بهزاد

  با فکر بهش

   اشکم ریخت

 …شومم  من چقدر 

  …من چقدر بدبختم

بت اومد پیشم   بهزاد با یه لیوان رسی

   کنارم رو لبه مبل نشست و گفت

؟ -   چرا داری گریه میکتن

 لیوانو داد دستم 

  .به زور یکم خوردم



 
 

1055 
 

 ...نمیخواستم از حال برم و زحمت مجدد بهزاد بشم

   لیوانو دادم به بهزاد 

 اخمش تو هم بود

 بو 
 

 .داما اخیم که پر از کالفیک

 .اشکم دوباره ریخت

  کالفه گفت

 چرا اخه؟  -

  اشکم رو پاک کردم و گفتم

چرا گریه میکنم؟ خودت نمیبیتن چقدر شومم؟ پا   -

 مادرم، دنیاش رو تباه کردم
 
  ...گذاشتم تو زندگ

 …اومدم خونه تو! زنت برگشت… سگت مرد

   رفتم دانشگاه، یه ترم نشده دشمن خوبن پیدا کردم

  .یدکار به شکایت کش



 
 

1056 
 

م   !گریه که خوبه، باید با این شانسم برم بمی 

 عصبانیت بهزاد بیشیر شد

 .اما نگاهش رنگ غم گرفت

  نفس عمیق و کالفه ای کشید و گفت

ن رو تراژدی نکن -   !بسته چشمان… همه چی 

  .چشممو بستم

 .اشکم بند نیم اومد

  …من االن بغل میخواستم

  !نه نصیحت

 .هق زدم

  .ند شدبهزاد از کنارم بل

 اشکم شدت گرفت

 اما چشممو باز نکردم



 
 

1057 
 

  !دلم نمیخواست چشممو باز کنم و بهزاد نباشه

چند دقیقه تو این حال بودم، که بهزاد برگشت و 

 .مجدد نشست

  .چشممو باز کردم

 .دو برگ دستمال جلو روم بود

  کالفه گفت

  !پاک کن اشکتو -

  .اشکمو پاک کردم

  
 

 گفتنگاهش کردم، با همون کالفیک

چکارت کرد وقتر تو اتاق تنها شدین!؟ راستشو بگو   -

  !چشمان

 لب زدم 

... نتونست حتر حرف بزنه، بقیه بچه ها  - هیخی



 
 

1058 
 

 !اومدن

  .اخم کرد

 مجدد گفت

راستشو بگو... چکار کرده که تو داری اینجوری گریه   -

؟  میکتن

  .نگاهم تو چشم های بهزاد چرخید

 آروم گفتم

... حتر نتونست بهم شهاب نتونست کاری کنه -

؟    دست بزنه! میشه بس کتن

 .نگاهمون تو هم گره خورده بود

 چند دقیقه

 بدون حرف

 ...بدون پلک زدن



 
 

1059 
 

   بالخره بهزاد گفت

   چون دعوات کردم زدی زیر گریه؟؟ -

14:50  
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 چشمان#

#۱۶۵ 

 .دوباره بغض کردم

  .اشکم باز ریخت 

  .بهزاد وا رفت

   منو کشید تو بغلش و گفت

  …دخیر لوس -

 .اشکم بیشیر شد
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  .بهزاد موهامو بوسید

  آروم گفت

 ...من که از تو عصبابن نیستم -

 !اما بودی -

   آیه کشید و گفت

 .کردمآره... بودم... اشتباه   -

 با بغض گفتم

ترم هم دانشگاهم بی  ۱اما من واقعا نحسم...حتر  -

  …دردرس نبود

  بهزاد منو از خودش جدا کرد و گفت

یک بار دیگه این حرف رو بزبن یا حتر بهش فکر  -

… دیگه قسم میخورم منو هرگز نبیتن   !کتن

   شوکه شدم



 
 

1061 
 

 .اما بهزاد خییل جدی بود

  منتظر نگاهم کرد و گفت

 ؟اوگ -

 آروم لب زدم 

  .چشم -

  زیر لب گفت

 !خوبه -

  بلند شد و گفت

  ...نمیخواد فردا بری دانشگاه -

خونه ن   با این حرف، رفت سمت آشیی

   بلند گفت

 !یه مدت خونه بمون -

 نگران گفتم



 
 

1062 
 

  !هفته دیگه امتحان دارم -

خونه گفت ن    از آشیی

مت -  .باشه، هفته دیگه خودم مییی

ی نگفتم دیگه ن  چی 

یم شمالاخر هفت   ه گفته بود می 

 …اما

 !هنوز هست یا نهاالن نمیدونستم 

سم   .روم هم نمیشد بیی

 .یکم گذشت

خونه  ن  بهیر شدم، رفتم اشیی

  دیدم بهزاد غذا گرم کرده از غذا های تو یخچال 

ن    نشستیم رس می 

 بهزاد گفت



 
 

1063 
 

یم   - فردا نعیمه نمیاد، چون چهارشنبه داریم می 

ن کنه که ما اومدیم شمال، گفتم یهو جمعه بیاد ت می 

 .خاک نباشه جابی 

 تو دلم ذوق کردم برنامه هنوز هست

 …اما باز،سایه غم رو ذوقم نشست

؟  !تهش چی

 بهزاد مشکوک نگاهم کرد و گفت

 !چرا این قیافه ای؟ -

 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم 

بهزاد... شاید برا تو عادی باشه؛ اما برا من خییل  -

 ...سخته

؟  -  چی

نکه قراره با شهاب وارد یه جنگ بشیم. فکر به ای -



 
 

1064 
 

  !ازش شکایت کردیم و اونم بیکار نمیمونه

 .نگاهش کردم

  .اخمش تو هم بود

  شایک گفت

ه   - چشمان! میخوای کاری نکنیم تا اون بهمون چی 

 !بشه؟

 آروم گفتم

  !نه، میگم بیا با صحبت حلش کنیم -

  خندید و گفت

ن کار رو میکنیم، اما وقتر برگ - برنده   همی 

  !دستمونه

  .مردد رس تکون دادم

  .بهزاد خندید



 
 

1065 
 

 اینبار خییل مهربون گفت 

نگران نباش... درسته االن وسط برزخ و کیل   -

شکایتیم، اما مطمئنم سه ماه دیگه از نصف این 

 !طوفان ها گذشتیم

 .فقط نگاهش کردم

  مشغول غذاش شد و گفت

... شبم دیر میام -  .بخور... من باید برم جابی

 .چشم هامو ریز کردم

 بی تعارف پرسیدم

؟ - فتر   از همون جاهابی که قبال می 

 .رسش رو بلند کرد و متعجب، اما دقیق نگاهم کرد

  صورتش رنگ جدیت گرفت و گفت

  !آره همونجاها  -



 
 

1066 
 

 اخم کردم و گفتم

   میشه بدونم کجاست؟ -

8 February 2022  
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 چشمان#

#۱۶۶ 

 .چشم هاش جدی بود

  تو نگاه من چرخید و جدی گفت

 چطور؟  -

 تکیه دادم به صندلیم و گفتم

  !دوست دارم بدونم -
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  بهزاد هم تکیه داد و گفت

 !الم این نبودجواب سو  -

   اخمم بیشیر شد و گفتم

  !میخوام بدونم  -

 بدون نگاه کردن به من

   مشغول شامش شد دوباره و گفت

م - م دفیر   !می 

 .ابروهام باال پرید 

ش  !دفیر

   دفیر کارش

  چرا؟

ه اونجا، پس چرا نمیگه؟  اگه واقعا می 

؟ م جابی   چرا گفت می 



 
 

1068 
 

 کالفه گفتم 

-  
 

ت! پس چرا مییک ی دفیر ؟ اگه می    باید برم جابی

 .بهزاد رسش رو بلند کرد

   نگاهم کرد و گفت

ش چرا! و اگر  - م، تو مییی م دفیر چون اگه بگم دارم می 

ل  بگم چون میخوام از تو  دور باشم تا تحت کنیر

 پس من مزاحمم و یه تراژدی جدید 
 

 باشم! تو مییک

 ! م جابی میسازی! پس لطفا، فکر کن من دارم می 

 اوگ؟ 

فتابروهام با    .هر جمله بهزاد باال تر می 

 .هنگ فقط نگاهش کردم

 شوکه رس تکون دادم و گفتم

  !اوگ -



 
 

1069 
 

 خواستم بگم اما پس من مزاحمم 

اما تا لب باز کردم، بهزاد انگشتشو جلوم تکون دادو 

  گفت

آ! آ! نه فکرشو کن، نه در موردش حرف بزن! حاال  -

هم شامتو بخور اگر دوست نداری باقر غذاتو تو  

 !نهابی بخوریت

 .هر دو به هم نگاه کردیم

 .نفس عمیق کشیدم

   رس تکون دادم و لب زدم

 !چشم -

  .تو سکوت شام خوردیم

  .بهزاد ظرفشو خودش شست

 .من همچنان نشسته بودم



 
 

1070 
 

  .و رفتفقط گفت فعال 

 .من نشستم

 …انقدر نشستم، تا صدای در اومد

ن بهزاد اومد   …تا صدای ماشی 

 .ت رو پام و خوابیدتا رکس رسش رو گذاش

 …من همچنان نشسته بودم

 آروم بودم 

   اما مغزم

 …آشوب بود

ه جابی   پس تمام این مدت، که میگفت می 

  …تمام این مدت که دیر میومد

  تو دفیر کارش بود 

   تا 



 
 

1071 
 

 …به من نزدیک نشه

 خدایا 

 چرا اخه؟

مگه نمیگن شهوت از یه در میاد، عقل از در دیگه 

ه  …می 

ه؟پس چرا برای بهزا  !د نمی 

 .اشکم ریخت

   خدایا 

 …مرش

، که انقدر انسانه  ...مرش که رس راهم مردی گذاشتر

ن  فم نیسیر  !مردی که نشون بده همه مثل پدر بی رسی

ن و هر  ن تو حال خودشون نیسیر ن و ادعا کین مست کین

ن  ن بکین  …غلظ خواسیر



 
 

1072 
 

   خدایا 

  …مرش

 .صورتمو با دستم پوشوندم

 کیل گریه کردم

 شقاما ازرس شکر و ع

 .تصمیم گرفتم بهزاد رو اذیت نکنم

ام بزارم  .واقعا به حسش احیر

ن رو جمع کردم  .می 

  رفتم اتاقم

  به بهزاد پیام دادم

  .من دارم میخوابم. شبت بخی   -

 برام فقط نوشت

 .شب بخی   -



 
 

1073 
 

ده بود، که صدای در اومد  .هنوز خوابم نیی

 !رفتم چک کردم دیدم برگشته

 …انگار دستم اومده چی شد

هزاد اومد خونه و من با فکر به اینکه خونه است  ب

 .خیالم اروم شد و خوابیدم

  .روز بعد سه شنبه بود

ن بهزاد نشدم  .صبح متوجه رفیر

  .یکم درس خوندم

 .غذا درست کردم

  .وسایل سفر رو جمع کردم

  .اومد ۷بهزاد حدود 

 .سالم کردم

خونه ن    براش قهوه بردم، اما برگشتم اشیی



 
 

1074 
 

ن شام رو چید  .ممی 

  .خوردیمشام ۸

   تو سکوت

 بدون حرف

 .واقعا هیچ کلمه ای بینمون رد و بدل نشد

 .اینبار من زودتر شامم رو تموم کردم

 .ظرفمو شستم

  رفتم اتاقم

 دراز کشیدم رو تخت

 میخواستم زیاد دور و بر بهزاد نباشم که اذیت نشه

 .اما دوست داشتم حرف بزنیم

 .نگار قفل بودمویل بهزاد خودش حرقن نزد و منم ا

  صبح چهارشنبه قرار بود بریم شمال



 
 

1075 
 

 .اما بیدار شدم دیدم مسیج دارم

یم و باید بره گمرگ  …نوشته پنج شنبه صبح می 

 حالم گرفته شد

 .اما خودمو رسگرم کردم

 تبلت خونه نبود ببینم شهاب دیگه چی گفته

  !گوشیم هم پیایم نداده بودبه

  .خودمم نمیخواستم پیام بدم

 .یک از همکالسیام پیام دادمبه ی

 .رس فصل درس رو گرفتم

  .نشستم خوندم

 .رو کاناپه نشسته بودم

  .گرمم شده بود

ون اورده بودم  .هودیم رو بی 



 
 

1076 
 

با یه تاپ بندی مشیک که جای زیرپوش بود، نشسته 

  .بودم

  !عرص بود، که بهزاد یهو اومد تو  ۴ساعت حدود 

ن رو متوجه نشده ب   ...ودممن اصال صدای ماشی 
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  چشمان#

#۱۶۷ 

  بهزاد با عجله اومد تو 

  .با هم چشم تو چشم شدیم و بهزاد همونجا ایستاد

ن    …نگاهش آروم رفت از چشم هام پایی 

 .تا رو تنم، انگار نگاهش یه موج داغ بود
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1077 
 

فت داغم میکرد ن می    …چون همینطور پایی 

ون داد  .اما یهو نفسشو با حرص بی 

 رو پاشنه پا چرخید و به رسعت رفت باالی پله ها

 .رسی    ع هودیم رو پوشیدم

خونهر  ن  فتم تو آشیی

ن و گفت   بهزاد با عجله از پله ها اومد پایی 

  ...چشمان -

خونه جواب دادم  ن  از اشیی

 بله؟ -

خونه، نگاهم کرد و گفت ن  اومدم جلو ورودی آشیی

 .حاضن شو یه ساعت دیگه میام، بریم -

   رس تکون دادم و لب زدم

  .چشم -



 
 

1078 
 

ون   با تکون رس فقط حرفمو تایید کرد و رفت بی 

 .م چند دقیقه ایستادم، تا خودمو جمع کنمباز ه

 …خوب نیستم

   رسدرگمم

 …کیل سوال تو رسمه

 !شکایت از شهاب چی شد؟

   وکیل در مورد رویا چی گفت؟

سم   .اما دهنم نمیچرخه از بهزاد بیی

ن   اینا سوال مهمی 

  …اما من گی  دیدن و لمس کردن بهزادم

 .با تاسف به حال خودم رس تکون دادم

ن روزی بیفتم هیچوقت فکر    …نمیکردم به چنی 

همیشه فکر میکردم این حس های عجیب و غی  



 
 

1079 
 

 !قابل تفسی  مال تو کتاب ها و رمان هاست

  اما 

  …بد بالبی به رسم اومده بود

 با کیف وسایلم

 و کامال حاضن و اماده

ن   اومدم پایی 

 .رکس، وسایلش و غذاش رو هم گرفتم

 از روزی که اومده بود پیش ما 

 .ده بودیمشحمام نیی 

  !پس وسایل شستشو رکس رو هم برداشتم

  منتظر نشستم رو کاناپه

   رکس هم طبق عادتش، اومد لم داد رو من

 .گردنشو دست کشیدم



 
 

1080 
 

 .چرخید تا شکمشو دست کشیدم

ن بهزاد اومد تو  داشتم نوازشش میکردم، که ماشی 

 حیاط

زود دست از نوازش رکس برداشتم و رفتم تو  

خونه  ن  اشیی

   د تو بهزاد اوم

   اما بدون حرقن رفت باال 

 .براش نسکافه درست کردم

ت و یه   اوردم تو نشیمن، که دیدم بهزاد با تیپ اسیی

ن    …کیف دستر اومد پایی 

اگر قبلش فکر میکردم دلم برای بغل شدن و لمس 

 بهزاد تنگ شده 

 گذاشته بود
 

  !االن دیگه کار از دلتنیک



 
 

1081 
 

  .نگاهم کرد

 .لبخند محوی زدم

 اد و لب زدماونم جواب د

 !نسکافه برات درست کردم -

  ابروش رفت باال 

ن نگاه کرد  .به می 

  رس تکون داد و گفت

  !مرش -

 .نشست

  منم نشستم و گفت

؟  -  وسایل رکس هم برداشتر

  .رس تکون دادم اره

ی نگفت ن   .دیگه چی 



 
 

1082 
 

  .به لیوان نگاه کرد

 .نسکافه رو برداشت و خورد

 فکر میکردم داغ باشه 

  همه رو خورد و گفتاما بهزاد  

  .ممنون... الزم داشتم -

 .بلند شد

  .منم بلند شدم و کیف منم برداشت

ون  منم کیف رکس رو برداشتم و زدیم بی 

 .در خونه رو قفل کرد

 .کد دزدگی  رو فعال کرد

ن شدیم  .سوار ماشی 

  .راه افتادیم

 دوباره در سکوت



 
 

1083 
 

  .بهزاد ضبط رو روشن کرد

 …وددوباره همون اهنگ قبیل ب

سم این اسمش چیه  باز خواستم بیی

  .اما یاد بحث دفعه قبل افتادم

 پرسیدم پس به جای اسم اهنگ

  شکایت چی شد؟ -
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انقدر سکوتش طوالبن شد، فکر کردم دیگه جواب 

 !نمیده

 اما بالخره گفت 

 !انجام شد. احتماال مسیجش فردا براش بره -

  .دلم ریخت

   بهزاد گفت

من تو گوشی تو بالکش کردم، اما تو تلگرام تبلت   -

  .دارمش! میخوام خودم جوابشو بدم

  .دلم پیچید

  …پس بگو

ی نیست   !!!من دو روزه میگم ازش خیی

 !!!از گوشی من بالک شده بود

 شایک گفتم



 
 

1085 
 

 از گوشیم بالکش کردی -
 

  !بهزاد باید به من بیک

   نگاهم نکرد و گفت

ی  ترسیدم بگم و تو نتوبن جلو  -  !!!کنجکاویتو بگی 

دم  .لب هام رو فرسی

 …چون نمیدونستم حق با بهزاد هست یا نه

   فتمرو کردم سمت جاده و گ

  االن باهاش چت هم کردی ؟ -

  بهزاد فقط گفت

 …هوم-

 شایک تر گفتم

 جای من باهاش چت کردی دیگه!؟ -

   دوباره فقط گفت

 …هوم -



 
 

1086 
 

 عصتی نفس عمیق کشیدم و گفتم

 !میشه حداقل بخونم ببینم چی گفتر  -

 رسی    ع گفت

  !فعال نه -

  .اخم کردم

  شایک گفتم

  !اما من میخوام بخونم -

 ت صندیل عقب چرخیدم سم

 .تبلت رو برداشتم

 بهزاد یهو زد بغل 

ماشینای پشتمون بوق ممتد زدن و من، شوکه با  

  .تبلت صاف نشستم

 بهزاد عصتی 



 
 

1087 
 

  .تبلت رو از دستم کشید

   گذاشت رو صندیل عقب و گفت

نیم، لطفا لجبازی  - ن وقتر داریم منطقر حرف می 

  !نکن

 …از نگاهش جا خورده بودم

 اما

 شایک گفتم

  وم منطق؟ منطق خودت؟کد -

  .چشم هاش رو بست

ون داد و گفت    نفسش رو آروم بی 

 !منطق من، با توجه به تجربه ام و شناختم از تو -

   چشم هاش رو باز کرد و گفت

یم سفر! میدونم بخوبن ذهنت   سه روز  - داریم می 



 
 

1088 
 

 .درگی  میشه! پس به حرفم گوش کن

  بیفته با این حرف، دوباره رو به جلو نشست تا راه

 اما گفتم

سه روز پیش توام، تو یه خونه روستابی و طبیعت   -

سم رو مدیریت کنم، تا   بکر! مسلما بهیر میتونم اسیر

 که بریم تهران، بخونم و با تنهابی هضمش کنم
 !وقتر

  .سکوت شد

 یک دقیقه

  دو دقیقه

 دقیقه  ۵

 …بهزاد نه راه میفتاد

د  ن    نه حرف می 

 !نه نگاهم میکرد



 
 

1089 
 

   کشید و گفتبالخره اه  

باشه بخون! اما تراژدی راه بندازی من میدونم و  -

 ۰تو! 

 ناخوداگاه رسی    ع گفتم

؟ -  یعتن چکارم میکتن

 .بهزاد تو همون حال، چشم هاش رو بست

  .دوباره نفس عمیق کشید

ون داد و شایک گفت  آروم هوا رو بی 

  !کاری که نباید -
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 چشمان#

#۱۶۹ 

 .نمیدونم چرا، اما تو دلم یه هیجابن بیدار شد

 …انگار این کاری که نباید

ن جالتی میتونست باشه    !خییل چی 

  .بهزاد راه افتاد

  .صدای اهنگو بلند تر کرد

 …اد بخونم چی نوشتهعمال بهم اجازه د

  .اما من فقط نشسته بودم

  .دو رایه عجیتی بود

 …بیشیر از اینکه بخوام بدونم شهاب چی گفته

  !فقط دوست داشتم بدونم بهزاد چی نوشته

  .چرخیدم و تبلت رو برداشتم
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ی نگفت ن   .بهزاد چی 

 .منم صفحه اش رو باز کردم

 رفتم تو تلگرام 

نت تبلت وصل نبود   .اینیر

  ...اخر، جواب بهزاد بودپیام 

   رفتم باال 

 باال تر 

 باال تر 

  .تا رسیدم به اخرین پیام خودم

  !و پیام بعد اون، که شهاب بود

  .عکس فرستاده بود

   و جواب بهزاد، که به جای من گفته بود 

  !مرش بخاطر ثبت خاطراتم -



 
 

1092 
 

 .اینو زمزمه کردم

 .به بهزاد نگاه کردم

  .…هیخی نگفت

 دزیرش نوشته بو 

-   
 
اما این کارت، تجاوز به حریم شخض زندگ

 !دیگرانه

  شهاب نوشته بود 

جدا! مگه تو حریم شخض هم داری؟ فکر کردم  -

  !حریمت دیگه عمویم شده

 .حالم بیشیر از شهاب بهم خورد

؟   !واقعا که چی

 عصتی گفتم 

 من -
 
  !شهاب رو درک نمیکنم! به اون چه زندگ



 
 

1093 
 

ی نگفت ن   .بهزاد چی 

   پیام نوشتهدیدم تو 

رفتارت خییل زننده و دور از ادبه! لطفا مزاحم  -

 !نشو

نم  ن  …خب من اینجوری حرف نمی 

ن بود   .اما نظرم همی 

 شهاب پشت رس هم پیام داده بود 

رفتار من؟! خراب ها صاحب نظر شدن! زیر چندتا   -

مردن پدرتم دروغ بود؟  مرد خوابیدی تا االن؟ قضیه

؟ استاد دانشگاه گی  اوردی رف تر زیرش که پاس شی

  !درسا دادن نمیخواد! مغز داشتر پاس میشدی این

 .لب گزیدم

   بهزاد براش نوشته بود 



 
 

1094 
 

واقعا برات متاسفم... اگر به نظرت من اینم، دقیقا  -

  چرا داری به من یه پیام میدی!!!؟

  شهاب نوشته بود 

  !چون به همه دادی! به منم بده -

  .دلم پیچید

 متبلت گذاشتم رو پا

  .اما نتونستم قطع کنم

 .چندتا پیام مونده بود

  .میخواستم اونارو هم بخونم

  …میدونستم حالم بد میشه

 .اما خوندم

  شهاب نوشته بود 

ه خودت مثل بچه ادم پاشی بیای پیشم، وگرنه  - بهیر



 
 

1095 
 

خودتو مادرتو هم میکنم! یه قرون هم کف دستتون  

 !نمیذارم 

 .بدنم میلرزید

  …بتهوع اور بود شها

 !چطور اخه؟

   لب زدم

من دیدمش یه پرس متشخص بود و کیم شوخ اما...  -

  !این االن یه هیوالست

   بهزاد پوزخند زد و گفت

آدما وجهه ای از خودشون که دوست دارن رو  -

ی که ن !  برات به نمایش میذارن! نه چی  ن ذاتا هسیر

وگرنه مردی که بمب اتم رو به ژاپن زد و اونهمه بچه 

بچه داشت! برای بچه خودش پدر بود   رو کشت هم



 
 

1096 
 

، قاتل  !و برای بچه های ژاپتن

 .رس تکون دادم

 .پیام بهزاد رو خوندم

   نوشته بود 

ی که  - ن به زودی باید بهم پول بدی! بخاطر چی 

!میدوبن چرا؟ چون ازت شکایت میکنم تا تهشم  گفتر

م  !می 

 .این پیام اخر بود 

  .رسم داشت تی  میکشید

 …شده بودچشم هام هم داغ 

   تکیه دادم به صندیل

 .چشممو بستم

 .رسمو هم تکیه دادم



 
 

1097 
 

 .چندتا نفس عمیق کشیدم تا باال نیارم

  .یهو نرم نرم، پشتر صندلیم خوابید

   بهزاد گفت

  !بهش فکر نکن و بخواب -

 زد اهنگ بعدی 

  .صداشو هم بلند کرد

 .هرچند خییل مالیم بود

 .چشممو باز نکردم

 .رو دستم که کنارم بودبهزاد دستشو گذاشت 

 .به صدای مالیم اهنگ دل دادم

 .به پیام شهاب هم فکر نکردم

  …فقط به گرمای دست بهزاد دل دادم

10 February 2022  



 
 

1098 
 

09:57  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۱۷۰ 

  …نوازش روی دستم

 .حس جادوبی بهم میداد

 …بودشاید اثر آهنگ 

 درست نمیفهمیدم این آهنگ چی میخونه 

فت زیر پوستم    …اما هرچی بود، می 

 یه جاش خوند 

if I told you that I loved you 

You'd maybe think there's something 

wrong 
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1099 
 

I'm not a man of too many faces 

The mask I wear is one 

  .ناخوداگاه اشکم ریخت

  …انگار بهزاد اینو به من گفت

به من گفت که اگر بهت بگم دوستت دارم، تو فکر 

ی اشتباهه… من یه مرد با ماسک های میکتن یه ن چی 

  !مختلف نیستم، من فقط یه ماسک دارم

  چشم هامو باز کردم و 

 .به نیمرخ بهزاد نگاه کردم

 لب زدم 

 ...اش یه روزی، همون یه ماسک رو هم برداریک -

 !میدونستم منظورمو فهمید

ی گفت ن    اما نه چی 



 
 

1100 
 

 …نه نگاهم کرد

 .فقط دستمو تو دستش فشار داد

 واقعا حس میکردم خوابه 

، برای واقیع بودن زیاد عجیب بود
 
 …این زندگ

 عجیب 

 دردناک 

  و 

 ...زیادی عاشقانه

  !البته از نوع عاشقانه سخت

 …درد فراق بود چون پر از 

 !حتر وقتر دستم تو دستش بود

 .با صدای اهنگ و گرمای دست بهزاد خوابم برد

   یه خواب سفید 



 
 

1101 
 

  ...رویابی بدون هیچ

 میدونستم خوابم

 .و دوست داشتم خواب بمونم

   نوازش گونه ام و یه بوسه داغ

  کنار لبم

 باعث شد چشم هامو باز کنم

  .اما کیس کنارم نبود

ون تاریک تاریک ن روشن بود و بی   چراغ داخل ماشی 

 .یه لحظه دلم ریخت که در باز شد

   بهزاد نگاهم کرد و گفت

  !تو بیا... من وسایل رو بردم ... رسیدیم -

 .رس تکون دادم

 .باز کردمکمربندم رو 



 
 

1102 
 

  .تبلت رو پام نبود

   پیاده شدم

 اما انگار فرو رفتم

ن به پ  ایی 

 .به بوت فرو رفته تو گل و آب نگاه کردم

  بهزاد از اون سمت گفت

 !تازه بارون زده... مواظب باش !راستر اینجا گله -

 خندیدم و گفتم

! غرق شدم -  !یکم دیر گفتر

 .بهزاد خندید و من نگاهش کردم

  پشت رسش

 .یه خونه روستابی کوچیک بود

   قدییم



 
 

1103 
 

، که تنها نور  با یه المپ زرد کوچولو رو ایوونش

  .دورمون بود

  بهزاد رفت به اون سمت و گفت

... کرش داغ منتظرمونه -   !بدو دخیر

 …لبخند نشست رو لبم

 !کرش

  .هوای رسد ذوقمو بیشیر کرد

   پا تند کردم پشت رس بهزاد 

ن درست   همه جا گل بود، اما مسی  رو با سنگ چی 

  .کرده بودن و گل نداشت

 
 

    و قدییم رفت باال بهزاد از سه تا پله سنیک

ون اوردم ن های گلیم رو بی    .منم رسی    ع پوتی 

ن کنم، که بهزاد گفت    خواستم تمی 



 
 

1104 
 

ن میشه -  .بزار باال خشک که بشه فردا راحت تمی 

استقبال کردم از پیشنهادش و پشت رسش رفتم 

، که ترکیب چوب و لوزی های شیشه  سمت در چوبی

 .ای بود

 بهزاد وارد شد و من پشت رسش 

   کم سو اتاق  نور 

  فرش های قدییم قرمز 

  کرش وسط اتاق

   پشتر های قدییم

  طاقچه

   چراغ گردسوز 

  …تلویزیون سیاه سفید قرمز کنج اتاق

 هام
 

 انگار پرت شده بودم به بچیک



 
 

1105 
 

 …به اخرین عید خونه مادر بزرگ مامانم

ن بود و گفت   بهزاد رفت سمت وسایلمون، که رو زمی 

ن سفرت با م -   !ن الکچری نیستببخشید اولی 

  .نگاهم کرد

 .نگاهش کردم

 ...خواستم بگم عالیه

ن   چون تکرار خاطره ایه که اخرین های داشیر

  …مادرمه

 اما دهنم که باز شد

 …بغضم نذاشت صدام در بیاد

  بهزاد متعجب و کیم نگران به جاش اشکم ریخت و 

   اومد سمتم و لب زد 

  خوبی چشمان؟ -



 
 

1106 
 

10:06  

  چشمان#

#۱۷۱ 

  .رس تکون دادم آره

 .اومد جلوتر و خودم، فاصله بینمون رو پر کردم

 …قرار بود دیگه نرم سمتش

 که لمسم نکنه

 که بهش فشار نیاد 

  …اما نمیتونستم

 بهزاد همصاف رفتم تو بغلش و 

 .بغلم کرد

  .چشم هام رو بستم و دستش دورم محکم شد

 .نفس عمیق کشیدم
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1107 
 

 …گرمای بهزاد

 بوی عطرش 

 …هوای رسد و مرطوب خونه

ه   …میدونم تا زنده ام، این حال و هوا یادم نمی 

  .بهزاد هم موهامو نفس عمیق کشید

   اروم دستش دورم آزاد شد و گفت

  !فکر کنم دیگه خوبی  -

  .م و رس تکون دادملبخند زد

 رفتم سمت کرش

   بهزاد گفت

ه لباستو عوض کتن  -   !بهیر

 برگشتم سمتش

اهنش رو باز میکرد     داشت دکمه های پی 



 
 

1108 
 

  .اما پشتش به من بود

  دوست داشتم نگاهش کنم

اما برگشتم و منم پشت کردم بهش، شال و پالتوم رو 

ون اوردم و گفتم   فقط بی 

 .لباس راحت پوشیدم -

 .پام بودیه لگ 

   با یه پلیور بافت، تا زیر باسنم

   راحت بودن و گرم

بهزاد با یه بلوز و شلوار گرمکن طوش، از کنارم رد  

  شد و رفت زیر کرش

 .لبخند محوی زد 

  .منم لبخند زدم و شال و مانتوم رو آویزون کردم

  .کرش کوچیک بود



 
 

1109 
 

فتم رو به رو بهزاد     باید یا می 

  ...پام برسه به زیر کرش یا سمت چپ و راستش، که

 !گزینه ها نبود  خوابیدن کنار بهزاد، مسلما تو 

برگشتم و دیدم بهزاد، برام کنار خودش بالش درست  

  .کرده

 .ذوق کردم

  …دوست نداشتم این جای جدید تنها بخوابم

  بهم نگاه کرد و گفت

؟ -  چراغ رو خاموش میکتن

رس تکون دادم و المپ کوچیک سققن رو خاموش 

  .کردم

 .شد اتاق تاریک

 نسبتا تاریک 



 
 

1110 
 

، که از بخش شیشه ای در رد میشد و  با نور کمسوبی

  .از المپ تراس، داخل رو روشن میکرد

 .به بهزاد نگاه کردم، که به پهلو دراز کشیده بود

  .یه دستش زیر رسش بود

 .رفتم سمتش و کنارش دراز کشیدم

 بودتو حالتر بود، که میشد گفت منتظر یه بوسه 

ی نیست   …اما میدونستم خیی

 منم چرخیدم به پهلو 

 .نگاهمون قفل شد

 بهزاد موهامو نوازش وار، داد پشت گوشم و گفت

  …میتونم تا صبح نگاهت کنم -

زیر نوازش دستش، چشمم ناخوداگاه بسته شد و 

 گفتم



 
 

1111 
 

 …منم غرق لذت شم -

  .تو گلو خندید

 گرمای لبش، رو پیشونیم نشست و بوسه آروم و 

  .طوالبن رو پیشونیم نشوند

 .نفس عمیق کشید

 رسش رو عقب برد و گفت

  .شب بخی   -

   چشممو باز نکردم و لب زدم

  …شب بخی   -

  اما 

د  ن  تک تک سلول های بدنم داشت فریاد می 

 ...بغلم کن لعنتر 

  ...بغلم کن



 
 

1112 
 

12 February 2022  

13:29  

 @mynovelsellانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی ک

  چشمان#

#۱۷۲ 

بدون باز کردن چشم هام، فقط به صدای نفس های  

  .بهزاد گوش کردم

 …مغزم داشت سیع میکرد بدنم رو آروم کنه

  اما 

  …بدنم آروم نمیشد

  !بدنم، بهزاد رو میخواست

  …م هم کاقن بودفقط دستشو میذاشت رو کمر 
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1113 
 

اما میدونستم خودم بهش گفتم دیگه به خواستش 

ام میذارم و لمس و تماش در کار نیست   .احیر

  .نفس عمیق کشیدم و به سمت سقف خوابیدم

د   .خوابم نمییی

  .چشم هام رو باز کردم

 .به بهزاد نگاه کردم

ه به سقف بود   .اونم با چشم باز، خی 

 خوند سمتممتوجه نگاه من شد و رسشو چر 

 پرسیدم 

؟ -  به چی داری فکر میکتن

   لبخندی زد و گفت

  !به تو -

 …تو دلم ولوله بود 



 
 

1114 
 

   چرخیدم سمتش و گفتم

؟ -   نمیذارم بخوابی

  .خندید

  دوباره چرخید و گفت

  .نه... تو بخواب... منم نگاهت میکنم -

  .گونه ام رو نوازش کرد

 چشم هامو بستم و گفتم 

  !دارباشه، پس دستتو بر ن -

 .تو گلو خندید

 .چشممو باز نکردم

 .فقط لبخند زدم 

  .واقعا با گرمای مالیم دستش، بالخره خوابم برد

ین  ...یه خواب راحت و شی 



 
 

1115 
 

تو خواب و بیداری، نوازش دست بهزاد، رو شکمم رو 

 .حس کردم

 نمیفهمیدم کجام و چی شده 

  …فقط دوست داشتتن بود

 .از پشت بغلم کرده بود

 .ددستش گرم بو 

  .رو پوست شکمم دست کشید

 .موهامو نفس کشید و من دوباره غرق خواب شدم

، بیدار  ن با صدای پرنده هابی که انگار مسابقه داشیر

 .شدم

 .یه سمفوبن بود

  .…سمفوبن گنجشک ها و پرنده های کوچولو

   نور افتاده بود تو اتاق



 
 

1116 
 

از پشت پرده های گلدار قدییم، سایه شاخه ها و 

  حال پریدن پیدا بود و منپرنده های در 

  …من همچنان بغل بهزاد بودم

 .از پشت بغلم کرده بود

  .یه پاش، رو پای من بود

   یه دستش، دور شونه ام

   دست دیگه زیر بلوزم رو شکمم

 …دوست داشتم این حال رو

 .این حس و لمس رو دوست داشتم

 …بیشیر میخواستم، اما نمیخواستم پیش قدم شم

 .دبهزاد تکون خور 

   زود چشم هام رو بستم، خودمو زدم به خواب

   بهزاد آروم از من جدا شد 



 
 

1117 
 

  .اما دوباره موهام رو بوسید

   نشست پشتم

 فکر کردم بلند میشه

 .اما موهامو از رو صورتم کنار داد 

گونه ام رو بوسید و نفسش رو، نزدیک لبم حس 

 .کردم

  .نرم رو لبمم بوسید

  .خودمو گرفتم تا کاری نکنمجلو 

 .بهزاد رسی    ع خودشو عقب کشید و بلند شد

فت   .نگاهش کردم که داشت به سمت در می 

 …کاش تو رسش بودم

کاش میفهمیدم چرا خودش و من رو انقدر عذاب 

  !میده



 
 

1118 
 

ون و منم نشستم   .بهزاد رفت بی 

  .هوای خونه نسبت به دیشب، یکم گرم تر بود

  .کیفم برداشتمبرسم رو، از تو  

   دوباره رفتم زیر پتو 

وع کردم به شونه کردن موهام  رسی

 .تو این هوای مرطوب، موهام حسابی فر شده بود

   دیدم شونه فایده ای نداره

  .موهامو فرق گرفتم

 .دوتا بافتم و بافت موهامو دور رسم چرخوندم

ون  بلند شدم تا برم بی 

  اما از لوزی در 

با یه دخیر جوون تو حیاط بهزاد رو دیدم ،که داره 

نه ن   …حرف می 



 
 

1119 
 

13:43  

  چشمان#

#۱۷۳ 

دن ن ن حرف می   .داشیر

 با دو قدم فاصله 

 …اما انگار خودم نبودم

ر اتاق رو  چون اخمم تو هم رفت و با همون اخم، د

ون   باز کردم و رفتم بی 

ن سمت من    هر دو برگشیر

 بهزاد لبخند زد و گفت

  !بیدار شدی چشمان -

  .دخیر هم سالم کرد

 .زود خودمو جمع کردم
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  مودبانه سالم کردم و گفتم

 .آره... بلند شدی من بیدار شدم -

  بهزاد لبخند زد و دخیر گفت

 .پس من صبحانه براتون حاضن میکنم -

 .اد تشکر کردبهز 

  دخیر رفت و بهزاد اومد سمت من

ن کرده بود و گفت   کفشم رو برام تمی 

ن خشکه بیا بریم دور بزنیم -   .آفتاب شده، تا زمی 

 !باشه، اما اول بریم توالت؟ -

 .بهزاد خندید

، از رو ایوون برداشت   .دو جفت دمپابی

  گذاشت جلو پای من و گفت

  !اما نوبتر میشهمتاسفانه نمیشه دوتابی بریم،  -



 
 

1121 
 

 .خندیدم

 زدم به بازوش و گفتم

 !پر رو -

  .دستشو گرفتم

 دمپابی پوشیدم و رفتیم پشت خونه

 
 

   توالتش مجهز بود، دستمال و مایع و توالت فرنیک

 .اما فضای همون هم، سنتر بود

 .کارمو کردم

ون  اومدم بی 

  .بهزاد داشت به رکس غذا میداد

   منو که دید گفت

س رو اوردی؟ گلدن ها زیاد مناسب  لباس های رک  -

ن    !جنگل نوردی نیسیر
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 رفتم پیشش

 رکس رو نوازش کردم و گفتم 

ابی اوردم! االن میارم -
ن  .یه چی 

 .رفتم وسایل رکس رو اوردم

  .بهزاد لباس مناسب تن رکس کرد 

 منم بوت پوشیدم و پالتو

 کاله پالتوم انداختم رسم و گفتم

  !عیتی نداره شال نذارم؟ -

   اد نگاهم کرد و گفتبهز 

  !نه... فقط همراهت باشه -

 .چشیم زیر لب گفتم

  .شال انداختم دور گردنم

 بهزاد هم رفت داخل
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  .لباس پوشید و راه افتادیم

  .بهزاد با این تیپ، خییل جوون تر بود

رکس هم که با ذوق، در حال گشت و گذار بود و 

سید  .قالده اش نبود، معلوم نبود به کجا می 

وناز    حیاط پر درختمون زدیم بی 

ن کشاورزی و باغ بود  .خیابون یه سمتش زمی 

  یه سمت خونه هابی مثل خونه ما 

 بهزاد گفت

  .پروین برامون صبحانه درست کرده -

ه است؟  -  پروین همون دخیر

آره... این خونه، مال مادربزرگش بود. اون فوت شد   -

ش کردن برای اجاره ن   !تمی 

  !چه با نمک -
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  ...هوماو  -

 به آسمون ابی و ابر های پشمیک نگاه کردم و گفتم

 !انگار اینجا بهشته -

 بهزاد خندید و گفت

 تو جهنم رو تجربه کردی.  -
 
برای تو شاید، چون زندگ

 !اما برای خود اینا نه! عادیه

  خندیدم و گفتم

 آره...  -
 

  ...درست مییک

 یکم تو سکوت رفتیم و همینجوری پرسیدم 

   میای اینجا؟تو زیاد  -

   ایه کشید و گفت

 .نه خییل... دوست دارم بیام اما فرصت نمیشد -

سم چرا فرصت نمیشد!؟  میخواستم بیی
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  اما 

 چرا نمیدونم

 پرسیدم 

 ...تنها میومدی؟ یا با -

 .مکث کردم

 !چیه پرسیدم این

 رسی    ع گفتم 

سیدم  -  !ببخشید... به من مربوط نبود، نباید مییی

  .بهزاد اما خندید

   در یه خونه ایستاد و گفت جلو 

ش -   !منتظر بودم زودتر این سوال رو بیی

13 February 2022  



 
 

1126 
 

14:40  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۱۷۴ 

 .سوایل به بهزاد نگاه کردم

  .خندید

ن در، جلو بسته شدنش رو  در خونه که با یه اجر بی 

  گرفته بودن باز کرد و گفت

من تو ده سال گذشته، ده بار هم با کیس رابطه  -

تا رو که ۲نبودن!  نفر  ۳نداشتم! و کیس بیشیر از 

ا و رویا! ییک دیگه رو هم  متاسفانه دیدی، مییر

  !هرگز نبیتن  امیدوارم

  ل و گفتکنار ایستاد تا من برم داخ
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  !و با هیچکدوم اینجا نیومده بودم -

  همینطور که نگاهش میکردم، وارد شدم و پرسیدم

   چرا؟ -

  ابروهاش باال پرید و گفت

   چی چرا؟ -

   چشم هامو گرفتم و گفتمبا دست، جلو 

  !هیخی ولش کن... عقلمو تهران جا گذاشتم -

  .بهزاد خندید

 .در رو بست و من به حیاط نگاه کردم

ن و گلکاری بود  .سیی

ن نزدیک ایوون بود  .کف حیاط، موزاییک بود و یه می 

ی گلدار ن گالس بود با رومی   فاییی

ون  .پروین با لیوان چای از خونه اومد بی 
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 یه تراس بزرگ داشت، با نرده های سنیک

  .مشخص بود خونه نوساز هست

  بهزاد از کنارم رد شد و گفت

م! فکر کنم من رابطه بدون احساس دوست ندار  -

  ...این جواب سوالت باشه

ن رفت و من به رفتنش نگاه کردم  .به سمت می 

  !ده ساله تنهاست

  …و گویا، جز چند بار به اجبار، تن به رابطه نداده 

 !چون رابطه بدون احساس دوست نداره

 .لبخند زدم

   رسی تکون دادم و زمزمه کردم

 ...هرچی رمان خوندی بریز دور چشمان -

 .بهزاد رفتم پشت رس 
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ون، نمیتونه بهزاد   خوشحالم که کیس با پر و پاچه بی 

 ...رو جذب کنه! اما نگرانم

 اون احساش که بهزاد میخواد 

 تو وجود من هست؟

 میتونم ابرازش کنم؟

نکنه چون اون احساس رو هنوز حس نکرده، انقدر 

  از من دوری میکنه!؟

 .بهزاد نشست

 .منم نشستم

ن بود   ...همی 

ن بود دقیقا   !همی 

   اون حیس که بهزاد میخواست رو، از من نگرفته بود 

ن ادامه نمیداد   …برای همی 
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  ییک با سینه های بزرگ تحریک میشه

 ییک با لب های رسخ 

  ییک هم با حس بدور از شهوت

 بهزاد فکر میکرد اون حس کاقن تو رابطه ما نیست

ن جلو  فت  برا همی   !نمی 

 …و حق داشت

   من

ن ب  لم  خییل همه چی  رام شدید بود و اگر بهزاد کنیر

 …نمیکرد

 !تا االن، صد بار تا اخر خط رفته بودم

   اما این مسی  

 خییل ارزشمنده 

 .نباید همینطوری ازش گذشت
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 .نشستم و به بهزاد نگاه کردم

 !!!تو چقدر احساس زیر پوستت داری لعنتر 

  من چطور میتونم الیق تو باشم!؟

 .نگاه بهزاد تو چشم هام چرخید 

 .لبخند محوی زد 

   طبییع بود قلبم انقدر تند بزنه؟

  درسته جذاب بودن

 مورد توجه بودن

 خواسته شدن لذت بخشه

اما وقتر از طرف مردی باشه که انقدر رو خودش 

ل داره  …کنیر

 وقتر بدوبن بخاطر اندامت و شهوت نیست

 …خییل خاص و جادوبی میشه
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 .پروین برامون چای گذاشت

 .و منم رسی    ع به خودم اومدم بهزاد ازش تشکر کرد 

  تشکر کردم و پروین رو به من گفت

خواهش میکنم، همیشه دوست داشتم بدونم  -

آقای دکیر اگر با کیس بخواد بیاد، اون نفر چه  

  !کسیه

14:40  

 چشمان

#۱۷۵ 

 .حس کردم گونه هام داغ شد

  .بهزاد خندید

 .پروین هم خندید



 
 

1133 
 

  .من اما به زور لبخند زدم

   سمت پله ها و گفت پروین رفت

خونه ام - ن ی الزم داشتید من تو آشیی ن  .چی 

 بهزاد تشکر کرد

 .اما من، فقط به چای ام نگاه کردم

 بهزاد یه لب از چایش خورد و گفت

 ناراحت شدی؟ -

 نگاهش کردم و گفتم

 ... نه... اصال -

 لبخند زد و گفت

ی -   !خوبه. نمیخوام تحت فشار قرار بگی 

 از چای ام خوردم و گفتم 

سم بهزاد... نکنه منم  - خب... یکم نگران شدم… مییر



 
 

1134 
 

  !یه روز اذیتت کنم

 بهزاد شوکه نگاهم کرد 

  …اما این فکرم واقیع بود

به دست هامون، دور لیوان های چایمون نگاه کردم و 

 گفتم

، ادم با مالحضه و تو بیشیر از انتظار و باور من -

سم بهزاد! نکنه من  ! من واقعا مییر مهربوبن هستر

  ...اذیتت کنم

 .کردمبه صورتش نگاه

 به چشم هاش

  …چشم هاش ترکیب غم و عشق بود

  لبخند بی جوبن رو لبش نشست و گفت

نگران نباش، اینطور ها هم که فکر میکتن نیست...  -
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نو خییل مونده تا تو، همه جنبه های شخصیت م

  !ببیتن 

 .خندید

 منم خندیدم و گفتم

  !امیدوارم یه شهاب از توش پیدا نشه -

  .خندید

 .منم خندیدم

 .اما با اوردن اسمش، باز حالم خراب شد

 .به روی خودم نیاوردم

 .نیمرو با پنی  و گردو و کره و عسل خوردیم

کیدم  .انقدر چسبیده بود، که داشتم مییر

 بلند که شدیم گفتم

خونه و  زدن، ترجیح میدم برگردم تو  جای قدم -
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  .دوباره زیر کرش بخوابم

  بهزاد خندید و گفت

 !فردا بارونه چاره ای نداریم جز خوابیدن بیا تنبل… -

 تو دلم یهو خایل شد 

 اما از ترس نه 

ین  …از اضطراب شی 

 یعتن ممکنه فردا بینمون اتفاقر بیفته؟

 .بهزاد بلند از پروین تشکر کرد

 رو تراس اونم اومد 

ون   ازش تشکر کردیم و زدیم بی 

  .بند قالده رکس دست بهزاد بود

 از مسی  کنار جاده

 .وارد یه راه جنگیل شدیم
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 .همه چی زیادی قشنگ و شفاف بود

دیم ن  .تو سکوت قدم می 

  .هوا خییل تازه بود

  .بازو بهزاد رو گرفتم

 .لبخند زد

ی داشتم   …اینجوری حس بهیر

ر رفتیم و رسیدیم به محدوده از راه جنگیل، جلو ت

   واقیع جنگل

  رسعتمون کم شد و رسیدیم به نزدیک یه رودخونه

   بهزاد گفت

  دوست داری بشینیم؟ -

 .استقبال کردم

 .خودش کنار رودخونه نشست
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  منم کنارش نشستم و رسمو گذاشتم رو شونه اش

  بهزاد دستشو انداخت دورم و گفت

  !هنوز خوابت میاد ها -

 ...هوووم -

 موهامو بوسید و گفت

ه؟ -   میخوای یه کاری کنم خوابت بیی

23:58  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۱۷۶ 

 با تعجب به بهزاد نگاه کردم

  .اما خندید و رسی    ع خم شد رو لبمو بوسید
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 !هم چون ناغافل بود شوکه شدم 

 …هم چون داغ بود دوست داشتم 

که بتونم غرقش بشم، بهزاد رسشو برد اما قبل این

  عقب

آروم چشم هام رو، که ناخوداگاه بسته شده بود باز 

 کردم و گفتم 

  !االن که بیشیر خواب شدم -

  بهزاد خندید و گفت

  !ببخشید، برا من برعکس جواب میده -

 خندیدم و گفتم

  !من بازم میخوام -

  .چشم هاش برق زد

 لب زد 
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  …منم -

 وسیددوباره لبمو ب 

  اما اینبار، چرخیدیم کامل به سمت من

 دستم نشست رو بازوش 

 …دستش رفت تو گردن و موهام

 .اما با پارس رکس پریدیم

  .بهزاد رسی    ع عقب رفت و به پشت رس نگاه کرد

  اخمش رفت تو هم و گفت

 !چند نفر دارن میان این سمت -

 .رس تکون دادم و نفس عمیق کشیدم

  بهزاد خندید و گفت

  !وابمون حسابی پریدخ -

 !دقیقا -
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  هر دو بلند شدیم و بهزاد گفت

ن ما اومدیم اینجا دنبال مکان -   !حاال فکر میکین

  خندیدم و گفتم

  !نه، اما خودشون دنبال مکانن -

 .بهزاد نگاه کرد و خندید

ن پشت چندتا درخت لب   چون دقیقا اونا داشیر

 !میدادن

مسی  رودخونه بهزاد رکس رو هم جهت کرد با ما و تو 

   راه افتادیم و گفت

 !کال فضاهای این مدیل، آدم ها رو رس شوق میاره -

 خندیدم و گفتم

 !البته هر آدیم یه جوریه، بعضیا همه جا رس شوقن -

  .بهزاد از حرف من بلند خندید
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 نگاهم کرد و گفت

  !نکته خوبی اشاره کردی -

  چشمیک زد و گفتم

و میشناسم، نه  من واقعیتش نه زیاد آدم هار  -

نم از  ن فیلم هابی   میدونم، هرچی هم حدس می 

محدودی که دیدم و از کتاب ها و رمان هاییه که 

 !خوندم

  .بهزاد نگاهم نکرد

 رسی تکون داد و گفت 

 ...میدونم... میدونم -

 .سکوت شد

  باز هم بدون نگاه کردن به من گفت

سم   - تو خییل خام و بی تجربه ای چشمان... من مییر
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ن بوسه ها هم از من ده  سال دیگه، بخاطر همی 

  !ناراحت باشی 

  .رس جام سوایل ایستادم

 چند قدم رفت 

   اما وقتر دید من ایستادم 

 .اونم مکث کرد

  برگشت سمت من وگفت

ی نیست که بخوایم در موردش بحث کنیم   - ن این چی 

چشمان... من فقط یه حقیقت و ترس رو گفتم! 

 …ییس و آماده بحثچطوره به جای اینکه اونجا وا

 
 

  !تو هم همراهم بیسی و از ترسهات بیک

14 February 2022  
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14:53  

 @mynovelsellکانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از 

  چشمان#

#۱۷۷ 

چند لحظه مکث کردم، تا حرف بهزاد بره تو مغزم 

 قشنگ

ن شدم تا تمرکز کنم ه به زمی    .خی 

 …جابی جلوی پای بهزاد

 !االن دقیقا چی گفت؟

 !گفت این یه ترس و نگرانیه که داره

  !گفت بحث بی فایده

ی بگم، این ترس رو کم نمیکنه ن  !من هر چی 

  گفت منم از ترسم بگم؟
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  !ترس

 !ترش مثل حس بهزاد

  .رسم رو بلند کردم

 نگاهش کردم و گفتم

سم، چون هنوز نمیدوبن چه حیس به من م - نم مییر

! شاید فکر میکتن منم  داری و انقدر عقب میکیسی

  !مثل رویا میشم

 .ابروهاش باال پرید

 رسی    ع گفتم 

اینم ترس منه! هرچقدر برات عجیبه، ترس تو هم  -

  …همون حس رو به من میده

   بهزاد اومد سمتم و گفت

 !اما تو اشتباه میکتن  -
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   نه و لب زدم رس تکون دادم

  …گفتر بحث فایده نداره -

  رو به روم ایستاد و گفت

آره... بحتی ندارم! فقط بهت میگم صد در صد  -

  !اشتباهه فکرت

 لبخند بی جوبن زدم و گفتم

ن رومیگم! حست عوض شد؟ -    منم بهت همی 

د   .لب هاش رو به هم فرسی

   کالفه دست برد تو موهاش و گفت

 !نه -

 .از کنارش قدم زنان رد شدمرس تکون دادم و 

  …همینه جناب بهزاد بهروز

  !همینه



 
 

1147 
 

ش   اگر تو مییر

 !منم ترس دارم

  اگر حرف من برات کاقن نیست

 !برا منم حرف تو کاقن نیست

  بهزاد رسید کنارم و گفت

من هیچوقت ترسو نبودم! ترس باعث نمیشه  -

  .عقب بکشم

 لبخند محوی زدم و گفتم 

  .پس من خوش شانسم -

  .نیم نگایه به هم انداختیم

  .هر دو لبخند زدیم

  بهزاد دستم رو گرفت و گفت

ه برگردیم -   !بهیر
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 .رس تکون دادم

 هم داشت رسد میشد 

  .هم داشت گرسنه ام میشد

   با هم برگشتیم و بهزاد گفت

؟ -    تو چی

؟  -  چی

؟ -  چقدر به نظر خودت ترسوبی

 خندیدم 

 نگاهش نکردم و گفتم

ر ترسو هستم، که وقتر بحث خب... من انقد -

 …شکایت از شهاب اومد وسط، تا صبح نخوابیدم

  .مکث کردم

 نیم نگایه به بهزاد انداختم و گفتم
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س هستم، که لخت اومدم اتاقت -   !اما انقدر هم نیر

  .بهزاد از حرفم خندید

 .خودمم خندیدم 

 بهزاد گفت

 !اون شب اگر لختت نمیکردم، مطمئنم میمردم  -

  .ش گر گرفت و لب گزیدمتنم از حرف

   بهزاد دستش رو، رو کمرم کشید و گفت

ن فکر رو میکردم! اما صبح  - البته دیشب هم، همی 

 !که شد فهمیدم هنوز زنده ام

  .خندیدم

   زدم با ارنجم به بازوش و گفتم

، هم منو عذاب میدی -   !هم خودت عذاب میکیسی

  !اما تو خوب خر و پف میکردی  -



 
 

1150 
 

   به دستش و گفتم اخم کردم مشت زدم

  !عمه ات خر و پف میکنه -

  .خندید

  کمرمو تو دستش فشار داد و گفت

مندم عمه ندارم -   !رسی

  !چرخیدم بهش بگم خودت خر و پف میکتن 

   اما تا چرخیدم

  …لبش نشست رو لبمو دستش دورم قفل شد
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  چشمان#

#۱۷۸ 
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اینبار دیگه ناخوداگاه، منم لباسشو تو مشتم گرفتم و 

 .بوسمون عمیق شد

 …یه بوسه داغ و پر حرارت

  .چرخیدرکس دورمون  

 .بندش دور پامون پیچید و با چرخشش، سفت شد

 !طوری که نزدیک بود بیفتیم

 .بهزاد به اجبار، از لبم جدا شد و رکس رو آروم کرد

 .بند رو تو دستش جا به جا کرد، تا از دورمون باز شه

 .من فقط ایستاده بودم

  !اخه ادامه بوسمون رو میخواستم

  گفت بهزاد اما، نفس عمیق و کالفه ای کشید و  

 برگردیم خونه؟ -

 .نگاهش کردم



 
 

1152 
 

  .نگاهم کرد

  لبخند محوی زد و گفت

؟ -   !چرا منو انقدر دو دل میکتن

  نگاهش افتاد رو لبم

  .اما به خودم اومدم

 یه بوسه دیگه وسط جنگل؟

؟ وقتر بخوایم هم نمیشه جلو تر بریم   !خب که چی

ه برگردیم خونه  !واقعا بهیر

 ردم رسی    ع نفس گرفتم و پا تند ک

 از کنار بهزاد رد شدم و گفتم

 !بریم خونه -

 .از بهزاد ناراحت نبودم

  ...فقط یه حس رسدرگیم و نارضایتر داشتم



 
 

1153 
 

  بهزاد هم قدم شد با من و گفت

  !حس میکنم ناراحتر  -

 لب زدم 

 !نه -

فترکس جلو   .تر از ما داشت می 

   بهزاد گفت

؟ -
 

سم حقیقتو مییک  یه سوال بیی

 ...هممم -

  گفت  خندید و 

 چی باعث شده حس کتن به من جذب شدی؟ -

 .داشتیم به خونه ها نزدیک میشدیم

 به بهزاد نگاه نکردم و گفتم 

 تو میتوبن به این سوال، در مورد من جواب بدی؟ -



 
 

1154 
 

 !اره تا حدودی -

  نگاهش کردم و گفتم

  …خب بگو -

  !اول تو بگو -

 .واقعا ذهنم پراکنده بود

ن گفتم  برای همی 

فکر کنم، االن یه نفر منو نصفه بوسیده  من باید  -

 !اعصابم بهم ریخته

  بهزاد خندید و گفت

 اعصابت خرابه -
 

  !شایدم از گرسنیک

   چشم چرخوندم براش

  .اما خندید

   دستش نشست پشت کمرم و گفت



 
 

1155 
 

 !صدای شکمت رو شنیدم -

 .ابروهام باال پرید 

 شایک گفتم

-  
 

 !دروغ مییک

ن لحظه، صدای شکمم بلن  .د شداما همی 

  .هر دو زدیم زیر خنده

   رسیدیم به خونه پروین

ن تو حیاط بود   باز همون می 

ی روش نچیده بود ن  .اما چی 

  .از رو ایوون، برامون دست تکون داد

ن   ما هم نشستیم رس می 

   بهزاد گفت

 !قراره یه مرغ ترش بخوری، که تو عمرت نخوردی -



 
 

1156 
 

 خندیدم و گفتم

 .من تا حاال مرغ ترش نخوردم -

 .تعجب نگاهم کردبا 

   تکیه دادم به صندلیم

 !واقعا حق با بهزاد بود

 نکردم
 
 …من تا حاال زندگ

 .مردی جز بهزاد، تو زندگیم نبود

 !دورم هرگ بود، عویصن بود

واقعا اگر چند سال دیگه، یه مرد بیاد که بهش حس 

؟ شدید تری از بهزاد داشته باشم  چی

  .مبا تکون دست بهزاد جلوم، به خودم اومد

 کیم شایک گفت

؟ -    کجابی دخیر
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15 February 2022  
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 چشمان#

#۱۷۹ 

 رسی    ع گفتم 

 .ببخشید… رفتم تو فکر -

  مشکوک نگاهم کرد و گفت

سه ماست بورابن دوست داری؟پروین م -  ییی

  .رس تکون دادم اره

 برگشتم سمت پروین هم و گفتم 

  !اره، مرش -
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 .لبخند زد و رفت

 بهزاد مشکوک پرسید 

 چی فکر میکردی؟رو به رایه؟ به -

 فکر تو رسم رو، بروز ندادم و گفتم

آره... خوبم. داشتم فکر میکردم دیگه چه غذا هابی   -

 .هست که امتحان نکردم

  بهزاد خندید و گفت

نگران نباش، هر چی تو دنیا هست رو امتحان  -

  .میکنیم

  بی اراده لبخند زدم و بهزاد گفت 

  !البته به جز غذای چیتن  -

 .هر دو خندیدیم

  .پروین ناهارمون رو اورد



 
 

1159 
 

ن   بهزاد برام خاطره گفت از سفرش به چی 

، بعد دو روز یه مک دونالد پیدا   از اینکه به سختر

. تا غذا بخوره و اندازه پول سه تا شیشلیک تو کرد 

گر کف دست   !ایران داد، واسه یه همیی

  .خاطره تعریف کردن بهزاد رو دوست داشتم

  یه جوری قسمت فوق خنده دار رو جدی میگفت

 و با ارامش 

  که تو یهو منفجر میشدی از خنده

 .ناهار واقعا خوشمزه بود

 .هرچند دیگه تقریبا شام بود

  .عرص بود ۵اعت چون س

 ۶و تا ما، با بگو و بخند غذا بخوریم شد 

 .دیگه داشت تاریک میشد



 
 

1160 
 

  .هوا هم رو به رسدی بود

 .از پروین تشکر کردیم

ی داد گفت شامه   .به بهزاد یه سبد حصی 

کیدم   با اینکه داشتم مییر

 .اما استقبال کردم

 !اخه دستپخت پروین بی نظی  بود

  با سبد غذا برگشتیم خونه

ن  یک ساعتر درگی  رکس بودیم، تا شستیمش و تمی 

 .شد

 .چون حسابی خاک و گل بود

 .و بعد خودمون حسابی کثیف و خسته بودیم

   بهزاد گفت

پشت رسویس یه حمام داره، بدک نیست. یکم  -



 
 

1161 
 

   رسده، میخوای بری؟

 رسی    ع گفتم 

سم، تاریکه -   !نه مییر

 .چشم هاش رو ریز کرد

  با هم بریماگر پیشنهاد میداد میخوای 

  !قبول کنم ممکن بود 

 اما گفت

م -   .باشه، پس من می 

  .رس تکون دادم

ون    رفت تو، لباسشو برداشت و اومد بی 

   نگاهم کرد و گفت

ش در رو هم قفل کن برو  -  .تو، اگر مییر

 .باشه ای گفتم



 
 

1162 
 

 با رکس رفتم داخل 

 .اما در قفل نکردم

  .رکس هم مثل من خسته بود

  .لم داد زود رفت رس جاش

  .منم کل لباسمو، تا لباس زیر عوض کردم

 رفتم رساغ سبد پروین

 دلمه بود داخلش

  .گذاشتم رو بخاری گرم شه

ی خوردن  ن سفره یکبار مرصف، ماست کوزه ای و سیی

 .داخلش بود

  .رو کرش همه چیو چیدم

   لم دادم تا بهزاد بیاد 

 .اما نفهمیدم چطور خوابم برد



 
 

1163 
 

 .پریدمبا صدای در، از خواب 

  بهزاد با حوله رو رسش اومد تو 

 با تعجب نگاهم کرد

  اما رسی    ع اومد زیر کرش کنارم و گفت

 !رسما منجمد شدم -

 خندیدم و زیر کرش، پاشو زد به پام

 از رسمای پاش پریدم و شایک گفتم

 !بهزاد -

  خندید و گفت

  !خواستم سند بیارم -

 مشت زدم به پهلوش

 .بلند شدم

 رم شده رو اوردم رو کرش و گفتم دلمه های گ



 
 

1164 
 

 .بیا شام بزنیم گرم شی  -

  بهزاد متعجب نگاهم کرد و گفت

 واقعا جا داری؟ -

 .خندیدم

 یه دلمه برداشتم و گفتم 

  !نه… اما دلمه دوست دارم -

 خندید و گفت

  .پس دلمه قبال خوردی -

 رس تکون دادم و گفتم

ست اره مامانم زیاد درست میکرد، اخه بابام دو  -

  .داشت

  .از حرف خودم مکث کردم

 …یه حرف عادی بود
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 اما

   چرا 

  االن

سید!؟ ن به نظر می    انقدر رقت انگی 

  دلمه رو گذاشتم رس جاش

  .به بهزاد نگاه کردم

  نگران بازوم رو گرفت و گفت

؟ -  چشمان... خوبی

  .اشکم ریخت

 لب زدم 

 …نه -

  …صاف رفتم تو بغلش و دستش دورم قفل شد

23:26  
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 چشمان#

#۱۸۰ 

  .واقعا خوب نبودم

وع کردم به گریه  …رسی

 اروم

  …بی صدا

از فکر به اینکه مادرم، تمام سال ها از پدرم متنفر 

د ن  .بود اما بهش لبخند می 

 …اما کنارش مینشست

اما شب، تو یه اتاق باهاش میخوابید حالم بد  

 …میشد

از فکر به اینکه، تو اون خونه بخاطر وجود من مونده  
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 …بود

 از فکر به شب و روزهای اسارتش

 از فکر به مرگش 

 از فکر به بابا و رفتار هاش

 …حالم بدتر میشد

 .همه افکاری که عقب فرستاده بودم

 .رسازیر شده بود

  بهزاد تو گوشم گفت

  ...راحت باش چشمان -

 .انگار منتظر این حرف بهزاد بودم

 …چون صدای هق هقم بلند شد 

اشکم شدت گرفت و بهزاد فقط پشتمو نوازش 

 .میکرد
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  .انقدر گریه کردم، که نفسم دیگه باال نیم اومد

  بهزاد کنار گوشم دوباره گفت

  !برم برات آب بیارم -

 .رس تکون دادم

  .بهزاد جدا شدماز 

صورتمو با دستم پوشوندم و تکیه دادم به پشتر 

   پشت رسم

  بهزاد اومد کنارم نشست و لیوان آب رو داد دستم

 .یکم اب خوردم

  .بهم دستمال داد 

  صورتم رو پاک کرد و گفت

ی؟ -  بهیر

 .رس تکون دادم اره



 
 

1169 
 

کنارم مدل من صاف نشست و مثل من، به رو به رو 

  .نگاه کرد

   یکم گذشت گفت

؟ -  دوست داری در موردش حرف بزبن

   باز هم لب زدم 

 .نه -

 لب زد 

 !خوبه -

 .ناخوداگاه لبخند زدم

 البته یه لبخند تلخ

 پرسیدم 

؟ -  تو هم داغوبن

 !اوهوم -



 
 

1170 
 

   چرا؟ -

   پوزخند زد و گفت

  !ممن تو حرف زدن خوب نیست -

   سکوت کردم

  .اما نگاهم رو بهزاد بود

ون پنجره ها غوغا بود وع شده بود و بی   .بارون رسی

ه به بهزاد بودم   …اما من همچنان خی 

  بالخره نگاهم کرد و گفت

  ...نابود شدن باور های آدم، از مرگ هم بد تره -

  رس تکون دادم و گفتم

  !آره، و ما هر دو تجربه کردیم -

 بخند بی روچ زد و گفتبهزاد هم، ل

 !متاسفانه -



 
 

1171 
 

   موهامو از جلو صورتم کنار داد و گفت

باز من سالها بود میدونستم رویا عشقر نداشت...  -

میدونستم پدرم مریضه یا حتر  کردم،فقط باور نیم

ی، آدم رو برای ن   سن رکس باالست! اما هیچ چی 

  !مواجهه با واقعیت این اتفاقات اماده نمیکنه

 .دادمرس تکون 

   بهزاد لبمو نرم دست کشید و گفت

سم، تو دل تو چی میگذره -  …اما همش از خودم مییی

  .بغضم رو عقب فرستادم

 به لب بهزاد نگاه کردم و گفتم 

گایه حس میکنم، قلتی دیگه ندارم... از بس که  -

ن و پر از غم میشه... اما بعد  ...سنگی 

 به چشم های بهزاد نگاه کردم و گفتم
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 ...دوباره زنده میشه عد تو بغلم میکتن و قلبماما ب -

ه تر و براق شد   .نگاهش تی 

  لبخند محوی زد و گفت

بن  - ن   …میدونم از چی حرف می 

سم چطور؟    خواستم بیی

 اما

   بهزاد خم شد 

   نرم لبمو بوسید و گفت

  ...قلب منم همینطور -

16 February 2022  
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 چشمان#

#۱۸۱ 

  .دیگه دوست نداشتم حرف بزنیم

  …هامو باز کنمدوست نداشتم چشم

  فقط دوست داشتم حس کنم

  …بهزاد رو حس کنم

  …دستاش، که دوباره گرم شده بود 

 …ردلب هاش که بی تابم میک

  .حتر عطر نفسش، که حس خوبی بهم میداد

  بهزاد تکیه داد و منو کشید رو خودش

  .رو پاش نشستم و بوسه هامون ادامه دار شد

  ...لبمو میمکید

  .میکشید
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  …بعد نرم مجدد میبوسید

 .همزمان رس انگشتاش موهام رو نوازش میکرد

  .گردنمو نوازش وار، دست کشید 

ن   .دستش نرم نرم رفت پایی 

ن گونه ام    مثل بوسه هابی که نشست کنار لبم، پایی 

   کنار چونه ام و 

  …دستش رفت زیر بلوزم

  ...ناخوداگاه دست منم رفت تو موهاش

  .گردنمو بوسید

 .چشممو بستم

ون دادم ن بی    .نفسمو سنگی 

   دستش رفت زیر لباس زیرم

قلبم سقوط کرد و دست بهزاد، فشار نریم به سینه 



 
 

1175 
 

  .هام داد

ن دادماب   .دهنمو به سختر پایی 

  .حتر نفس هم یادم رفته بود بکشم

  .بهزاد زیر گلوم رو بوسید و بلوزمو باال داد

یه دستشو پشتم نگه داشت و مشغول سینه هام 

  .شد

 …حس میکردم دارم خواب میبینم 

  .اما واقعیت بود

لش رو شکسته بود   …بهزاد دوباره کنیر

 .دوست داشتم ادامه بده

  …بودم بی تاب

سیدم کاری کنم و عقب بکشه  .اما مییر

  …ناله ای گفتم که دست خودم نبود



 
 

1176 
 

ن رفت  .بهزاد دستش، از رو کمرم پایی 

  .از پشتم وارد شلوارم شد

 …دست من نبود 

اما هوا، از ریه هام خایل شد و دستش که باسنم رو  

ن گفتم   .لمس کرد هی 

  .نوک سینه ام رو مکید و کمرمو گرفت

  .یهو چرخید

  …حاال من کامل رو لحاف کرش بودم

 پشت کرش

   بهزاد اومد روم

ه تو چشم هام گفت   خی 

ن بارت اینجا نبود -  ...برنامه ام برای اولی 

 .فقط نگاهش کردم
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   متن که ازش حرص میخوردم

ه   چرا تا تهش پیش نمی 

ن بار اومد     حاال که اسم اولی 

  !چرا انقدر یخ شدم؟

  .بهزاد رو لبمو بوسید

ن پام د    ستشو از جلوم برد بی 

ن پام لمس کرد و گفت    خییس بی 

 . اجازه میدی؟اما االن میخوام تا تهش برم..  -

 …من داشتم فکر میکردم

 اما رسم بدون اراده من، تکون خورد و لب زدم 

  !آره -

 .بهزاد کنار گوشم مکث کرد

  .نفسشو داغ تو گردنم خایل کرد



 
 

1178 
 

   لب زد 

  …مرش -

   بخوره بدون اینکه تکون

  .کمر شلوارم رو خواست باز کنه

  …که کیس به در کوبید

  .هر دو خشک شدیم

دن ن ن می    !چون به در اتاق داشیر

   بهزاد رسی    ع بلند شد و لباس منو داد رو بدنم

  .شوکه نگاهم کرد

   صدای پروین از پشت در اومد که بلند گفت

 آقا بهزاد... آقا بهزاد... بیدارین؟ -

 .نتر فرستادبهزاد زیر لب لع

 .لباسش رو مرتب کرد



 
 

1179 
 

   رفت سمت در و گفت

 چی شده؟  -

 .رکس هم پریده بود

  بهزاد در رو باز کرد و پروین نگران گفت

ن احتمال سیالب هست.   - از دهداری زنگ زدن گفیر

ن بیارید تو حیاط ما یف   .زودتر ماشی  خودتونم ترسی

بیارید اونجا. این قسمت تو چاله است. اب جمع 

رختخواب و وسایل جمع کنیم بذاریم    زودتر میشه. ما 

 …باال

  .بهزاد چند لحظه مکث کرد

ن تو رسم بود  …یه چی 

 چرا حاال؟

  حاال که ما تصمیم گرفتیم



 
 

1180 
 

  چرا؟

  یعتن دنیا میخواد به ما بگه دست نگه داریم؟

  بهزاد نگاهم کرد و پروین گفت

   میخواید کمک کنم وسایلتون جمع کنید؟ -

17 February 2022  

15:15  
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  چشمان#

#۱۸۲ 

  .من و بهزاد، تازه انگار به خودمون اومدیم

 رسی    ع بلند شدم و بهزاد هم گفت

رو نه جمع میکنیم... شما هم بیاید تو، فرش ها -
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1181 
 

  .جمع کنید

 .پروین تشکر کرد

 منم پا تند کردم سمت لباس هام 

 .منو بهزاد، تند وسایل جمع کردیم

  .بارون شدید تر شده بود

پروین با دوتا مرد اومدن داخل، فرش و اینا رو جمع  

 .کردن

ن االن حیاط رو برداشته بود   …اب همی 

  .بهزاد چمدون هارو برد

ن اومد رکس رو بغل کرد، برد تو م    اشی 

 .منم وسایل باقر مونده رو گرفتم

  پروین گفت

   شام نخوردی عزیزم… براتون بیارم؟ -



 
 

1182 
 

 رسی    ع گفتم 

  .نه ممنون -

  ..واقعا نمیخواستم به اون غذا فکر کنم

حس میکردم تا اخر عمرم، از دلمه متنفرم و دوست  

  !ندارم ببینم

   بهزاد رسید جلو در و گفت

 …ما برمیگردیم تهران دیگه -

  ییک از مردا گفت 

  !خییل بارونه اقا بهزاد -

   بهزاد گفت

م... جای نگرابن نیست محمد جان -  .یواش می 

ن شدیم  .منم تشکر کردم و رفتیم سوار ماشی 

 .فتادبهزاد راه ا



 
 

1183 
 

 .هر دو ساکت بودیم

  …حال عجیتی بود 

 !و سیل خییل عجیب و بد موقع بود، این بارون

 !آخه سیل

 .ناخوداگاه عصتی خندیدم

  .بهزاد مشکوک نگاهم کرد

  با خنده عصتی گفتم

  !آخه سیل -

 نگاهش کردم و گفتم

  !لعنتر سیل -

   بهزاد هم یهو زد زیر خنده

  با تاسف رس تکون داد و گفت

  !باورم نمیشه! سیل… اونم امشب -



 
 

1184 
 

  .با تاسف به حالمون، رس تکون دادم

 جاده یکم شلوغ شد و ماشینا تو بارون ایستادن 

ن  دن برمیگشیر ن  .اما دونه دونه، دور می 

ن   بهزاد شیشه رو داد پایی 

 جلوتر رفت و از ماموری که راه رو بسته بود پرسید

   چی شده؟ -

ه. دور بزنید  آب باال اومده، پل جلو تر شکست -

  !لطفا

  .دهنم باز موند! بهزاد چند لحظه مکث کرد

   مامور گفت

 .کیلومیر جلو تر، اقامتگاه هم هست ۳ -

 .بهزاد رس تکون داد و دور زد

  با حالت ناباوری گفت



 
 

1185 
 

  !عجب شتی شده -

  .شب بود و چاره نبود  ۱۱ساعت 

  بهزاد پیچید تو مسی  فرغ مربوط به اقامتگاه و گفت

رک ساحلیه. خدا کنه یه واحد خایل داشته  شه -

 !باشه

 .حرقن نزدم

  …اخه واقعا شوکه بودم

  !امشب غرق نشیم خوبه

  بهزاد پیچید سمت ورودی اون اقامتگاه

  نگهبانش گفت

  !ظرفیت پره آقا -

   بهزاد کالفه گفت

؟ -    هیخی هیخی



 
 

1186 
 

 .نگهبان رس تکون داد نه

 .بهزاد پوزخند زد

   دنده عقب گرفت

  جاده و گفترفت تو اما ن

  !فکر کنم باید برگردیم خونه پروین -

 .نگاهش کردم

  …خییل ضایع بود برمیگشتیم

   اصال دوست نداشتم برم تو خونه شخض اونا 

   سختم بود 

  .اما اگر چاره ای دیگه نداشتیم

 …کاری نمیشد کرد 

  .با خوردن تقه ای به شیشه، از جا پریدم

ن داد  .بهزاد شیشه رو پایی 



 
 

1187 
 

 …گار از آسمون سیل میومد انقدر بارون شدید بودان

  نگهبان گفت

یه سوییت خایل اون باال داریم، اما یکم گرمایشش  -

 !مشکل داره

 .بهزاد نگاهم کرد

   رس تکون دادم و لب زدم

  …خوبه-

15:56  
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  چشمان#

#۱۸۳ 

 بهزاد هم رس تکون داد و گفت 
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1188 
 

یم -  .خوبه، همون رو میگی 

 نگهبان دویید داخل 

  .در باز کرد

  .ما هم وارد شدیم

 بهزاد گفت

ن بمون، برم تو بگم سگ همراهمونه شاید   - تو ماشی 

ن    !قبول نکین

 .رس تکون دادم

  .بهزاد پیاده شد

، دلهره اور شده بودصدای ک ن   .وبیدن بارون رو ماشی 

ن و ساحیل بود   .دورمون یه محوطه سیی

ن بود   .جلوتر کیل کابی 

سمت چپ، یه ساختمون سه طبقه که پایینش 



 
 

1189 
 

  .مدیریت و باالش حالت سوییت بود

  بهزاد برگشت و گفت

ن   ۳قبول کردن  -  .نفر حساب کین

 خندیدم و گفتم

 !باز خوبه -

  تبهزاد خندید و گف

م -  .بیا بریم باال، بعد من میام وسایل رو مییی

  .با این حرف، رکس رو بغل کرد

  منم رسی    ع وسایل رکس رو برداشتم و رفتیم داخل

ن بودن  .شب بود و فقط دو نفر مسئول پایی 

  یکیش با ما اومد سمت اسانسور و به بهزاد گفت 

ن  -  میتونید سگتون بذارید پایی 

   بهزاد گفت



 
 

1190 
 

کثیف شه! سن داره نمیشه یه    نه نمیخوام -

 .بشوریمش

رس تکون داد پرسه و طبقه سوم، از آسانسور خارج 

 .شدیم

  اما نرفت سمت راهرو و گفت

  !نیم طبقه باال تره -

  از راه پله رفت باال 

 .من و بهزاد هم پشتش رفتیم

 .ته راه پله، دقیقه دو تا در بود

 .ییک مال پشت بوم بود

   ییک این سوییت

 .باز کرددر رو 

   کنار ایستاد و گفت



 
 

1191 
 

سوفاژش روشنه اما چون دورش خالیه، گرم  -

  …نمیفته. ویل صبح ویو دریا داره 

  .تشکر کردیم

  رفتیم داخل

 .اول تشک رکس رو گذاشتم

  رکس رسی    ع رفت رو تشکش

 .بهزاد برق رو روشن کرد

یه در بزرگ قدی و تمام شیشه، رو به تراس داشت  

 .که دریا ازش پیدا بود

  .حتر تو شب موج دریا پیدا بود

ن و دوتا   یه تخت خییل بزرگ داشت تو اتاق و یه می 

 .مبل

  .دیگه هیخی نبود 



 
 

1192 
 

   یه در بود، که مشخص بود مال رسویسه

  بهزاد رو به من گفت

 .باشید تا برم وسایل رو بیارم -

ن    .چشم گفتم و بهزاد و مسئول هتل رفیر

 .نگاهم تو اتاق چرخید

ن بو    …د حداقل تمی 

اما صدای بارون رو سقفش، باز هم برام ترسناک 

 .بود

 نشستم لبه تخت

  .رکس کالفه بود

  .اتاق نسبتا رسد بود

ون اوردم   .پتوش رو از کاور بی 

  تشک رکس رو کشیدم سمت شوفاژ 



 
 

1193 
 

 پتو هم دادم روش

  .یکم نوازشش کردم

  .آروم شده بود

  .بهزاد هم اومد

  کیف هارو گذاشت کنار در و گفت

 کسابی هستیم که اومدیم این  -
ن میدونستر ما اولی 

 !اتاق؟

 ابروهام باال پرید و گفتم 

 !حس کردم خییل نو باشه اینجا  -

  خندید و گفت

  !اره، هنوز تلویزیون و یخچال نداره -

  .باروبن خیسش رو اویزون کرد

ون اوردم   .منم زود پالتوم رو بی 



 
 

1194 
 

  .خیس بودیم

  .بهزاد کیفش رو باز کرد

ون اورد و گفت یه   دست لباس گرمکن بی 

  !فکر کنم باید با این بخوابم از بس رسده -

  خندیدم و گفتم

ن بافت تنم رو اوردم -   !خوبه اوردی... من تهش همی 

  .بهزاد نگاهم کرد

  آروم گفت

؟  -  میخوای لباس منو بپوشی

 .نگاهمون قفل شد

 بدون فکر گفتم 

 !زیر پتو فکر کنم گرم باشه -



 
 

1195 
 

  گرمکن دوباره گذاشت رو کیفش و گفتبهزاد  

  …آره فکر کنم -

19:33  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۱۸۴ 

  نگاهم نکرد و رفت سمت تخت 

  لحاف رو تخت رو، کنار داد و گفت

ی سفارش بدم؟ - ن    شام نخوردی، میخوای چی 

  رسی    ع گفتم

  !نه -

  چرخیدم رفتم سمت کیفم
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1196 
 

   من رو لباس خونه، پالتو پوشیده بودم

  .اما پاچه شلوارم خیس بود

  تو کیفم گشتم و گفتم

ن ندارم، میشه از  - شلوارم خیسه، شلوار خونه تمی 

  شلوار های تو بپوشم؟

  .با این حرف صاف ایستادم

ستم برگردم سمت بهزاد، که دستش دور شونه ام  خوا

  .قفل شد

  .گردنم رو بوسید 

  زیر گوشم گفت

 !فکر کنم زیر پتو گرم باشه! حتر بدون شلوار -

  .از حرفش، نفسم رفت و بهزاد گونه ام رو بوسید 

 …چشم هام بسته شد و دستش رفت زیر بلوزم



 
 

1197 
 

 .رسدم بود

 اتاق رسد بود 

مس کرد، رفتم تو کوره  اما تا دست بهزاد بدنمو ل

  …آتیش

  رو شکممو دست کشید و دستش اومد باال 

   بلوزمو داد باال 

ون اورد   .همزمان بلوزمو از رسم بی 

  .منو هم تو بغلش چرخوند

  تا صورتم آزاد شد 

  …لبم اسی  شد

  …بلوزم افتاد رو کیف لباس های بهزاد

با یه دست برق خاموش کرد و عقب عقب منو برد 

   سمت تخت



 
 

1198 
 

   از لب همدیگه جدا نشدیم و دراز کشیدم رو تخت

 بهزاد اومد روم 

  .تنمو دست کشید

   دستشو برد زیر لباس زیرم

م بود  …هم رسی

  هم هیجان

   هم ذوق بود 

 …هم ترس

  .بهزاد از لبم جدا شد

ن     فکر کردم میخواد بوسه هاش بره پایی 

ون   اما نشست و بلوز و زیرپوشش رو همزمان بی 

  .آورد

   دن بدنش دلم بیشیر ریختاز دی



 
 

1199 
 

  .اما بهم فرصت نداد

 .اومد روم و تنشو رو تنم کشید

ون داد   .نفسشو با لذت بی 

  کنار گوشم زمزمه کرد 

 ...لمس پوست تنتو دوست دارم  -

  …داشتم میمردم از هیجان

 لب زدم 

  …منم -

  .بغلم کرد و چرخید

 .اینبار من رو کمرش نشستم

  .اه کرددست کشید و نگبدن لختمو 

دستشو رو تنم میکشید و نگاهش این لمس رو دنبال  

 …میکرد



 
 

1200 
 

 .لبخند محوی رو لبش بود، که رنگ رضایت داشت

  .نفس عمیقر کشید

  .دستش رو کمرم نشست

 .منو به سمت خودش خم کرد

دوباره لب هامون قفل شد و دست های بهزاد  

  …فعال

 من فقط دستمو بردم تو موهاش 

گ زده بودم، که انگار ولش یه جوری به موهاش چن

 .…کنم میفتم

 انگار سقوط میکنم

  …سقوط تو دریای لذبر که، در توان تحملم نبود

 .دوباره چرخیدیم 

  …دوباره بوسه ها و نوازش



 
 

1201 
 

انقدر که، واقعا نفهمیدم گ شلوار و شورتم پرت شد  

 …پیش باقر لباس ها

 گ بهزاد لخت شد

  گ بارون بند اومد 

 نمونگ پتو اومد رو ت

ن پام و تو تاریک و روشن اتاق  چشم هام  تو گ اومد بی 

ه شد   …خی 

  .انگار دنیا ایستاده بود

  …فقط ما بودیم و نگاهمون

  .بهزاد یه نفس عمیق کشید

ون داد  .آروم از ریه هاش هوا رو بی 

ن آورد   .رسش رو هم زمان، پایی 

 .چشم هام بسته شد



 
 

1202 
 

   لبمو نرم بوسید و زمزمه کرد 

  !نم اولش دردناک باشهفکر ک -

   لب زدم

  …میدونم -

  لبش دوباره نشست رو لبم

فکر کردم باز هم قراره یه بوسه نرم باشه و دوباره 

ی بگه ن   …چی 

د و ناله ام با بوسه بهزاد   اما بهزاد، خودشو به من فرسی

  …ترکیب شد

18 February 2022  
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1203 
 

  چشمان#

#۱۸۵ 

  …درد داشت برام، نه در حد جیغ زدن

اما در حدی بود، که ناخونام رو تو تن بهزاد فرو کنم 

 .و پشت تنشو چنگ بزنم

 …دست خودم نبود

  .اگاه بودهمه چی ناخود

ن یه حرکت، کل بدنم میلرزید و نفس نفس  با همی 

دم ن  .می 

 بهزاد آروم خودشو عقب کشید 

  نگران نگاهم کرد و گفت

؟ -   خوبی

 .از الی چشمم، فقط نگاهش کردم و رس تکون دادم
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1204 
 

  .از دست داده بودمصدام رو 

  .بهزاد حرکتشو تکرار کرد

  …هدیگه لب های بهزاد نبود که بخواد ساکتم کن

   اه و ناله ام اینبار تو اتاق پیچید و بهزاد لب زد 

 ...لعنتر  -

 .نگاهش کردم

سم چی     خواستم بیی

 اما نه من صدا داشتم 

  …نه اون به من فرصت داد

دستش دورم قفل شد و به حرکتش با بی تابی ادامه 

  .داد

 …تو یه لحظه، فکر کردم مغزم منفجر شد

ی تو رسم نبود  ن  هیچ چی 



 
 

1205 
 

  یش بازی بزرگبه جز یه آت

  …انگار دنیا محو شده بود

فقط من بودم تو بغل بهزاد، با یه اسمون پر از نور 

  .…های بی نظی  

آروم آروم اطرافم رو درک کردم و بهزاد از من جدا  

   شد 

  .اما کنارم خودشو رها کرد

   شونه اش رو تن من بود و پاش رو پاهام

د ن  .نفس نفس می 

   چشمم رو بستم و لبخند زدم 

   اصال نفهمیدم چی شد 

  .اما خوابم برد

ن پتو از رو خودم بیدار شدم   .با کنار رفیر



 
 

1206 
 

   بهزاد نشسته بود کنارم

  آروم گفت

 یکم جا به جا مییسی بلوزمو از زیرت بردارم!؟  -

  .هنگ نگاهش کردم

  دیدم نگاهش به زیر منه

  …تازه به خودم اومدم چی شده بود

ب واقعا هوای دم صبح گرگ و میش بود و دیش

  .…اتفاق افتاده بود 

نشستم و متوجه بلوز بهزاد زیر خودم شدم! خوبن 

  !بود

  بهزاد خندید و گفت

  اصال متوجه اش نشده بودی؟ -

  خودمو از رو بلوز کنار دادم و گفتم



 
 

1207 
 

  !نه! اصال تو ذهنم نبود خون میاد -

  .بهزاد خندید

 بلوز رو برداشت 

  و گفتاما یه بلوز جدیدشو گذاشت رو تخت 

 !ایندفعه دیگه نمیاد -

  نگاهش کردم

 این دفعه؟

 منظورش هنوز تو ذهنم ننشسته بود که

 .لبخند شیطوبن زد

 .از لبخندش متوجه منظورش شدم

  ابروهام باال پرید 

  .اما بهزاد اومد روم و لبمو بوسید

 .باورم نمیشد



 
 

1208 
 

این همون مردیه که نمیخواست تا عقد دائم نکردیم 

 !هبه من دست نزن 

  …حاال چند ساعت از رابطه اول نگذشته

 !دنبال دومیه

  !تازه حواسش به همه چی هست 

  !حتر خوبن نشدن تخت هتل

   بهزاد لبمو گاز گرفت و پتو داد رو خودمون

  .اینبار دیگه صبور نبود

ن پام قرار داد  .گردنمو بوسید و خودشو بی 

   منم ازش صبوری نمیخواستم

  …چون بیتاب بودم

 .اولش اهم بلند شد با حرکت

ی از درد نبود  .دیگه خیی



 
 

1209 
 

 لذت بود و آرامش

 …بدنم زیر بدن بهزاد رام بود

خییل زود، به اوج رسیدم و بهزاد انقدر ادامه داد، تا  

  من خواب و بیدار غرق لذت بودم فقط

  .بازوهاش رو کنارم ستون کرد

رسشو تو گودی گردنم برد و وقتر اونم به اوج رسید  

  .لذت بخیسی گفتاه عمیق و 

  …نفسش گردنمو داغ میکرد و خودش بدنمو

   وزنشو باز انداخت کنار تنم و گفت

  !دفعه بعد باید حتما کاندوم بذارم -

20 February 2022  

14:38  
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 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۱۸۶ 

 همم گفتم فقط 

  …مغزم کار نمیکرد که کاندوم چیه اصال و برای چیه 

  .هنوز رو ابر ها بودم

  .یکم دیگه تو اون حال خوابیدیم

 سقف به صورتم افتاده بود بیدار  با نوری که از نورگی  

 .شدم

 .اصال متوجه این نورگی  رو سقف نشده بودم

  .شیشه ای و لوزی شکل بود

حرکت ابر های سفید، تو آسمون بعد بارون خییل 

  .قشنگ بود
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مخصوصا که دست بهزاد، دور کمرم حلقه بود و 

 …پاهاش رو پاهام 

و به آروم چرخیدم و با دیدن دریا، از پنجره بزرگ ر 

 .رومون لبخند زدم

 .خوبه کل شب زیر پتو بودیم

 .چون پنجره پرده نداشت

درسته اون سمت تا دریا، نه خونه ای جلوش بود نه  

 .دید داشت

 .اما بازم حس عدم امنیت داشت 

ه شدم   .تو همون حال، به دریا خی 

 که واقعا آبی بود
  .موجش و آسموبن

   فتبوسه ای رو کتفم نشست و بهزاد تو گوشم گ

؟ -   خوبی



 
 

1212 
 

 !اوهوم -

 .دوباره گردنم رو بوسید

  .دستشو رو تنم کشید

  .اتفاقات دیشب رو مرور کردم و داغ داغ شدم

 …باورم نمیشد

 !بالخره تجربه اش کردم

 حاال چی میشه؟

  ممکنه بعدا از انتخابم پشیمون شم؟

 !چرا االن حس خایص ندارم

ن پام و گفت   بهزاد دستشو نرم برد بی 

؟  اینجا  -  چی

 .ناخوداگاه اه ریزی گفتم

  بهزاد خندید و گفت



 
 

1213 
 

  !خوبه پساینم -

  .یهو منو چرخوند

  اومد روم

  .هیتن از این تغیی  موضع گفتم، که خودش خندید

ن پام میذاشت گفت    در حایل که خودشو داشت بی 

  من چرا ازت سی  نمیشم؟ -

  .ابروهام باال پرید 

یر پتو دوست تو رسمای اتاق، گرمای بدن بهزاد ز 

 …داشتتن بود

 خودم باهاش همرایه کردم و گفتم

  !نه به اون خود داریت! نه به االنت -

  .بهزاد خندید

  .لبمو بوسید



 
 

1214 
 

  تو گوشم گفت

  !همش تقصی  توئه -

وع کنه، که رکس چنان پارش کرد، که هر  خواست رسی

  .دو پریدیم

   بهزاد رسی    ع گفت

خور تا من  اوه اوه دستشوبی داره! تو تکون ن -

  .برگردم

ون    رسی    ع از زیر پتو رفت بی 

فقط شورتش رو پوشید و رکس رو با وسایل  

 مخصوص توالتش برد داخل رسویس

 .…تازه به خودم اومدم

ته چشمان  !چه خیی

 یکم نازی



 
 

1215 
 

   عشوه ای

  !بسته ای

 !تا اومد، تو هم وا دادی

 .از خودم حرصم گرفت

   چون ته دلمم بیشیر میخواستم

  !الم نیستم انقدر پر رو امحس کردم س

  .بهزاد و رکس تا بیان واقعا حس توالت داشتم

ون  ، از زیر پتو نیمچه اومدم بی  ن  برای همی 

  .تونیکمو بدون لباس زیر پوشیدم 

ن   از تخت اومدم پایی 

با دیدن بلوز دوم بهزاد، که باز هم خوبن بود و رد آب  

 …بهزاد هم روش بود لب گزیدم

  !خوبه حواسش هست



 
 

1216 
 

ون ب  هزاد اومد بی 

   تا منو دید گفت

 کجا؟ -

 برم رسویس -

 خب چرا لباس پوشیدی؟  -

 خندیدم و گفتم

 !چون پنجره اش پرده نداره -

  بهزاد هم خندید و گفت

  .شیشه اش رفلکسه! کیس داخل رو نمیبینه -

   با این حرف اومد سمتم

   دست یخشو رو پام کشید و گفت

  !زود برو رسویس و بیا -

14:39  
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 چشمان#

#۱۸۷ 

  .تنم مور مور شد

 مغزم دستور داد یه نازی بکن

 !بگو وای نه، من دیگه نمیتونم

  …اما نمیدونم چرا بدنم به حرفش گوش نداد

و بدون حرقن پا تند کردم فقط گونه هام داغ شد 

 رفتم تو رسویس

 .به خودم تو اینه نگاه کردم

  چشمان؟

  !چته

؟ یکم خودتو جمع کن  !خوبی

 از این فکر، لبخند زدم و با خنده گفتم
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  !نمیشه خییل خوبه -

 محکم زدم به پیشونیم 

  !خاک بر رست

   رفتم نشستم رو توالت

  .اما واقعا خییل خوب بود

جسمت، همزمان با کیس که  اینکه قلب و روح و 

بهت حس داره و بهش حس داری ییک میشد، اصال  

  …مثل معجزه بود 

ن بودم این حسیه که فقط باید تجربه اش کرد  .مطمی 

  
 

چون قلبم، حتر با فکر بهش هم پر از نور های رنیک

 …میشد

 .کارامو کردم

ون   اومدم بی 
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 .بهزاد به تاج تخت تکیه داده بود

  .زیر پتو بود

  تو گوشی رسش 

  .رکس داشت غذا میخورد

  .بهزاد نگاهم کرد

 .لبخند زد

  گوشی رو گذاشت کنار و گفت

 ...بیا ببینم -

  لبخند زدم و رفتم پیشش

  .دستمو گرفت

  منو نشوند رو کمرش

  .خودش شورت پاش بود

  .اما من فقط تونیکم تنم بود
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  !بدون لباس زیر

  پتو داد دورم و گفت

؟ -  خوبی

  ادم آرهرس تکون د

  نرم رون پام رو دست کشید و گفت

  !چشمان... راستشو بگو -

 با خجالت خندیدم و گفتم 

  !به خدا خوبم -

 .با این حرف خم شدم

 .لب بهزاد رو بوسیدم

  …با این بوسه، دستش هم رفت زیر بلوزم

  .…دیگه یخ نبود

  !حاال داغ بود
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  .بلوزمو نرم باال داد

  .ون اوردلبمون جدا شد و بلوزمو بی  

 دستش قاب هر دو سینه من شد و گفت

  …دوست دارم تا ابد لمست کنم -

ی بگم، که گوشیش زنگ  ن هنوز نتونسته بودم چی 

  .خورد

 .جواب نداد و به بوسه ها و لمسمون ادامه دادیم

 .پر رو شده بودم 

منم دستم داشت بدنش رو لمس میکرد، که دوباره  

 .گوشیش زنگ خورد

 .لبم جدا شدبهزاد کالفه از 

  به صفحه گوشی نگاه کرد و گفت

  !همایونه! بزار ببینم چی میگه صبح جمعه -



 
 

1222 
 

 رس تکون دادم و نشستم رو کمرش

  .بهزاد با یه دست گوشیشو جواب داد

  با دست دیگه سینه هامو دست کشید و گفت

 !... چی شده همایون؟الو  -

 .مکث کرد

  .اما همزمان، نوک سینه ام رو چرخوند

 .گفتم  اخ

   رسی    ع نگاهم کرد و لب زد 

 !هیس -

 اخم کردم و لب زدم

  !دردم اومد -

   خندید 
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  اما یهو خنده اش محو شد و عصبابن گفت

  چه غلظ کرده؟ -

21 February 2022  

13:25  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۱۸۸ 

  .دلم ریخت

 …قشنگ یخ شدم 

بهزاد که نگاهش اینجوری میشد، حالم منقلب  

 .میشد

 …چون خییل خود دار بود
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 پس وقتر میتونستر عصبانیتشو ببیتن 

  !یعتن اتفاق خییل بدی افتاده

  .حسم درست بود

چون کمرمو نوازش کرد و منو آروم، به کنار هدایت  

 کنار ا از رو بدنش برمکرد ت

وع کرد به قدم زدن  بلند شد و با همون لباس زیر، رسی

 تو اتاق 

د ن  .حرف نمی 

  .فقط داشت گوش میداد

  .اخمش بیشیر میشد

  .ایستاد

   رو به دریا 

  بالخره گفت



 
 

1225 
 

، من تا عرص اونجام ! جوابشو   - الزم نیست کاری کتن

  .میدم

  .دلم مثل سی  و رسکه میجوشید

 فت یعتن باید جمع کنیم بریم؟ته دلم میگ

  !نمیشه بریم لب دریا؟

   اما زود این فکرو میدادم کنار 

ن مهیم نبود   .چون میدونستم، اگر چی 

 !بهزاد نمیگفت برمیگرده

   بهزاد دوباره گفت

  .باشه... شماره ملیک رو بده! اگر حل نشد میام -

  .با این حرف قطع کرد

   کالفه دست برد تو موهاش

   کیه داد به قاب پنجره آرنجشو ت



 
 

1226 
 

ه بود به دریا     خی 

ه بودم  .منم به این منظره عجیب خی 

   عجیب

  …خییل عجیب

  این مردیه که دیشب باهاش بودم

  …و این دریاییه که یک عمر، دلم میخواست ببینم 

م بخاطر این مرد، از دیدن دریا که خوبه  حاال حاضن

  …از دیدن دنیا بگذرم

 واقعا اثر عشقه؟

   این عشق چیه که آدمو اینجور دیوونه میکنه ؟

  .از گوشی بهزاد صدای پیام اومد

 .رسی    ع به گوشیش نگاه کرد و زنگ زد

  .گوشی رو گذاشت کنار گوشش و منتظر موند



 
 

1227 
 

ون بو  ه به بی    .دتمام مدت، خی 

  .منم ساکت بودم 

   بهزاد گفت

  !الو... جناب ملیک؟ بهزاد بهروزم -

 .مکث کرد

  مکثش طوالبن نشد و گفت

  !نه جناب، پرونده اش موجوده! میتونم بفرستم -

   مکث کرد و گفت

کتر  ... بله - کتم، رسی ن قطعات این رسی من مشاور تأمی 

که به اسم خودم ثبته در زمینه خدمات مشاوره! 

  .ه هم ندارنربظ ب

  سکوت کرد دوباره و گفت

کت آقای  - بله! من مشکیل ندارم طبق حکم اموال رسی



 
 

1228 
 

دفیر کار و محیط قانوبن  رضابی ضبط کنید، اما وارد 

کت من نباید بشید. مدارک مالکیتش جداست    .رسی

   مکث کرد و گفت

مشکیل نیست بخواید هم میفرستم. اما استعالم  -

ن هم مشخصه   !بگی 

  .سکوت شد

  .بهزاد تشکر کرد

  .قطع کرد

  چند لحظه رسش تو گوشی بود 

 اما بالخره گوشی رو گذاشت کنار

   برگشت سمت من و گفت

تا یه ساعت دیگه، اگر مشکل حل نشه باید برگردیم  -

 !تهران



 
 

1229 
 

 .آروم و نگران رس تکون دادم

  لبخند محوی زد و گفت

 این یه ساعت، تو اتاق بمونیم یا بریم لب دریا؟  -

  …با این حرف، نگاهش رو بدن لخت من چرخید

13:33  

  چشمان#

#۱۸۹ 

 .رو بدنم دوست داشتم نگاه جستجو گرش رو، 

  .بهم حس خوبی میداد

ب  و جذاب هست و بهزاد با  انگار رو بدنم، یه رد نامر

  …چشم هاش دنبالش میکنه

  .لبخند زدم که بهزاد به من نگاه کرد
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  آروم گفتم

-  
 

  !هر جابی که تو بیک

  .بی جون خندید

  اومد سمت تخت و گفت

من برام مهم نیست کجا... فقط دوست دارم   -

  ...لمست کنم

   با این حرف، خم شد روم

ختم، که از رسما لبمو بوسید و دستشو رو سینه ل

  .سفت هم شده بود کشید

   فکر کردم االن منو میخوابونه رو تخت

   اما رسش رو عقب برد و گفت

بپوش بریم صبحانه بخوریم، بعد بریم لب دریا! اگر  -

 .موندگار شدیم بعد ادامه میدم



 
 

1231 
 

 .چشمیک زد

 رسش رو عقب برد

  اما قبل اینکه صاف وایسه

  .نوک سینه ام رو آروم فشار داد

 .آخ گفتم

 .هرچند درد نداشت

 بهزاد بی صدا خندید

   رفت سمت لباس هاش و گفت

 چقدر سخته؟ -

 هنوز رو تخت نشسته بودم و پرسیدم 

؟  -  چی

   بهزاد کیفمو اورد برام کنارم و گفت

 !اینکه تجربه اش کتن و بخوای خود دار باشی  -



 
 

1232 
 

 خندیدم و گفتم

ی ب - ن دخیر  انگار من اولی 
 

ودم چرا یه جوری مییک

  !باهاش بودی

 نمیخواستم تیکه بندازم 

   یا 

  …منظورم بد نبود 

  !فقط یهو این اومد رو زبونم

 .اما بهزاد ساکت شد

 برگشتم سمتش

 خواستم بگم ببخشید 

 …منظور بدی نداشتم

  اما خودش گفت

ی بودی که باهاش خوابیدم! بقیه  - ن دخیر تو اولی 



 
 

1233 
 

دن با  تجربه کامل بو  دخیر نبودن! اما... منظور من،

ی که دوست ندارم با کیس مقایسه اش  ن خودته، چی 

  !کتن 

   مکث کرد و گفت

  !البته لطفا -

 هنگ نگاهش کردم

  .اما نگاهش رو از من گرفت

 .مشغول لباس پوشیدن شد

  آروم گفتم

  ...بهزاد -

  نگاهم نکرد و گفتم

 ...بهزاد -

   نگاهم کرد و گفت



 
 

1234 
 

رجام با پرس آره... رویا دخیر نبود! یه نامزدی ناف -

  !خاله اش داشت 

  .چشم هام گرد شد

  دوست داشتم بگم خاک بر رست رویا 

   ییک انقدر عاشقت شده بود 

  با وجود یه نامزدی نافرجام

ا تابو بود  ن    اون زمان که این چی 

 بعد تو چکار کردی؟

 !پرسه رو با اینهمه عشق گذاشتر رفتر 

 اما مکث کردم

ی نداشت  …رویا هم تقصی 

  نباشهوقتر عشق 

  …درک احساس طرف مقابل، ممکن نیست



 
 

1235 
 

هرچند عویصن بود، که بدون عشق وارد این رابطه 

  …شد

  اما 

   اون نمیدید 

 عشق و صداقت و خوبی بهزاد رو نمیدید 

 …وقتر دید که دیر بود

 پوشیدم، ایه کشیدم و شلوار جینم رو 

ن نداشتم   .هنوز سوتی 

ن بردارم، که دیدم بهزاد  ه   خواستم خم شم سوتی  خی 

   به باال تنه منه

  .سوایل نگاهش کردم

  لبخند شیطوبن رو لبش نشست و گفت

  !ان مدل لباس پوشیدنت خییل خوبه -



 
 

1236 
 

  با تاسف رسی تکون داد و گفت 

  .فقط حیف که االن وقت نداریم -

  با این حرف، رفت سمت رسویس و بلند گفت

  !تو رو خدا وقتر برگشتم اون دوتا رو بپوشون -

22 February 2022  
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  چشمان#

#۱۹۰ 

ن   خندیدم و رسم رو انداختم پایی 

 …واقعا حواسم نبود و غرق فکر بودم

  !وگرنه انقدر هم پر رو نبودم
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1237 
 

  .پوشیدم و رسی    ع حاضن شدم لباس زیرمو 

 .لباس رکس رو هم تنش کردم

ون    بهزاد اومد بی 

 .مشکوک نگاهم کرد

 .خنده ام رو خوردم

  .خودش هم خندید و لباسش رو پوشید

ن     رفتیم پایی 

  .یه سالن کوچیک، برا صبحانه بود

ن   .و باید سفارش میدادی تا برات درست کین

  هر دو املت سفارش دادیم با چای

ن نزدیک پنجره نشستیم رو به   .می 

 .دریا رو میدیدیم

  دل تو دلم نبود بریم کنار آب



 
 

1238 
 

ه به دریا بودم، که بهزاد پرسید    خی 

 دریارو دوست داری؟  -

 ...خییل -

 خییل وقته دریا نیومدی؟ -

  نگاهش کردم و گفتم

ن باره -   !این اولی 

  ابروهاش باال پرید 

  .اما لبخند هم، از رو لبش پاک شد

   متعجب و کیم ناراحت گفت

ن بار؟  -  اولی 

 .معذب شدم

 .رس تکون دادم آره

  آروم گفت



 
 

1239 
 

پس چرا بهت گفتم یه ساعت وقت داریم! دریا رو  -

 انتخاب نکردی؟

 حس کردم گونه هام داغ شد و گفتم

ن بودن تو بغل تو و دریا، ییک رو   - نمیتونستم بی 

 ...انتخاب کنم

ون داد وگفت  نفسش رو خسته بی 

سم   - یه که من ازش مییر ن این دقیقا همون چی 

ه ن   !چشمان... دقیقا همون چی 

  .سوایل نگاهش کردم

  بهزاد کیم خم شد سمت من و گفت

های ارزشمند   - ن سم تو رو، از تجربه چی  من مییر

بندازم. رابطه ما، کنار هم بودنمون میتونه صیی کنه،  

 یم چی میگم؟اما دریا نه! میفه



 
 

1240 
 

 خندیدم و گفتم

میفهمم، اما این انتخاب منه بهزاد... بزار خودم  -

 .نگران انتخاب هام باشم

ن شد و گفت   نگاهش غمگی 

اخه من خودم زیاد اشتباه انتخاب کردم... دوست   -

  !ندارم تو هم حرست های منو تجربه کتن 

  دستم رو گذاشتم رو دستش و گفتم

این بهزاد فوق العاده رو اون تجربه هات از تو،  -

  !ساخته

 مکث کردم و گفتم

 !که من عاشقشم -

  .خندید

  .لبخند زدم



 
 

1241 
 

  آروم گفت

 !سالته ۱۸میکنم  گایه شک -

 ابروهام باال پرید و گفتم 

   چرا؟ -

ن    زیر می 

ن پاهاش قفل   پاش رو دو طرف پام گذاشت و پامو بی 

 .کرد

  لبخند مغرورانه ای زد و گفت

 !خییل بیشیر از سنتهچون حرف هات،  -

 لبخند زدم و گفتم

شاید بخاطر سختر هاییه که تا االن کشیدم، یا   -

 ...درواقع، همون تجربه های سخت

 .نگاهمون قفل شد



 
 

1242 
 

  بهزاد آروم گفت 

   نمیتونه واقیع باشه، نه؟ -

 .مردد نگاهش کردم

 لب زدم 

؟ -    چی

  اما فقط نگاهم کرد 

  .نگاهش عجیب شده بود

 .نفس عمیقر گرفت

 .نگاهشو از من گرفت

 .پاهاشو هم عقب کشید

ه به دریا گفت    خی 

  ...این حس، این رابطه، این -



 
 

1243 
 

   نگاهم کرد و گفت

  !همه چی چشمان... حس میکنم واقیع نیست -
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  …دلم انگار از یه بلندی سقوط کرد

 نه اینکه از حرف بهزاد ناراحت شده باشم 

 نه

 من دلم ریخت چون 

ن حس رو داشتم  !خودمم دقیقا همی 

ل کنم و لب زدم  نتونستم چهره ام رو کنیر

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 
 

1244 
 

  …منم -

  .نگاهمون قفل بود

  هر دو 

ه به هم بودیم   .خی 

 …ترس ترس بدی بود این

  .با رسیدن سفارشمون، پل نگاهمون شکست

ن چیدن  .صبحانه رو، رو می 

 .تشکر کردیم

  تنها که شدیم، بهزاد گفت

  .نمیخواستم نگرانت کنم -

 نگاهش نکردم و گفتم

  !نکردی، این نگرابن تو وجودم از قبل بود -

 .رسم رو بلند کردم



 
 

1245 
 

 نگاهش کردم و گفتم

پریونه که من راستش همش میگم، مگه قصه شاه  -

 !انقدر یهو خوشبخت شم

  .ابروهای بهزاد باال پرید

  آروم گفت

  !بسه چشمان، نگران ترم نکن -

 .چشمم رو بستم

 .لبخند تلخن زدم 

 منه
 
  …بهزاد باور نداشت معجزه زندگ

 بدون باز کردن چشم هام گفتم

  …شاید این عذاب ماست -

 .چشمم رو باز کردم

 به هم نگاه کردیم و گفتم 



 
 

1246 
 

یم   - مون، نتونیم لذت بیی اینکه از لحظه های بی نظی 

 …و با ترس و ناباوری و نگرابن خرابش کنیم

ه شدیم و اینبار بهزاد   دوباره تو سکوت، به هم خی 

 گفت

 ...شاید... شاید -

 لبخند محوی رو لبش نشست و گفت

صبحانه ات رو بخور... بریم کنار دریا... نمیخوام   -

  .ملحظه هارو از دست بدی

 .خندیدم

  .رس تکون دادم و تو سکوت صبحانه خوردیم

ون   با رکس زدیم بی 

بان   آبی و موج های سفیدش ضن
ن از دور، دریای سیی

د   .قلبم رو باال مییی



 
 

1247 
 

 .دست بهزاد رو گرفتم

 .انگشت هامون تو هم قفل شد

  به ساحل رسیدیم و بهزاد گفت

  !برو جلو -

 .دستمو رها کرد

  .وصال رسیدهمثل کیس بودم، که به 

   رکس پارس کرد 

  .اما من جلو تر رفتم

   صدای دریا 

 نور خورشید 

  باد خنک و مرطوب

   خدایا 

 انقدر زیباست؟
 
   بعد طوفان، همیشه زندگ



 
 

1248 
 

 .یهو بغض کردم

 من هم، زیباییه؟
 
  !یعتن بعد طوفان زندگ

 .…یعتن من طوفان رو رد کردم

 !یا هنوز تو راهه؟ 

  شهاب و رویا اومدن تو رسم

 .اما با حس آب روی پام، از ذهنم پریدن

 .به پاهام تو اب دریا نگاه کردم

 بوتم خیس شده بود 

 .اما برام مهم نبود

  .جلو تر رفتم

 مهم نیست طوفان چقدر زشت و سیاهه 

  …مهم نیست تو رو به کجا پرت میکنه

   وقتر طوفان تموم شه



 
 

1249 
 

 تو میموبن و یک دنیای زیبا و پر از آرامش

 …ا اخر طوفان دووم بیاریفقط کافیه ت

 رو صورتم نشست
 
 .لبخند بزرگ

   برگشتم سمت بهزاد 

ه به من بود   .اونم با لبخند، خی 

 دوییدم سمتش 

 .لبخندش پر رنگ تر شد و خودمو تو بغلش جا کردم

  دستش دورم محکم شد و گفت

  !مشکل حل شد... امشب هم میتونیم بمونیم -
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1250 
 

  چشمان#

#۱۹۲ 

 .رسم رو بلند کردم

 خوشحال نگاهش کردم و گفتم 

   مشکل اصال چی بود؟ -

  خندید و گفت

ای عادی کار های تجاری - ن   !چی 

 .ابروهام باال پرید 

 .اد به دریا نگاه کردبهز 

  پشتم رو دست کشید و گفت

رفتم تهران باید همایون و کاوه رو چک کنم، حس  -

  !میکنم مشکوکن

 نگاهم کرد و گفت
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1251 
 

ن خایص داشته باشه؟ -   تو میدوبن پدرت ملک یا زمی 

 شونه ای تکون دادم و گفتم

 !نه -

 بهزاد پرسید 

 همایون زیاد میومد خونتون؟ -

 !ر شبآره ! تقریبا ه -

   بهزاد چشم هاش ریز شد و گفت

ن  -  !یه کارابی زیر زیری میکین

؟ -  مطمئتن

  رس تکون داد و گفت

... چرا همایون باید به رویا بگه برگرد   - یم دوبن

 !ایران؟

  .مکث کرد



 
 

1252 
 

ه شد   .به دریا خی 

 …منم برام سوال بود

 درسته خودش گفت چرا اینکارو کرد

 اما چرا االن؟

   بهزاد ادامه داد 

قبول دارم که همایون، همیشه با پدرم رابطه  -

  …صمیمانه داشت و همیشه هوای منو داشت

 دوباره نگاهم کرد و گفت

اما همیشه آدم ها، وقتر پای منافع خودشون  -

ن   !وسط باشه تغیی  میکین

 نگران گفتم

فکر میکتن زمیتن پدرم داشت که اینا میخوان   -

ن؟  !بگی 



 
 

1253 
 

 شونه ای تکون داد و گفت

ی  دقیق - ن ی هست! کاش چی  ن نمیدونم. اما یه چی 

  .یادت یم اومد

 .تو بغل بهزاد چرخیدم

 .به دریا نگاه کردم

 .از پشت کامل بغلم کرد

  دستش دور شونه ام قفل شد و گفت

  بابات با همایون بحث نمیکرد؟ -

ه به خط افق دریا، که از آسمون خییل قابل  خی 

 تشخیص نبود گفتم

 شب بحثشون باال میگرفت ... هر چرا... خییل -

فت. میگفتم دیگه نمیاد،   گایه با دعوا، همایون می 

  !اما باز میومد



 
 

1254 
 

 بهزاد آروم گفت 

  !واقعا!؟ جلو ما دعوا نمیکردن -

اینو مطمئنم بهزاد! چون هر بار دعوا با همایون  -

ن  برای من کیل دردرس داشت. بابام کیل چی 

  !میشکست

   تبهزاد منو محکم تر بغل کرد و گف 

  …متاسفم -

 چرا؟  -

  !که انقدر اذیت شدی -

 .بی رمق لبخند زدم

 .یاداوری اون روز ها، حالمو بد میکرد

 زیر لب زمزمه کردم

  ...تو که مقرص نبودی -



 
 

1255 
 

   سکوت شد بینمون

ی یادم اومد و گفتم  ن  یهو چی 

لواسون! همیشه اسم لواسون میاوردن! حتر یه بار   -

بابام گفت، درس چشمان تموم شده دیگه شاید بریم 

 کنیم
 
  .لواسون زندگ

  به همایون گفت؟ -

   آره -

 هممم  -

 سکوت شد بینمون 

  یکم گذشت بهزاد گفت

 .من یه چند جا باید زنگ بزنم -

  گونه ام رو بوسید و رکس رو داد به من

ن    . لم داده بودرکس رو زمی 



 
 

1256 
 

 لبخند زدم بهش

 .رسش رو نوازش کردم و بهزاد از من دور شد

 .به رفتنش نگاه کردم

 ممکنه پدرم ملیک داشته باشه که خیی نداشتیم؟

ی که به من برسه  ن  چی 

حاال که کوه بدیه هاش رو دادیم، یه پویل به من 

برسه و من این حس رس بار بودن و کنار بهزاد نداشته  

 باشم؟

 این فکر رو زدم کنار رسی    ع

   خراب کرده بود  پدرم انقدر اوضاع مالیش رو 

 …که مسلما االن فقط، یه بدیه دیگه ازش در میاد

  !نه ملک

 .به دریا نگاه کردم



 
 

1257 
 

 .یه عمر کار کرد

 …تهش فقط برا من بدیه گذاشت

 …چقدر ازش متنفرم

  .یاد دابی و خاله ام افتادم

  ...کاش

 .گرفتمازشون یه عکس از مادرم می

  …همه عکس هاش رو بابا نابود کرده بود

ون اوردم تا به شماره خاله  با این فکر، گوشیم رو بی 

 .ام مسیج بدم

 …تا مسیج دارم ۳اما دیدم 

  !از شهاب
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  چشمان#

#۱۹۳ 

 .مردد به پیام ها نگاه کردم

   بخونم؟

   یا صیی کنم بهزاد بیاد!؟

 ترسیدم بهزاد بیاد

 …خودش پیام هارو بخونه و پاک کنه

  !به من نگه چی شده

، پیام هارو باز کردم برای ن  .همی 

 .اویل باز کردم

 نوشته بود 

؟ از بد   - میدونستر خاله ام وکیله؟ شوهرش قایصن

  !کیس شکایت کردی
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 …پس واقعا خودش بود

 !شهاب

  .با خط دیگه بهم پیام داد، که پیامش برسه

 .فهمیده خط قبیل رو، روگوشی مسدود کردیم

  …دلم ریخت

  .پیام بعدی خوندم

   نوشته بود 

اون عکسا که برات فرستادم دست گریم بود،   -

، نمیتوبن به کیس نشون  عکس هابی دارم که ببیتن

 !بدی

  .پیام بعدی رو باز کردم

   نوشته بود 

  تلگرامتو چک کن -



 
 

1260 
 

 .با صدای بهزاد، که اسمم رو صدا کرد از جا پریدم

 گوشی از دستم افتاد رو ماسه ها 

 فترسی    ع، قبل من خم شد گوشی برداشت و گ

؟ -  خوبی

 .یخ شده بودم

 بهزاد اخمش رفت تو هم و گفت

 چی شده؟  -

 .اما منتظر جوابم نبود و گوشی رو چک کرد

  کالفه گفت

 شهاب پیام داده؟ -

 لب زدم 

 !تا پیام. با خط جدید ۳ -

 ریلکس گفت



 
 

1261 
 

 !پس ابالغ بهش رسیده. بزار یکم بگرده -

 .به من نگاه کرد

 مردد گفتم 

 بگرده؟  -

 خندید و گفت

سه -  .آره دیگه… دور خودش! یکم بیر

سید! داره ما رو تهدید میکنه -  !فعال که نیر

 بهزاد خندید و گفت

چشمان... تهدید کار کسیه که ترسیده! کیس که  -

ی  ن ه و عمل میکنه! بدون اینکه حتر چی  سیده، می  نیر

 .بگه

 .فقط به بهزاد نگاه کردم

 .کنارم ایستاد



 
 

1262 
 

  گفتدستش رو انداخت دور شونه ام و  

آدیم موفقه، که تو سکوت کارش رو بکنه. تو بوق و   -

 !کرنا کردن برات موفقیت نمیاره 

  .رس تکون دادم

ی نگفتم ن  .چی 

س داشتم  …من اسیر

سیدم     مییر

  .اما روم نمیشد به بهزاد بگم

  بهزاد به پاهام نگاه کرد و گفت

  .شلوارت خیسه... رسما میخوری... بیا بریم داخل -

 و گفتم رس تکون دادم

ن دیگه ای ندارم -   !باشه، اما لباس تمی 

  بهزاد خندید و گفت



 
 

1263 
 

  !تو اتاق که به لباس احتیاچی نداری -

با این حرف، چشمیک تحویلم داد و منو با خودش هم 

  …قدم کرد

24 February 2022  
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  چشمان#

#۱۹۴ 

 خندیدم و گفتم

شب رس کار بود که  ۲نه به اون بهزاد مرتاض، که تا  -

منو نبینه! نه به االن، که از چشم هات آتیش  

  !میباره
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  بهزاد خندید و گفت

… وگرنه من همونجای قبل بودم -   !تو نذاشتر

 مشکوک نگاهش کردم

  …یکم شایکو 

 !چون دوست نداشتم اینجوری بگه

 !انگار که خواست خودش نبوده

 بهزاد، معتن نگاهم رو رسی    ع گرفت

د و گفت   شونه ام رو تو دستش نوازش وار فرسی

  ! درصدشو ۵۰شوچن کردم... البته فقط  -

  .خندیدم

 موهام رو بوسید و وارد سالن شدیم

  گفت  اما با وارد شدنمون، یه نفر بلند و شایک

  !وای سگ! چرا سگ رو آوردین داخل؟ -



 
 

1265 
 

 برگشتیم سمت صدا 

  .نفره نشسته بودن  ۴یه خانواده 

  .مادر خانواده، شایک داشت اینارو میگفت

  .بهزاد به رکس نگاه کرد

 منم همینطور 

  گفتم شاید بدنش شتن بوده و شن آورده داخل

ن بود   .اما رکس کامال خودشو تکونده بود و تمی 

 تبهزاد گف

 مشکیل مگه برای شما ایجاد کرده؟ -

 خانمه گفت

  !سگ نجسه آقا! نیاری اینجا -

   بهزاد گفت

 !این سگ منه، پیش منه! به شما ربظ نداره -



 
 

1266 
 

  با هم رفتیم سمت آسانسور 

نگاه یه خانواده دیگه و مسئول البی رو، روخودمون  

 .حس میکردم

 .اما کیس حرقن نزد

  ما هم رفتیم طبقه باال 

   گفت  بهزاد 

ه جمع کنیم بریم -  !بهیر

 !چرا؟ گفتر میشه شب بمونیم که -

  در اتاق رو باز کرد و گفت

بمونیم با جنگ اعصاب همراهه. برگردیم تهران  -

خودم برای عید یه ویالی شخض لب آب رزرو  

  .میکنم

 لبخند زدم و گفتم



 
 

1267 
 

 !وای… عالیه -

 .بهزاد هم خندید 

 .وسایل رو جمع کردیم

 مونیم، اما هم اتاق رسد بود دوست داشتم ب 

 …هم لباس نداشتم

 .هم دلم یه حمام حسابی میخواست

هم منم نگران بودم بخاطر رکس، بحث و دردرس 

 !درست شه

ن     با همه وسایل رفتیم پایی 

 .اون خانواده دیگه نبودن

ن   با بهزاد رفتیم سمت ماشی 

وسایل رو گذاشتیم، سوار شدم و بهزاد رفت حساب 

 .کنه



 
 

1268 
 

  .دیل عقب بودرکس رو صن

 .موهاش رو دست کشیدم

 .نگاهم کرد

  .چشم هاش خییل مهربون بود

 …منم یه جوری نگاه میکرد

حس میکردم واقعا روح رکس بهزاد، تو این رکس هم  

  .هست

 پاچه شلوارم هنوز خیس بود و بوتم هم بدتر 

ون آوردم  .به اجبار بوت و جورابم رو بی 

ن روشن کردم  .بخاری ماشی 

  .ام یخ یخ بوداما انگشت 

 .از تو کیف جوراب خشک برداشتم و پوشیدم

 .بهیر شد



 
 

1269 
 

ن کفش، باز اذیت کننده   اما خییس شلوارم و نداشیر

  .بود

   بهزاد اومد و گفت

 بخاری روشن کردی؟  -

  .یکم پام رسد بود -

  به پام نگاه کرد و گفت

  ای بابا، شلوارتو چرا عوض نکردی؟ -

 .ردمنداشتم دیگه. جورابمو عوض ک -

  .بهزاد پیاده شد

  .از کیف خودش یه شلوار گرم کن برداشت

 آورد جلو و گفت

تو جاده دیگه داخل دید نداره. همینطور نشستر  -

  .عوض کن



 
 

1270 
 

12:18  

  چشمان#

#۱۹۵ 

 .با تعجب به بهزاد نگاه کردم

 .اما راه افتاد و نگاهم نکرد

   از محوطه خارج شدیم و انداخت تو جاده

   یکم که رفتیم گفت

  !حاال عوض کن -

  .پام یخ بود

 …اما سختم بود نشسته

مخصوصا که بلوز تنم و پالتوم، خییل بلند نبود که 

ه   !روی پام رو بگی 

ن گفتم  برای همی 
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  .شد خوبه... خشک -

  بهزاد اخم کرد و گفت

 .رسما میخوری! عوض کن -

  !سختمه اینجوری -

  !دید نداره، عوض کن دخیر  -

 آیه کشیدم و گفتم

 !شلوارت برام بزرگه -

 بهزاد شایک گفت 

  !گفتم عوض کن چشمان -

 .آیه کشیدم و کمر شلوارم رو باز کردم

 .جلو پالتومو باز کردم

 خودمو یکم کشیدم باال 

ن و به سختر از پام شلوار ر  و از زیر باسنم دادم پایی 



 
 

1272 
 

ون اوردم  .بی 

   هم خیس بود هم شتن 

   شن رفته بود رو جورابم

  .شلوار رو تکوندم

   گذاشتم رو صندیل پشت

خواستم جورابمو بتکونم که دست بهزاد، رو رون 

  پای لختم نشست و گفت

 !شلوار منو بنداز رو پات، نمیخواد بپوشی  -

 .هنگ نگاهش کردم

اما فشاری به رون پام داد و باعث شد کل تنم داغ  

  …شه

   زود شلوار کشیدم رو پام

  .بهزاد رسعتشو کم کرد



 
 

1273 
 

 میکرد و دستش نوازش وار، رو پای 
 
یواش تر رانندگ

  .من حرکت میکرد

ن پام    آروم انگشتشو برد بی 

ن پام رو فشار داد  .از رو شورت، بی 

 .اما یهو دستشو برداشت

 .اره رسعت گرفتگاز داد و دوب

  عصتی گفت

  !بپوش... بپوش... دارم عقلمو از دست میدم -

 بدون ذره ای مکث، پوشیدم و لب زدم 

 !منم -

 .واقعا بهزاد درست میگفت

 …داشتم عقلمو از دست میدادم منم

  وسط جاده



 
 

1274 
 

  !این چه کاریه

 .هیچکدوم حرف نزدیم

  .فقط صدای آهنگ بود

   دیگه داشت گرسنه ام میشد 

  .اما روم نمیشد بگم

 …مخصوصا که لباسمم مناسب نبود

بهزاد تو یه منطقه، که پر از رستوران بود ایستاد و 

 گفت

ن بخوریم - م تو ماشی    .ساندوی    چ میگی 

  .رس تکون دادم باشه

  بهزاد رفت و رکس اومد جلو 

  جا نمیشد تو بغلم جلو 

 گذاشتم بمونه  اما چون براش تنوع بود، یکم



 
 

1275 
 

  .زود، با دوتا ساندوی    چ برگشت بهزا 

   اما راه افتاد و گفت

  .جلو تر یه ویو خوبی داره، وایمیستم اونجا بخوریم -

 بازم گفتم

  .باشه -

  .بهزاد جلو تر، تو محدوده جنگیل ایستاد

ن داد و گفت ن رو پایی     شیشه های ماشی 

  خوبی چشمان؟ -

 .نگاهم کرد

 .منم نگاهش کردم

 . تکون دادم آرهرس 

 ساندویچم رو داد دستم و گفت

 !خوبه! بخور -



 
 

1276 
 

  ساندوی    چ ازش گرفتم

   اما نخوردم و پرسیدم

؟ -   تو خوبی

 نگاهش تو چشمام چرخید و گفت

   راستشو بگم، یا مثل تو جواب بدم؟ -

  .نگاهمون قفل بود

   لب زدم

 ...راستشو بگو -

  دستش نرم نشست رو گونه ام

 .دش هدایت کردرسم رو به سمت خو 

 رسش رو اورد جلو

 .چشمم ناخوداگاه بسته شد

   بهزاد مماس لبم لب زد 



 
 

1277 
 

  !داغونم -

  …با این حرف، بی تحمل لبمو بوسید

26 February 2022  

10:53  
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  چشمان#

#۱۹۶ 

د قلبم تو رسم ن  .می 

… کنار جاده ن   .…تو ماشی 

   لب هامون قفل هم بود و 

 عمال

 اگر بهزاد میگفت لخت شو 
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 !داشتممن این لحظه، قابلیتش رو 

ن بوسه، همه تنظیمات مغزیم بهم  از بس که با همی 

  …ریخته بود

  .بهزاد بازوم رو گرفت

 .مو گاز گرفتمنو بیشیر سمت خودش کشید و لب

 آی آرویم گفتم

اما باعث شد بهزاد مکث کنه، دستش رو بازوم شل 

 .شد

  .نرم رو لبمو بوسید

ون داد  .نفسشو خسته بی 

  از من جدا شد و گفت

  !فقط برسیم -

  .با این حرف راه افتاد



 
 

1279 
 

 به ساندوی    چ دست نخورده اش نگاه کردم و گفتم 

  نمیخوری؟ -

 .میل ندارم -

   اد باال پنجره رو هم ند

 .مشخص بود داغ کرده

   من پنجره رو دادم باال و بهزاد گفت

 !تو بخور... برسیم خییل باهات کار دارم -

 .از حرفش، دلم یه جوری شد

 هم ذوق بود 

 هم اشتیاق 

 …هم خجالت

س باشم   …حس میکردم نباید انقدر در دسیر

د  ن  اما واقعا بهزاد بهم دست می 



 
 

1280 
 

 !مغزم از کار یم افتاد

 .طر سنم بودشاید بخا

 …تو سن بیدار شدن هورمون ها بودم

 سن تجربه های جدید

ن انقدر بدون فکر، احساس و رفتار  برای همی 

 .میکردم

 …دوست داشتم پخته تر باشم

 گذشته ام  
 
اما تازه داشتم، از الیه الیه بند های زندگ

ون میومدم   …بی 

 .میدونستم خییل راه دارم

 تمیه گاز از ساندویچم گرفتم و گف

تو هم باید نهار بخوری بهزاد! وگرنه من، برسیم  -

 !باهات کاری ندارم



 
 

1281 
 

  از حرفم، لبخند محوی رو لب بهزاد نشست و گفت

ن دیگه قراره بخورم -   !نگران نباش کوچولو... من چی 

حرفش کاری با دلم کرد، که انگار از ارتفاع سقوط 

  …کرد

 .نفسم یه لحظه حبس شد

  …اد شدبا خنده بهزاد، نفسم آز 

 اخم کردم بهش و گفتم 

  !جدی گفتم -

 .ساندویچش رو برداشتم

 دادم دستش

 .خندید

ی نگفت ن  .یه گاز زد و چی 

  .ساندوی    ج هر دومون تموم شد



 
 

1282 
 

  .صندلیم رو کیم خوابوندم

  .چشمم غرق خواب بود

   به پهلو لم دادم رو صندیل

 .بهزاد رو نگاه کردم

  نیم نگایه بهم انداخت و گفت

 !شارژ باشی وقتر رسیدیمبخواب   -

 خندیدم و گفتم

ه؟ -  رسیدیم دقیقا چه خیی

  لبخندش اینبار پر رنگ تر شد و گفت

 !گفتتن نیست -

  .خندیدم

   میخواستم بگم

ل و صبوری، چه بی تاب شدی
 !استاد کنیر



 
 

1283 
 

اما حس کردم بگم خییل بده و ناراحت میشه و 

 …میخوره تو ذوقش

، خودمم کیل منتظر بودم  .از طرقن

م  .و خودمم زیر سوال می 

 تو این فکر ها 

  .اروم خوابم برد

ن بیدار شدم  .با ترمز ماشی 

 .پشت یه چراغ قرمز بودیم

 .داخل تهران بودیم

 .کش و قوش به خودم دادم

  .صاف نشستم

   بهزاد گفت

  !چه عجب -



 
 

1284 
 

  .خندیدم

داشتم صندیل رو صاف میکردم، که دیدم گوشیم رو  

   پا بهزاده 

   مردد پرسیدم 

   کیس زنگ زد به گوشی من؟ -

  بهزاد رس تکون داد و گفت

 !آره هم کالسیت -

 لب زدم 

   شهاب؟ -

12:09  
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  چشمان#

#۱۹۷ 

  بهزاد خندید و گفت

ن رو که میدونم، یه دخیر بود دنبال جزوه نه اسم او  -

 !ات بود

 نفس گرفتم و گفتم

ه -   !مریمه... قراره بود جزوه ام رو بگی 

 !بهش زنگ بزن پس -

 گوشی داد به من و پرسیدم 

ه، میشه ادرس خونه رو  - اگر خواست بیاد جزوه بگی 

 بدم؟

 ...هوم -

 .مرش -
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 .بهزاد لبخند زد

کردم و بهش   رو سیو نشده مریم   منم شماره سیو 

ه. مریم گفت تا   گفتم بیاد امروز غروب جزوه رو بگی 

  .شب میشه ۸بیاد 

 .گذاشتیم  قرار رو 

 .خداحافظن کردم

 .خونه بودیم دیگه نزدیک

  کفشم رو با وجود خیس بودن پوشیدم و بهزاد گفت

... قبل اینکه  من یه دو ساعت دیگه باید برم - دفیر

 .دوستت بیاد برمیگردم

 وارد خونه شدیم و گفتم 

؟ - احت کتن  نمیخوای اسیر

 خندید و گفت



 
 

1287 
 

م دیگه - احت میکنم و بعد می    !دو ساعت اسیر

 !لب گزیدم که نگم تو گفتر رسیدیم با من کار داری

 …نمیفهمیدم چرا انقدر بی پروا شدم

ن باشم  .دوست داشتم سنگی 

ن لب زدم   برای همی 

  .خوبه-

 .پیاده شدم

  با رکس رفتیم تو 

 .بهزاد هم وسایل آورد

 .حس چرک بودن داشتم

 .رکس هم باید میشستیم

 رو به بهزاد، که داشت وسایل میذاشت گفتم 

م -  !من برم رکس رو بشورم خودمم دوش بگی 



 
 

1288 
 

  .بهزاد ابروهاش باال پرید

 اومد سمتم 

  دستش نشست رو کمرم و گفت

رکس سنش زیاده چشمان… نمیشه بیشیر از هفته  -

یمش حمام، چون استخون درد میشه و ای یکبار بیی 

  !این چند روز خییل بنده خدا رو شستیم

ن حرف، منو به سمت باالی پله ها هدایت   با همی 

 .کرد

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 بری؟ باشه... االن کجا داری منو یم -

 .لبخند شیطوبن رو لبش نشست 

  رسیدیم باالی پله ها و گفت

ی؟ -  مگه نمیخواستر دوش بگی 



 
 

1289 
 

  منو همچنان برد سمت در حمام 

 رس تکون دادم آره و گفتم 

 !باید لباس بردارم -

 ایستاد رو به روم و گفت

ترجیح میدم چند وقت زیاد سمت لباس هات   -

  !نری

ی بگم ن  .قبل اینکه بتونم چی 

 لبش نشست رو لبم

پشتم کوبیده شد به در حمام و بهزاد طوری لبمو 

  …بوسید، که تا حاال نبوسیده بود 

 واقعا من هرچقدر میخواستم

ل کنم  خودمو کنیر

د ن ل من رو بهم می    !بهزاد کل کنیر



 
 

1290 
 

 .لبمو گاز گرفت و مکید

   نالیدم

 …بهزاد -

 جانیم زیر لب گفت و 

د  .سینه ام رو فرسی

  .اهم بلند شد و در حمام رو باز کرد

  تو همون حال، رفتیم داخل

  .با پاش در حمام رو بست

 بدون جدا شدن از لب هام 

 محتوای جیبش رو ریخت روی استند کنار روشوبی 

 عقب عقب رفتیم سمت دوش ایستاده 

بهزاد دوش آب رو باز کرد و با لباس رفتیم زیر آب 

  …رسد



 
 

1291 
 

 .هیتن از رسما گفتم و بهزاد محکم بغلم کرد

 نذاشت از خودش و لبش جدا شم

ون منجمدم  میکرد… درونم داغ بود و آب رسد، از بی 

 .کم کم آب گرم شد

 …یه حس عجیب بود

  شوک، لذت، گرما 

  …گرمای دوست داشتتن 

 .بهزاد بالخره از لبم جدا شد

  خیس و داغ

ه شدیم   .به هم خی 

   لب زد 

  …کنارت دیوونه میشم -

 نگاهم تو چشم هاش چرخید و گفتم



 
 

1292 
 

  …دیوونه باز هات رو دوست دارم -

  .لبخندی رو لب هاش نقش بست

ن پل نگاهمونبدون    شکسیر

  شی  وان رو باز کرد و گفت

  !پس بریم برای دیوونه بازی دوم -

27 February 2022  

11:07  

 @mynovelsell. ای دی کانال  فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید

  چشمان#

#۱۹۸ 

ی، م ن  ن از رفتار بهزاد شوکه بودم بیشیر از هر چی 

  !انگار یه مرد دیگه بود
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1293 
 

هرچند من هم، خییل وقت بود دیگه چشمان قبل 

  !نبودم

 اینبار که لب هامون قفل شد

  …لباس های خیسمون، ییک ییک افتاد کف حمام

 .دست هامون حسابی رو بدن هم فعال شد

  …اما انگار برام کاقن نبود

  .وان تا نیمه پر شده بود

  .ش گرم و رو به داغن بوداب

 …اما اتیش ما بیشیر بود

  .بهزاد دستمو گرفت

 .وارد وان شدیم و با وزن ما، آب وان تا باال اومد

  بهزاد آب رو بست و گفت

ون -   !تا آب رسد نشه، حق نداری از این وان بری بی 



 
 

1294 
 

 .دقیق نگاهش کردم

  روی رون پاش نشستم و گفتم

کنم و تا ابد همینجا    ترجیح میدم اب داغ رو باز  -

 !بمونم

  .خندید

  .کمرم نوازش وار دست کشید

   با لبخند مغرورانه و مشکوگ لب زد 

  !امیدوارم رس حرفت بموبن  -

با این حرف، کمرم رو گرفت و منو نشوند دقیقه روی 

  …خودش

  .دستم دو طرف لبه وان بود

  …آه بلندی گفتم و نفسم رفت

   تو آب



 
 

1295 
 

  …خییل متفاوت بود

 فس گرفتم و با حرکت اول بهزاد، فهمیدم ن

  !به زودی قراره جیغم، که دارم میگم بسه بپیچه

ن حرکت، حس میکردم لبه پرتگاه   چون با همی 

  …اوجم

 !و همینم شد 

   نمیدونم از گرمای آب بود 

   یا حرکت بی تحمل دست بهزاد 

 …یا حالتر که نشسته بودم

   اما دو بار به اوج رسیده بودم و بهزاد 

   چنانهم

 !ادامه رو میخواست

  .جامون رو عوض کردیم



 
 

1296 
 

  .دیگه ناله هام بلند شده بود

 تو مغزم نبود دارم چکار میکنم

 ...ناخونام، تو کتف بهزاد بود و ناله هام، اکو تو حمام

بهزاد انقدر ادامه داد، که دیگه داشتم جیغ  

  …میکشیدم

  .اما بالخره خودش هم به اوج رسید

 یخواستم فریاد بزنم بسه درست زمابن که، م

 !فقط بسه

  …دیگه تحمل ندارم

 .بهزاد خودشو عقب کشید

  کامال وا رفتم تو وان

 .خندید و سمت مقابل نشست

 نگاهش رو من بود



 
 

1297 
 

  .اما من چشم هامو بستم

   تا بستم

 .خوابم برد

با حرکت انگشتای پای بهزاد، حول باسنم چشممو 

 .خمار باز کردم

  خندید و گفت

 !ز گرمه هاآب هنو  -

 چشمام دوباره بستم و گفتم 

 با بهزاد من چکار کردی؟  -

  .خندید

  خم شد روم

  نرم رو لبمو بوسید و گفت

  دقیقا! با من قبیل چکار کردی؟ -



 
 

1298 
 

11:37  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۱۹۹ 

 لبخند زدم 

ی نگفتم ن  .اما دیگه چی 

  …چون رو ابرها بودم

وع کرد به بوسیدن لب و چونه و گردنم    بهزاد رسی

  .منم شناور تو لذت بودم

دستش تازه داشت رو تنم فعال میشد، که صدای 

ه اومد  .وییی

  .گوشیش بود

   روی رو شوبی 
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1299 
 

  یهو صاف نشست و گفت

  !ر داشتمقرا ۶لعنتر من  -

ون   از آب رفت بی 

 درسته وسط لذت بودم که رفت

 اما خب 

انقدر خسته بودم، که فقط دوست داشتم برم رو 

  …تخت بخوابم

بهزاد در رسویس رو باز کرد تا صداش اکو نشه و 

 جواب داد 

سم -  .سالم... دارم میام... ده دقیقه دیگه می 

  .با این حرف قطع کرد

  در رسویس بست و گفت

ن با من خوش قول چکار کردی!؟ ب -  بی 



 
 

1300 
 

   خندیدم فقط

 بهزاد رسی    ع رفت زیر دوش و گفتم

 میشه حوله منو بیاری؟ -

  به کابینت پشت در حمام اشاره کرد و گفت

ن رو بپوش -   !حوله یدک من هست... همی 

 .رس تکون دادم

 خودش رفت حوله برداشت و گفت

  .زود میام... فعال -

 .رس تکون دادم

 .حوله پوشید

ون ه بی    فکر کردم می 

  .اما اومد سمتم

 .خم شد



 
 

1301 
 

 .لبمو بوسید

 سینه ام رو، تو دستش فشار داد گفت

  !خییل زود میام  -

 …نتونستم اه نگم

ون   .تو گلو خندیدو رسی    ع رفت بی 

ن بهزاد   با رفیر

  .حمام خایل، حس بدی بهم میداد

  اب گرم بود هنوز 

 .اما بلند شدم و دوش گرفتم

ن پام و رونم درد میکنه تازه متوجه شد   .م چقدر بی 

احت بدم  !میدونستم باید به بدنم اسیر

  ...اما عقلمو از دست داده بودم

 .دوش گرفتم



 
 

1302 
 

 .حوله بهزاد رو پوشیدم

  رفتم اتاق خودم 

ن پوشیدم  .لباس تمی 

 .به تخت نگاه کردم

 !خوابم میومد، اما این تخت رو نمیخواستم

 رفتم اتاق بهزاد 

  .وابیدمزیر پتو تختش خ 

 لبخند زدم 

 !اره

  …اینجا رو، با بوی تن بهزاد میخواستم

  .خییل زود خوابم برد

 .با صدای ممتد زنگ آیفون، از خواب پریدم

  .خونه ساکت و تاریک بود



 
 

1303 
 

 .چند دقیقه که گذشت، مغزم لود کرد

 .زنگ ایفون دوباره بلند شد

  میدونستم مریمه

ون از اتاق  رسی    ع دوییدم بی 

ن از پله ها     رفتم پایی 

 بدون نگاه کردن به آیفون گفتم 

  !سالم... االن میام -

 مریم گفت 

فتم دیگه -   !داشتم می 

 .ببخشید رسییع گفتم و آیفون رو گذاشتم

   گیج بودم یکم

همینطور که داشتم پالتوم رو میپوشیدم، رفتم باال  

 .جزوه رو برداشتم



 
 

1304 
 

 کاله پالتوم گذاشتم رسم 

  .شلوار گرمکن پام بود

 همون تیپ رفتم جلو در  با 

 .رکس هم همراهم پرید و اومد

 .رسی    ع در رو باز کردم

  اما به جای مریم

  !شهاب پشت در بود

  …شوکه عقب رفتم

اما قبل اینکه بتونم در ببندم، در رو هول داد و اومد 

  …تو

28 February 2022  

11:02  



 
 

1305 
 

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۲۰۰ 

 من از هول دادن شهاب، یه قدم عقب رفتم

 !اما شهاب تا پاش رو گذاشت داخل و اومد تو 

  رکس پارس کرد و پرید روش

ن    شهاب پرت شد زمی 

 .مریم رو دیدم که شوکه، بدو بدو داره میاد

 اما مکث نکردم 

 قبل اینکه شهاب بلند شه 

 .رکس رو کشیدم داخل و در رو بستم

 .دستم میلرزید

 مریم از پشت در گفت 
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1306 
 

ه!؟ -   چه خیی

  شهاب گفت

  !چمیدونم سگش هاره -

   بلند گفتم

 !اگه منو هول نمیدادی رکس بهت حمله نمیکرد  -

ن گفت   .مریم هی 

   شهاب بلند گفت

ه توهیم! گ به تو کار داره؟ -   !چرت نگو دخیر

   مریم گفت

ه؟ چرا در رو بستر چشمان؟ -   اینجا چه خیی

ن دیگه اومد   .صدای یه ماشی 

 حدس زدم بهزاد رسیده 

 !اما نمیخواستم ریسک کنم، در رو باز کنم و نباشه



 
 

1307 
 

ن گفتم  برای همی 

سم در رو باز کنم شهاب باز به زور بخواد بیاد   - مییر

 !تو

   مریم گفت

ی؟  - ! شهاب تو داری کجا می 
 

 چی داری مییک

  .رسی    ع در رو باز کردم

ی که دیدم  ن ن چی   اولی 

شهاب و بهزاد بود، که با قدم محکم به سمت هم 

ن  فیر  !می 

هیتن گفتم و شهاب با مشت، سیع کرد به بهزاد  

  .حمله کنه

   بهزاد عقب رفت

اما شهاب همینجوری، داشت به سمتش حمله 



 
 

1308 
 

  .میکرد

تش اینبار داشت میخورد به بهزاد، که بهزاد  مش

هولش داد عقب و رکس خودشو از زیر دستم آزاد  

   کرد و دویید اون سمت

 .رسی    ع جلو بهزاد قرار گرفت و رو به شهاب پارس کرد

   شهاب مجبور شد عقب بره 

 رکس انقدر آروم و بی صدا بود همیشه

ن شده  !باورم نمیشد االن اینجوری خشمگی 

   گفتمریم شوکه  

 چی شده چشمان؟ -

 بدون فکر گفتم 

شهاب از پنجره خونه اش، از تو خونه ما عکس  -

گرفته باهاش منو تهدید کرده، ما هم ازش شکایت  



 
 

1309 
 

  !کردیم

ن گفت  .مریم هی 

 رو بهش گفتم 

 تو چرا با شهاب اومدی؟  -

   مریم هنگ گفت

ما دو هفته است یکم راستش دوست شدیم. گفتم  -

م.     !گفت میادمیخوام جزوه بگی 

 .ابروهام باال پرید 

   بهزاد گفت

راهتو بکش برو شهاب، نذار وضعت از این بدتر  -

 !شه

  شهاب خندید و گفت

وضع خودت! نصف خاندان من وکیل و قایصن  -



 
 

1310 
 

ن    !هسیر

  بهزاد لبخند زد و گفت

اونوقت روت میشه نصف خاندانت بفهمن از   -

؟   خونه مردم عکس میگرفتر

  تش صد برابر شد و گفتشهاب به وضوح عصبانی

آره داشتم دست یه بچه باز رو، رو میکردم! کال تو   -

ای زیر    سایل؟ ۱۸کار دخیر

11:06  

  چشمان#

#۲۰۱ 

 .شوکه به بهزاد و شهاب نگاه کردم

 مریم ناباور لب زد
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1311 
 

 !یا خدا  -

  نگاهش برگشت رو من و بهزاد گفت

خوبه... تو دادگاه هم همینو بگو تا بتونم ازت   -

 !مجدد شکایت کنم

  قالده رکس رو گرفت و گفت

ن االن هم، بخاطر ایجاد مزاحمت و  - هرچند همی 

  !حمله میتونم ازت شکایت کنم

ن باالی دیوار اشا  .ره کردبا این حرف، به دوربی 

ن     شهاب برگشت سمت دوربی 

  .صورتش از عصبانیت تو هم رفت

 .خم شد

 .یه پاره آجر، از کنار سطل زباله برداشت

ن     پرت کرد سمت دوربی 



 
 

1312 
 

ن دیوار خورد ن نخورد و به پایی    .اجر به دوربی 

صداش پیچید و شهاب با عصبانیت از کوچه زد 

ون   بی 

ن من و شهاب چرخید و     گفتمریم شوکه، نگاهش بی 

 !ای بابا چرا اینجوری شده -

 پا تند کرد پشت شهاب بره 

 .اما مکث کرد

   برگشت سمت من و گفت

  !جزوه ات رو بده -

 .هنگ دستمو دراز کردم

  .جزوه رو گرفت

 داشت از جلو بهزاد رد میشد 

   بهزاد گفت



 
 

1313 
 

  !حواست بهش باشه! تو کار زیرابی رفتنه -

 .مریم هنگ فقط به بهزاد نگاه کرد

  بعد پا تند کرد و رفت اما 

 .بهزاد نگاهم کرد

   رکس رو ول کرد و گفت

ن رو بیارم داخل -   برید کنار، ماشی 

   لب زدم

 .چشم -

  کنار رفتیم و در پارکینگ رو باز کرد 

وع کرد به دوییدن دور خونه  رکس رسی

 انگار این اتفاق 

  .رس حالش کرده بود

ن اومد تو     بهزاد هم با ماشی 



 
 

1314 
 

 .ودم که پیاده شدهمونجا ایستاده ب

 اومد سمتم و گفت

 چرا وقتر دیدی شهابه در رو باز کردی؟  -

 !مسلما ندیدم! وگرنه در رو باز نمیکردم -

 .لب هاش رو فشار داد

  !حس میکردم داره خودش رو آروم میکنه

   کالفه دست برد تو موهاش و گفت

 .تو... باید یه فکری کنم بریم  -

 رفتیم داخل و گفتم

 رست کنم؟قهوه د -

 .رس تکون داد

   رفت باال 

 .منم نسکافه درست کردم



 
 

1315 
 

  مبلنشستم رو 

   رکس اومد کنارم، رسشو گذاشت رو پام

  .داشتم نوازشش میکردم که بهزاد اومد

 .خسته رو به روم نشست

 آروم گفتم

 کارت خوب پیش رفت؟ -

 .رس تکون داد نه

  .لب گزیدم

 و گفتم 

  ای وای... چرا؟ -

  .شتلیوانش رو بردا 

  تکیه داد به مبل و گفت

پدرت تو وصیت نامه، من و همایون رو وکیل و  -



 
 

1316 
 

  !ویص قرار داد

   رس تکون دادم و بهزاد گفت

ک  ۱۱همایون و پدرت  - ن مشیر سال پیش یه زمی 

خریدن. البته به اسم پدرت بود... چون پدرت خرید،  

یک شد باهاش  !بعد پول کم اورد، همایون رسی

 نگران گفتم

  !بابام باز بدهکارهنگو  -

   بهزاد نگاهم کرد و گفت

ن رو  - بدون اطالع همایون، زده به نام   پدرت اون زمی 

تو! همایون هم دنبال اون زمینه تا بزنه به اسم  

  !سالت نشده ۱۸خودش! تا تو 

  .هنگ نگاهش کردم

 لب زدم 



 
 

1317 
 

؟ به نام منه؟ یعتن مال منه؟ از کجا این هارو  - ن زمی 

  فهمیدی؟

 د و گفتپوزخند ز 

 !از کاوه -

 .هنگ بودم

 لب زدم

  داد؟ کاوه چرا بهت لو  -

ه به چشمام گفت    بهزاد خی 

چون یه شیشه ویسیک ریختم تو حلقش! اما این  -

  …همه ماجرا نیست

1 March 2022  

14:12  



 
 

1318 
 

 @mynovelsellفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لط

 چشمان#

#۲۰۲ 

  .هر دو تو سکوت، به هم نگاه کردیم

  .بهزاد دستش رو به سمتم گرفت

 .بلند شدم

 .گرفتم  دستش رو 

 .کنارش نشستم

 لم دادم تو بغلش

  .ردشونه ام رو بغل ک

  موهامو نفس کشید و گفت

میخواست منو رویا برگردیم به هم، که من زیاد  -

من رایصن به این  پیگی  تو نشم. همایون میدونست
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1319 
 

کارش نمیشم. با کاوه رفت رساغ سند، بهش قول پول 

  !داد

 نگران گفتم

ن اگر مال هر دو ما هست، چرا داره این کار   - االن زمی 

 گه؟ چرا بابام سهمش رو هارو میکنه؟ چرا به من نمی

 نداده؟

   بهزاد بازوم رو نوازش کرد و گفت

، به همایون پیام   - ن جزییات رو نمیدونم… برای همی 

  .دادم بیاد اینجا صحبت کنیم

  .دلم ریخت

  …چطور زندگیم پر از تنش شده بود

 از بغل بهزاد جدا شدم و گفتم

   میاد؟ -
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  .رس تکون داد آره 

  آروم گفتم

 !خدایا! چرا همه چی بهم ریخته -

  بهزاد خندید و گفت

-   ،  همینه چشمان... یه سیع نکن آرومش کتن
 
زندگ

 !فقط باعث مییسی شلوغ تر شه 

  .از بغل بهزاد جدا شدم

 به صورتش نگاه کردم و گفتم 

  یعتن قرار نیست یه روز بیاد بدون هیچ مشکیل؟ -

 .خم شد

   نوک بینیم رو بوسید و گفت

 …اسفانه! هر کدوم حل شه بعدی میادنه مت -

  .با این حرف، لبم رو بوسید
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 .چشم هام بسته شد

  منتظر ادامه بودم

  اما بهزاد بلند شد و گفت

  .من تا قبل اومدن همایون، باید به چندتا کار برسم -

  .نگران نگاهش کردم

  به سمت پله ها رفت و گفت

  !میخوام فیلمش رو ضبط کنم -

   شوکه لب زدم 

 فیلم؟ -

 .بهزاد خندید و از پله ها باال رفت 

 .به سقف نگاه کردم

ن داشت   اینجا دوربی 

ن حرکتر بود   اما دوربی 
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 نه فیلم برداری

ه؟   بهزاد چطور میخواست فیلم بگی 

ن و  تو این فکر بودم، که بهزاد با لپتاپش اومد پایی 

  گفت

  .تا میشه کمیر حرف بزن -

ن تو تصویر نباشی    .اینجا هم بشی 

 به لپ تاپ نگاه کردم و گفتم 

ی؟  -  با این فیلم بگی 

  .رس تکون داد آره 

ن نهار خوری تنظیم کرد   .لپ تاپ رو، رو می 

یه تعداد برگه ریخت دورش و خودکار و کاغذ 

  .گذاشت

 .تبلت رو برداشت
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 .اونم تنظیم کرد

 آروم گفتم

ی؟ -   چرا میخوای فیلم بگی 

  !که نتونه زیرش بزنه -

 منگران گفت

  بخاطر من رابطه ات با همایون هم بهم میخوره؟ -

  .بهزاد، با ابرو باال پریده نگاهم کرد

  !اما واقعا حالم خوب نبود

دردرس رویا و شهاب، بخاطر من رس بهزاد ریخته 

 …بود

  !االنم همایون

 بهزاد اومد سمتم اما

ی بگه ن    قبل اینکه چی 
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  .صدای ایفون اومد

 لب زد 

  !ه رو خودت نیارهمایون رسید، ب -

14:23  

 چشمان#

#۲۰۳ 

  با این حرف، رفت سمت آیفون

ن رو برداشتم  .لیوان های رو می 

خونه ن  رفتم تو آشیی

ی برقر رو روشن کردم   .کیر

  .باز کردبهزاد در رو 

 .رو در شیشه ای تراس،خودمو بر انداز کردم
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  .موهام مرتب کردم

 صدای در و 

  .سالم علیک همایون و بهزاد اومد

ون نرفتم  .من اما بی 

  .صیی کردم

ن   .نشسیر

   همایون تعریف کرد که چی شده بود صبح

ی نگفت ن   .بهزاد زیاد چی 

  حرف همایون تموم شد بهزاد گفت

  !ودم… اونم برام گفتاتفاقا پیش کاوه ب -

 همایون خندید و گفت 

  !اره کاوه که دل باد داده بود از ترس -

   خندید مجدد و بهزاد گفت
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 ...آره مست هم کرده بود -

 .همایون سکوت کرد

   بهزاد گفت

، این وقت شب گفتم بیای اینجا - ن  !اصال برای همی 

 همایون گفت

؟ -  برای چی

 بهزاد جواب داد 

  !وهبخاطر حرف های کا-

  .باز سکوت شد

ی برقر اومد، که اب جوش اومد   .صدای کیر

   خواستم چای درست کنم

  اما بهزاد صدام کرد و گفت

 !بیا چشمان -
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 .کنم  آروم چشممو بستم تا خودم

   نفس عمیق کشیدم و رفتم سمت اونا 

 .همایون گرفته نگاهم کرد

 .سالم کردم

  .شستماما با فاصله از بهزاد، رو یه مبل دیگه ن

  همایون گفت

  قضیه چیه؟ -

   بهزاد گفت

همایون… اگر زمیتن که به اسم چشمانه، مال هر  -

انقدر یواشیک دنبال سند  دوتاتونه، چرا جای اینکه

 که تقسیمش کنید!؟
 

، نمیای بیک   زدنش باشی

  .ابروهای همایون باال پرید

 .سکوت شد



 
 

1328 
 

ن    یه سکوت سنگی 

   همایون اخمش تو هم رفت و گفت

ن کلش مال منه! من از خرسو   - اوال که اون زمی 

د به نامم! دوما  ن سندش نیست تا   خریدم، اما نمی 

  !اقدام کنم، وگرنه من قصد پنهان کاری نداشتم

  بهزاد لبخند زد و گفت

ن دیگه میگفت -   !جدا؟ کاوه که چی 

 سکوت شد دوباره

  همایون گفت

نه  - ن  !کاوه تو مستر زیاد حرف می 

ییل برام حرف زده… اما من گفتم از آره... االن خ -

  !زبون خودت بشنوم

  همایون عصتی کفت
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ن رو خرسو  - خریده بود بده به مادر چشمان این زمی 

زندگیشون! پول کم اورد   و بعد طالقش بده، برن رس 

پولمو  من بهش پول دادم سند بزنه! بعد گفتم 

ن رو میخوام… نمیخوام، ن  نصف زمی  اونم گفت زمی 

  !سم چشمان پولشو میده زده به ا

   خب؟ -

خب اینکه پولشو که نداد، بعد طالق زنش پول کم   -

ن  اورد از من قرض گرفت، زبوبن گفت با همون زمی 

  .باهات حساب میکنم

 .سکوت شد

ابی تو ذهنم بیدار شد
ن  …یه چی 

 آروم گفتم

ن  - بابا یه بار یه پاکت سکه داد به شما، بیخیال زمی 
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  !شید

ن سمتمبهزاد و همایون    .هر دو هنگ برگشیر

 …اون صحنه ها تو رسم زنده شده بود

 گفتم

شما قبول کردی! از جمله معدود دفعابر بود، که  -

  !بدون دعوا از خونه ما رفتر 

  .همایون ساکت بود

  بهزاد برگشت سمت همایون و گفت

   خب؟ -

  همایون دوباره اخمش تو هم رفت و گفت

یه  تجاری شده.  اون پول کم بود. زمینش منطقه -

سکه هم میداد کاقن   پاکت که خوبه، یه چمدون

  !نبود
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2 March 2022  
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  چشمان#

#۲۰۴ 

 فت شوکه به همایون نگاه کردم، که بهزاد گ

شیش ماهه اونجا منطقه تجاری شده! اون زمان که   -

  !خرسو بهت پول داد، قبل این اتفاقه

   همایون شایک بلند شد و گفت

آره، اما خرسو میدونست میخواد منطقه تجاری  -

ن از چنگ من در آورد   !شه برا همی 

 .من یخ شده بودم
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  یخ و الل

ی تو رسم بود ن  …یه چی 

ن ملیک به نام من کرده؟   !یعتن بابام، واقعا چنی 

ابی برام گذاشته ن می   …چنی 

  که انقدر قیمت داره؟

 .تنم مور مور شده بود

   بهزاد گفت

دونسته یا نه! مهم اینه ازت خریده! امضا هم  -

 !گرفته

  .سوایل به بهزاد نگاه کردم

  .همایون هم یهو مکث کرد

   رو به بهزاد گفت

  کردی؟  تو سند پیدا  -
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   بهزاد پوزخند زد و گفت

  !تو امضا کردی کل ملک، مال خرسو شده -

 همایون داد زد 

  توی لعنتر سند رو پیدا کردی؟ -

 بهزاد ریلکس گفت

  !فکر کن آره -

ن گرفت سمت بهزاد و یقه اش رو جمع  همایون خی 

 .کرد

 .اما بهزاد، هولش داد عقب و بلند شد

 گفترو در رو هم، ایستادن و بهزاد  

ن نیی   - اکت رو از بی  حرمت سالها رفاقت و رسی

  !همایون

 .همایون تو سکوت ایستاد
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د   .اما با خشم، دندون هاش رو به هم فرسی

  .سکوت شد

   بهزاد گفت

ییک خریدی! سودشم بردی! حاال اون  - ن رسی تو یه زمی 

ن قیمتش رفته باال! اگر  به کیس جز خرسو  زمی 

 بال این کارا؟فروخته بودی هم، االن میوفتادی دن

  همایون پوزخند زد و گفت

  !تو هم مثل پدرت احمقر  -

   بهزاد رو هول داد کنار و رفت سمت در 

  .من و بهزاد، تو سکوت به هم نگاه کردیم

  .صدای در اومد

 .بهزاد رفت فیلم رو قطع کرد

  .تبلت هم قطع کرد
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  .به هم دوباره نگاه کردیم

 شوکه گفتم

  سند پیدا کردی؟ -

 کون داد نه رس ت

 اروم گفتم 

  پس از کجا فهمیدی همایون امضا داده؟ -

  خندید و گفت

 .حدس زدم! خودش حدسم رو تایید کرد -

   ابروهام باال پرید و بهزاد گفت

ی به کیس  - ن هیچ تاجری بدون رسید و امضا، چی 

  .نمیده! پدر تو هم سالها بود که تاجر بود

  اومد رو به روم نشست و گفت

ی رو  خوب فک - ن ر کن چشمان... پدرت هیچوقت چی 
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  نیاورد به تو بده؟ که نگهداری؟ 

  رس تکون دادم نه

ی تو ذهنم نبود ن   .واقعا چی 

   لب زدم

 …یادم نمیاد -

فکر کن چشمان! مثل همون پاکت سکه که یهو  -

 !یادت اومد

  .حق با بهزاد بود

ی بود که یادم نبود  ن   …شاید یه چی 

  .رسدرگم رس تکون دادم

 .ا یهو، حقیقت تو ذهنم برگشتام

 شوکه لب زدم 

ن به ناممه، که اندازه یه چمدون  - واقعا من یه زمی 
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  سکه یم ارزه؟

  بهزاد خندید و گفت

  !اونطور که کاوه میگفت، بیشیر از اینا هم یم ارزه -

15:35  
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#۲۰۵ 

 چشمان#

 .فقط به بهزاد نگاه کردم

 واقعا؟

 واقعا باور کنم؟

   نگاه ناباور منو که دید، گفت

چشمان درسته پدرت این سالهای اخر، تو رساشیتی   -
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  …سقوط بود

 اما، با اونهمه کار و معامله ای که کرده بود

   اگر بدشانیس نیم اورد 

  !الن وضعش از همایون هم بهیر بودا

ی نگفتم ن  .بازم چی 

 …باورم نمیشد

پدرم هیچوقت، طوری برا من خرج نمیکرد که انگار 

  !ما وضعمون خوبه

البته درسته هیچوقت هم طوری نبود که انگار ما 

یم  فقی 

 یا نداریم

 ...اما

   اما برام، بدیه پدرم قابل درک تر بود 
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ن ملک   …تا داشیر

 هرچند 

ن هم برای مادرم خریده بوداین ز    !می 

ی بود که تو زندگیش  ن ن هم، تنها چی  شاید برای همی 

 !توش برکت بود و ارزش پیدا کرد

 .با صدای بهزاد، به خودم اومدم

  اروم گفت

  چشمان؟ -

 .نگاهش کردم

  لبخند محوی زد و گفت

؟ -  خوبی

  .رس تکون دادم

 خندید و گفت
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ی ها -  !وضعت خوب شد تحویلم نمیگی 

  .خندیدم

 .بلند شدم

 رفتم تو بغلش دقیقا رو پاش نشستم و گفتم 

  !فعال که سندش رو ندارم -

  .هر دو خندیدیم

   بهزاد لبمو بوسید،

  از لبم جدا شد و گفت

  .اونم پیدا میشه -

  .منو تو بغلش چرخوند

  .مشغول لب های هم شدیم

   دستش رفت زیر لباسم

وهاش بود، که منم محو نوازشش بودم و دستام تو م
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  .گوشیش زنگ خورد

  بهزاد بدون مکث، از من جدا شد و گفت

 !یه لحظه -

  گوشی رو نگاه کرد و گفت

 !همایونه -

 .رس تکون دادم

  خواستم از بغلش برم کنار 

  .هم زمان جواب داد اما نذاشت و 

صدای همایون، نامحسوس از اون سمت شنیدم که 

  گفت

   تو حسابت چقدر هست؟ -

   گفت  بهزاد 

 چطور؟  -
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مش  - چون یه چک دستم داری، که فردا میخوام بیی

 !بانک

  .بهزاد اخمش تو هم رفت

 آروم گفت

  !اون چک ضمانته همایون -

  همایون پوزخند زد و گفت

ه حسابت رو پر کتن  - بود... االن دیگه نیست! بهیر

  !برا فردا

4 March 2022  

00:20  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 



 
 

1343 
 

#۲۰۶ 

 چشمان#

ن ابروهای بهزاد و گفت    گره افتاد بی 

 باشی  -
 
ی بانک، باید منتظر رسوابی بزرگ چک رو بیی

 !همایون

 صدای همایون، از اون سمت تلفن اومد که گفت

 !وبن هر غلظ خواستر بکتن وقتر رفتر زندان، میت -

 بلند خندید و گفت

مواظب   بزار ببینیم وقتر جلبت کردن، گ قراره -

 کوچولو صیغه ای و ملک و امالکت باشه؟ 

  .بهزاد برافروخته و عصبابن بود

س داشتم باال میاوردم  .از اسیر

  …بخاطر من، تو چه دردرسی افتاده بود
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  بهزاد، اما با صدای ریلکیس گفت

ه همایون خان… بگرد تا بگردیم! من دست  باش -

سم! ببینم گ آخرش  خایل نیستم که از تهدیدت بیر

به میخوره   !بیشیر ضن

 .همایون جواب نداد و قطع کرد

ون دادبهزاد نفسش رو   .با حرص بی 

  گوشی رو گذاشت کنار 

  کمرم رو نوازش کرد و گفت

  .بزنم میام پیشتباال، من چندتا زنگ برو  -

، در حایل که داشتم از بغل بهزاد بلند میشدم  نگران

 گفتم

 !همه این دردرسها بخاطر منه -

  اخم کرد و گفت 
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ا فکر  - ن از این بحث خوشم نمیاد! برو باال به این چی 

  .هم نکن

 .رس تکون دادم

   لب زدم

 .چشم -

   رفتم باال 

   اتاق بهزاد 

 .رو تخت نشستم

 همایون به من گفت

  !کوچولو صیغه ای

 .چقدر عویصن بود

ن    …چقدر آدم ها میتونن خوب نقش بازی کین

ا    درسته رس قضیه مییر
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من حس کردم همایون، خییل شیشه خورده داره و 

  …ادم درستر نیست

  اما 

  !واقعا انتظار این اتفاقات رو نداشتم دیگه

  خییل نامردی بود 

   سهم زمینش رو فروخته بود به بابا 

  …ز دنبالش بوداونوقت با

 !اونم نه نصف نصف

  !همشو میخواست

ی که اصال سهیم نداشت ن   !چی 

 .دراز کشیدم

ه بانک؟  !مبلغ اون چک، چقدره که میخواد بیی

 .باید زیاد باشه
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  …چون بهزاد واقعا بهم ریخت

 .چشم هامو بستم تا اشکم در نیاد

؟   اگر بهزاد بره زندان چی

 …شهاب و رویا بیان جلو در خونه

ل کنما    شکم رو نتونستم کنیر

  .اما زود پاکش کردم

 نمیخواستم بهزاد بیاد اشکمو ببینه

 …ناراحت شه

 .اما بند نیم اومد

 .بلند شدم، المپ رو خاموش کردم

 رفتم زیر پتو

  پتو دادم رو رسم 

 …اجازه دادم اشکهام، راحت رون شه
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  !خدایا

 تا همینجام خییل نجاتم دادی 

 ...اما

  …نبار هم نجاتمون بدهخواهش میکنم ای

  .انقدر با خدا درد و دل کردم، که خوابم برد

  وقتر بیدار شدم 

  .اتاق نیمه روشن، از نور صبح بود

  .تو بغل بهزاد بودم

  .دست و پاش دورم بود و از پشت بغلم کرده بود

 .آروم از بغلش جدا شدم

 چرخیدم سمتش

  .خواب خواب بود

 .ی    ع باز شداومدم بلند شم، که چشم هاش رس 
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  نگران گفتم

  !ببخشید بیدارت کردم -

   اما قبل من نشست

 بدون هیچ حرقن 

 .چرخید گوشی رو برداشت

   چک کرد و گفت

… جور نشد هنوز -   !لعنتر

ن     با این حرف، از تخت رفت پایی 

  .به سمت دیگه اتاق رفت

ن نشست  .پشت می 

  لپ تاپش رو باز کرد و گفت

  .شده ۶ه تو بخواب چشمان! ساعت تاز  -

 .فقط نگاهش کردم
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چطور بخوابم وقتر همه این دردرس ها از حضور 

  منه!؟

13:11  
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#۲۰۷ 

 چشمان#

 .اما هیخی نگفتم 

 …فقط عصبابن تر میشهمیدونستم اگر بگم، بهزاد 

 بلند شدم و گفتم

 خوابم نمیاد، صبحانه درست کنم؟ -

   رسی تکون داد و گفت

  .آره ممنون میشم -
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 .لبخند محوی زدم

ن     رفتم پایی 

 .چای گذاشتم

 .نیمرو زدم

ن چیدم  .می 

  میخواستم برم بهزاد رو صدا کنم

ن   اما خودش اومد پایی 

  .رسش تو گوشی بود

  .ودنشده ب  ۷ساعت هنوز 

ن     نشست رس می 

 .منم نشستم

   نگاهم کرد و گفت

؟ -   !چرا چشم هات رو به این روز انداختر
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ن و گفتم   رسم رو انداختم پایی 

چون هیچ کاری، تو این دردرسی که درست کردم از  -

 !دستم بر نمیاد

 .بهزاد ساکت بود 

 .رسمو بلند کردم

 .نگاهش کردم

 لبخند زد و گفت

ن که تو اوگ باشی  - ، خودش کیل کاره! چون من  همی 

 ...تو خوب کردن حال کیس خوب نیستم

 خندیدم و گفتم

  !اتفاقا تو اون هم عایل هستر  -

  .لبخند زد

  یه لقمه برای خودش درست کرد 
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 .اما نخورد

  به سمت من گرفت و گفت

فعال که تو دیوونه کردن بعضن ها، انگار تخصص  -

  !دارم

 با نگرابن پرسیدم 

  ره؟مبلغ چک چقد -

ا فکر نکن - ن   !تو به این چی 

 نگران تر گفتم

؟ اینکه منو یه   - بهزاد... میشه باهام حرف بزبن

س و ترسم رو بیشیر  میفرستر کنار، فقط اسیر

  !میکتن 

   بهزاد لبخند تلخن زد و گفت

میلیارد چک ضمانت   ۱یعتن االن بهت بگم همایون   -
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ست کم میشه؟  ه بانک! تو اسیر  منو داره مییی

  …ریخت قلبم

 (.یک میلیارد اون سال خییل پول بود )

   بهزاد مکتی کرد و گفت

... من این پول رو جور کردم! انقدر اشنا  چشمان -

یه شبه این پول رو جور  دارم که بگم بهم قرض بدن،

کنم… اما چک ضمانتر بود! یعتن این پول بدیه من 

ن کالفه ام! چون میخواد    همایون نبود  به برای همی 

به   !بدتری بهش بزنم ضن

 با ترس گفتم

؟ -  اینهمه قرض گرفتر

  بهزاد تکیه داد و گفت

 !آره ... اما جای نگرابن نیست  -
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 با ترس گفتم

ن انقدر یم ارزه اخه بهزاد که انقدر دردرس  - اون زمی 

؟   بکیسی

  بهزاد آروم خندید و گفت

ن االن  -  ۲.۵مصطقن دیشب بهم گفت، اون زمی 

م میشه میلیارد شده! تازه تا    !دو سه سال دیگه بیشیر

  .دهنم باز موند

 …واقعا یخ شدم

 انقدر؟

  این حجم؟

پس برای همینه همایون اینجور داره خودش رو 

 !میکشه

 .بهزاد به گوشیش نگاه کرد
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   لب زد 

 !شد  ۷خب دیگه  -

 .با این حرف، گوشیش رو برداشت و تماس گرفت

سم به گ داری زنگ  بن زبونم باز نمیشد بیی ن  ؟ می 

  ساکت بودم که

  بهزاد رو به گوشی گفت

سالم… بهزاد بهروز هستم، با جناب اکتاوی باید   -

صحبت کنم، در مورد چک یک میلیاردی، که امروز 

  !میارن شعبه شما

5 March 2022  
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#۲۰۸ 

 چشمان#

د ن   .قلبم تو رسم می 

  …تازه کل بدیه بابا رو دادیم

  !حاال بهزاد بدهکار شده بود

س، رسم رو گردنم نمیموند   .از اسیر

ن تکیه دادم ن دستام گرفتم و ارنجمو به می    .رسم رو بی 

 بهزاد دوباره گفت

؟ آره یه چک ضم - انت سالم بهمن جان… خوبی

همونه! اره  دادم به همایون، میشناش که!؟ اره

دقیقا! حاال میخواد منو رس یه قضیه تحت فشار 

  !احتماال چک رو بیاره بانک بزاره، امروز 

 .مکث کرد
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 …دلم میخواست میتونستم کاری کنم

  چشم هام رو فشار دادم که بهزاد گفت

من واقعیت یادم نمیاد نوشته ام رو چک بابت  -

کردم، اما اگر قانونا    ا نه! حساب رو شارژ ضمانت ی

میشه جلوش رو گرفت یا معطل کرد، ممنون میشم 

کنید تا من بتونم از طریق وکیلم این قضیه رو   اقدام

 !حل کنم

 .بهزاد مکث کرد

  بعد چند دقیقه گفت

ن  - ن هم عالیه... داستانش طوالنیه، داشت زمی  همی 

باال میکشید، دستشو رو کرد ! االن یه بنده خدابی رو 

  !قایط کرده

 .بهزاد خندید
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 .تشکر کرد

 .قطع کرد

 .سکوت شد

 …و من همچنان، رسم تو اون حالت بود

  بهزاد اروم گفت 

 چشمان؟ -

 .رسم رو بلند کردم

  نگاهش کردم و شایک گفت

؟چته  -  دخیر

 اشکم پاک کردم و گفتم 

 ...گند زدم به برنامه هات -

  اخمش بیشیر شد و گفت

 تو رسش میسازه که  -
 
ادم گایه برای خودش، زندگ
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حقایق رو میفهمه!  واقیع نیست… اما با یه اتفاق

باید خوشحال باشه از فهمیدن حقیقت، هرچقدر 

االن وضع منم همینه، درسته واقعا   !هم دردناک

  اره اما هم شناخت حقیقت رویا، همدردرس د

 !شناخت حقیقت همایون خییل ارزشمنده

  .رس تکون دادم

 لب زدم 

 …کاش میشد کاری کنم -

  خندید و گفت

ن اون سند االن کجا ممکنه  - تو فقط فکر کن ببی 

 .باشه

 .باز اشکم ریخت 

 لب زدم 
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  !یادم نمیاد  -

  بهزاد رسی تکون داد و گفت

  !میاد... من مطمئنم -

  .چایش رو خورد و بلند شد

  در حایل که گوشیش رو برمیداشت گفت

من برم پیش وکیلم، تو نه تلفن جواب میدی! نه در  -

! فقط با من در ارتبایط! حله؟   باز میکتن

 رس تکون دادم و لب زدم 

  .چشم-

   لبخند زد و برگشت سمت پله ها بلند گفت

بانک آشناست… بتونه معطلش میکنه تا من برم   -

م   .قراردادو فسخ کنم و ضمانت رو پس بگی 

11:45  
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#۲۰۹ 

 چشمان#

ا رس در نیم آوردم  ن  از این چی 

ن که یه امیدی بود  .اما همی 

 .لبخند زدم

   ،به زور چندتا لقمه خوردم

ن     بهزاد اومد پایی 

  .بلند شدم و برای بدرقه اش رفتم

  .کفشش رو پوشید

ون، که مکث کرد  .خواست بره بی 

 برگشت سمتم و گفت

 !بیا بغلم -

 .پا تند کردم
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  .رفتم بغلش و محکم بغلم کرد

   نرم لبمو بوسید و گفت

  !زود میام -

  .رس تکون دادم و رفت

ن شد  .همونجا ایستادم، تا سوار ماشی 

ون رفت  .تا بی 

  .تا در بسته شد

 …قلبم درد میکرد 

  برگشتم تو خونه 

  .انقدر گریه کردم، تا رو مبل خوابم برد

 قرار نیست روی خوش نشونم 
 
حس میکردم، زندگ

  …بده

  …حس میکردم بازم قراره اتفاق بدتر بیفته
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  .بود ۲بیدار شدم ساعت 

  به بهزاد پیام دادم

؟ -  سالم. چه خیی

 د جواب دا

  .نگران نباش سالم -

ن    …همی 

ی درست کردم و  ن حاضن خونه، یه چی  ن رفتم تو اشیی

 .خوردم

 .از ضعف دست و پام یخ شده بود

 غذای رکس رو دادم بهش

   دوباره نشستم تو نشیمن

 .تلویزیون روشن کردم

   رکس هم اومد کنارم
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  رسشو گذاشت رو پام

در حایل که رسشو نوازش میکردم، دوباره اشکم 

 .ختری

حالم از خودم بهم میخورد، که انقدر ضعیف و لوس 

  …بودم

 !حال بهم زن

  همش گریه

 …بهزاد رو انداختم تو دردرس

  !بعد یه گریه گریه

 بلند شدم
 

  .با کالفیک

 .تلویزیون رو خاموش کردم

   دوییدم باال 

ییک از چمدون هابی که وسایل رو ریخته بودم توش 
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  .اصال باز نکرده بودم

وع کردم به بررش وسایلمبازش کر    .دم و رسی

 …شک داشتم اینجا باشه

ن و گریه کردن بود  !اما بهیر از نشسیر

پالتو و باروبن و چند دست شلوار و مانتو، تو چمدون 

  .بود

  .ییک ییک آویزون کردم

  .ته چمدون هم، چندتا کتاب و خرت و پرت بود

ی نبود ن   .که تو هیچکدوم چی 

 ریزها، گذاشتم تو کمدچمدون رو با همون خورد 

 .در کمد رو بستم 

ی به ذهنم رسید ن  .اما یهو، چی 

نکنه بابا گذاشته باشه تو زیپ مخصوص درز 
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  !چمدون

ون و زیپ درزش رو چک کردم، یه   دوباره اوردمش بی 

 …پاکت خایل بود و چندتا فیش

  !هیچکدوم ربظ به سند نداشت 

 .چمدون رو برگردوندم

   کردماما شک

؟ تو کیف های  دیگه چی

  .اونارو هم چک کردم

ی نبود ن   .اما نه… چی 

 …احتماال تو یه وسیله دیگه بود، که ما انداختیم دور

  .دوباره اشکم راه افتاد

 اومدم کیف های دیگه رو بزارم تو کمد

 لباس هابی که تازه اویزون کرده بودم رو کنار دادم
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 !اما حس کردم بارونیم یکم خشکه

ستان میپوشیدم این باروبن رو زمان  .دبی 

  رو مانتو 

 مدرسه که تموم شد، دیگه استفاده نکردم ازش

میپوشیدم یا باروبن و کاپشن   چون دیگه یا پالتو 

  …بلند

 .اینو، که رو مانتوبی بود نمیپوشیدم

 .برش داشتم و با دستم چک کردم

ی توش بود ن   …واقعا انگار چی 

12:10  
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#۲۱۰ 

 چشمان#

   از چوب لباش برداشتمش

 .رفتم رو تخت و چک کردم

بخاطر پشم شیشه اش، پف داشت و نمیدونستم 

ی توش هست یا نه  ن  …واقعا چی 

  !شاید مدلش بود که خوب وایسه

 .مدرزش رو چک کرد

  .خییل عادی بود 

  !شبیه این نبود که کیس مجدد دوخته باشه

  .همه جاش رو چک کردم

   هیچ درزی نداشت

  .واقعا دو دل شدم
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 اشتباه میکنم؟ 

ی هست!؟ ن  یا چی 

  .تنها راهش پاره کردن باروبن بود

ن    با خودم بردم پایی 

خونه، پایینش رو پاره کردم و دستمو  ن با قیخی اشیی

  .بردم داخلش

 …پاکت بودیه 

  !پاکت واقیع

ون کشیدم  .با ذوق پاکت رو بی 

   با دست خط بابا، روش نوشته بود 

م چشمان است. اگر شما   - این پاکت برای دخیر

ید   !چشمان نیستید، با این شماره تماس بگی 

 .هنگ کردم
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 !شماره منو نوشته بود

  !از قصد گذاشت اینجا

 اما چرا؟ 

  .پاکت رو باز کردم

 .نامه بودتوش یه پاکت 

 پشتش نوشته بود

  «برای چشمان»

کنارش یه برگه بود، که باالش نوشته بود سند تک 

  !برگ

  و 

   یه کاغذ بهش سنجاق شده بود 

   نوشته بود 

  !توافق معامله
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کت دیگه بود   کت بابا و مهر یه رسی تهش هم مهر رسی

 .که امضا هم داشت

  .ییک امضا، با اسم همایون بود

 ا ییک امضا با اسم باب

 !ییک امضا با اسم کاوه

  …خدای من

 !پیداش کردم

 .بدون مکث، شماره بهزاد رو گرفتم

  .جواب نداد

 مسیج دادم 

 !پیداش کردم -

  .اما باز هم جواب نداد

  .دل تو دلم نبود
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  .به نامه نگاه کردم

 باید میخوندمش

   اما بدون بهزاد 

 .نمیتونستم

س باعث شده بود دستام بلرزه  اسیر

 .بهزاد زنگ زدمدوباره به 

ی نشد  !باز هم خیی

  .میشد ۶ساعت داشت  

  نه میتونستم بخونم

  …نه میتونستم تحمل کنم و نخونم

  !نه بهزاد جواب میداد

ن تو خونه وع کردم به راه رفیر    رسی

  …کالفه و عصتی 
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  .شب بود ۸اما ساعت 

   بهزاد نه جواب داده بود 

  نه مسیج

  …نامه رو برداشتم و دلمو زدم به دریا

6 March 2022  

14:54  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۲۱۱ 

 چشمان#

 .یه نفس عمیق کشیدم و بازش کردم

   خط اول نوشته بود 

، چون فکر نکنم بتوبن »  …نمیخوام منو ببخیسی

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 
 

1375 
 

، هر بار میدیدمت عذاب   اما میخوام بدوبن

 .میکشیدم

ن عمال حاصل کل عمر منه  این زمی 

 کنید. اما  
 
میخواستم بدم به مادرت تا با هم زندگ

 «!قبل اینکه بتونم پول همایون رو بدم، سیما مرد

 .قلبم مچاله شد

 …بوداز فکر به اینکه اگر مامان زنده 

ن     با پول این زمی 

 میتونستیم دوتابی 

ی   مادر و دخیر

  …خوشبخت باشیم

  .قلبم له شد

 .اشکم رو پاک کردم
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 .بند اخر رو خوندم

   نوشته بود 

ن رو نفروش. نصفشو بفروش » هیچوقت کل این زمی 

نصفشو نگه دار. هیچوقت به هیچ مردی کامل  

اعتماد نکن، نصف اعتماد کن نصف شکت رو نگه 

 .دار

ن فرصت  ای ن سند و دست نوشته همایون رو در اولی 

  .رسیم کن« خرسو

 تاری    خ زده بود

  !سال پیش ۱به تاری    خ 

 .دلم میپیچید

  .دیگه تحمل نداشتم

  پاشدم رفتم رسویس



 
 

1377 
 

 .دو دور باال اوردم، تا یکم سبک شدم

  .برگشتم اتاق، رو کاناپه دراز کشیدم

 رکس اومد کنارم 

 زنگ زدم به بهزاد

 .ب ندادباز هم جوا

ه شدم به سقف    خی 

  خب

ن به نام منه  !انگار واقعا زمی 

 .و سند و دست نوشته همایون هم هست

  اما 

 چرا حالم انقدر بده؟

 !چون بهزاد رو انداختم تو دردرس بزرگ

  .بلند شدم



 
 

1378 
 

 .با تبلت، از سند و از دست خط بهزاد عکس گرفتم

   فرستادم برای بهزاد 

 انالین شد 

   دید 

ی نگفت  ن  !اما چی 

 .یه لحظه ترسیدم

  !نکنه به گوش همایون برسه بیاد دنبال اینا؟

  .زود سند و برگه رو برداشتم

 .باید یه جابی مخقن میکردم

 نگاهم افتاد به زیپ پشت مبل 

  .زیپ رو باز کردم

  .سند رو چند تا کردم

 از الی دوتا فوم مبل، فرستادم داخل تر



 
 

1379 
 

 لزیپ رو بستم و نشستم رو مب

  حاال چی میشه؟

 .همینطور نشستم

 ۱۱ساعت شد 

 اما

ی از بهزاد نبود   !هیچ خیی

 .رفتم کلید برق حیاط رو زدم

حیاط روشن شد و من در ورودی خونه رو قفل 

 .کردم

  نشستم رو مبل

  .گوشیم رو چک کردم

 نه پیایم 

 
 

 …نه زنیک



 
 

1380 
 

 !دیگه شک نداشتم بهزاد براش اتفاقر افتاده

  .از حیاط صدا اومد بود، که ۱۲ساعت حدود 

   رسی    ع رفتم پشت پنجره 

  یه نفر از رو دیوار پریده بود داخل

  .قفل در رو باز کرد

  !همایون و کاوه اومدن داخل

  .رسی    ع گوشیم رو برداشتم

 ۱۱۰زنگ زدم به 

   رکس رو گرفتم

  …پا تند کردم باال از پله ها

14:58  
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#۲۱۲ 

  چشمان#

   رفتم تو حمام

  .جواب داد ۱۱۰در رو قفل کردم و 

رسی    ع گفتم تو خونه تنهام، همکار های همرسم قفل 

در باز کردن، اومدن تو حیاط، همرسم جواب نمیده،  

 .من اومدم تو حمام

ن تلفن رو قطع نکن،  ن گفیر و بفرسیر   .تا نی 

 .من گوشی به دست نشستم

 .با تبلت چک کردم

  …بهزاد چند دقیقه پیش انالین بود 

 !اما شک داشتم دیگه خود بهزاد باشه

  پیام ندادم بهش 
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1382 
 

ن شیشه از دور اومد   .صدای شکسیر

  .رکس خواست پارس کنه

  .جلوش رو گرفتم 

 .بغلش کردم و نوازشش کردم، تا ساکت باشه

  .ن خونه رو میگردنمیدونستم اال

  .از من پرسید در چه حالم ۱۱۰اوپراتور 

 …گفتم تو حمام مخقن شدم و اونا اومدن تو خونه

  .ازم خواست ساکت باشم

 لب زدم 

  .چشم -

  .حس کردم صدای پا اومد

از اتاق بهزاد، که چسبیده به رسویس بود صدای 

  .حرف اومد



 
 

1383 
 

ن  ی رو انداخت زمی  ن    یهو ییک چی 

 .اومدصدای بلندی 

م   قبل اینکه جلو رکس رو بگی 

  !بلند پارس کرد

 .لب گزیدم

 تو گوشی گفتم 

 !سگم پارس کرد... پیدام کردن -

  !تیم ما تو راهه، گوشی رو قطع نکن -

   لب زدم

  .چشم-

ن شد ه در رسویس باال پایی   .دستگی 

 صدای همایون اومد که گفت

ون - ! بیا بی   !چشمان… میدونم اونجابی



 
 

1384 
 

  .جواب ندادم

 کاوه گفت 

  !بیا بهزاد منتظرته -

 …یخ شدم

  !بهزاد پیش اونا بود

   کوبیدن به در 

 .رکس پارس کرد

 همایون داد زد 

قرار نیست کیس اسیب ببینه… من فقط سند رو  -

میخوام! نصف نصف! بیا سند رو بده، تا بهزاد هم 

  !اسیب نبینه

 داد زدم 

ن مال منه! پدرم پولشو بهت داده -   !زمی 



 
 

1385 
 

  ب گفتزیر ل

ه حرومزاده -  …دخیر

ی رو کوبید به در  ن   با این حرف، چی 

ی که انگار چوب در رو شکست ن  .چی 

  .دوباره کوبید

ن  ن جدا در رو میشکسیر  !داشیر

 کاوه گفت 

  …محمود دیلم بیار -
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14:51  

 @mynovelsellمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چش



 
 

1386 
 

#۲۱۳ 

  چشمان#

 …حس کردم االنه که از حال برم

 تو گوشی گفتم 

ن  - ! دارن در رو میشکین ن  !تو روخدا کمکم کنی 

   اوپراتور جواب داد 

 .چند دقیقه دیگه اونجان -

م  …خواستم بگم من تا چند دقیقه دیگه میمی 

  .اما در، با صدای بدی باز شد

ونرک   س حمله کرد بی 

  .با پریدن رکس، کیس که جلو در بود عقب افتاد 

ن پای همه، بدون اینکه بلند شم   منم رسی    ع، از پایی 

ون   .بصورت خم دوییدم بی 
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   همایون چنگ زد به دستم

این فایل برای فروش در کانال  .اما دستمو کشیدم

تهیه رمان های خاص هست و اگر شما از جای دیگه  

 ن رضایت ما و دزدیه. بدو  و داری میخوبن  کردی

 .همایون هم باهام کشیده شد

ه    قبل اینکه کاوه، از سمت دیگه بیاد منو بگی 

ن و من و  خودمو چنان   کشیدم، که همایون خورد زمی 

ن رفتیم   .رکس از پله ها پایی 

  به باال نگاه کردم ببینم دارن میان

ی ن   …که با صورت،خوردم به چی 

 .جیغ زدم

 مشت خواستم بزنم بهش

  اما مشتمو گرفت و گفت



 
 

1388 
 

 !آروم چشمان -

 .خشک شدم

 چرخیدم سمتش

  …بهزاد بود

 شوکه لب زدم 

 کجا بودی؟  -

 بده  خواست جواب

   نگاهش رفت به باال پله ها 

ن  ن میومدن پایی   و کاوه داشیر
 همایون، با بیتن خوبن

  بهزاد عصبابن گفت

!؟ - ن  تو خونه من چه غلظ میکنی 

مردی که دیلم دستش بود، از پشت همایون و کاوه 

مثل چماق، تو دستش تکون  اومد جلو تر و دیلم رو 



 
 

1389 
 

 .داد

  همایون گفت

  !ه پا کنمسند کجاست؟ نذار خون ب -

  .بهزاد دستم رو گرفت

   منو کشید تا برم پشتش و گفت

اسم خودتو گذاشتر تاجر؟ اونوقت از صد تا دزد  -

 !بدتری

ی بگه، که صدای آژیر پلیس  ن همایون خواست چی 

  .اومد

  مکث نکردم دوییدم سمت آیفون

 در رو زدم و پریدم تو حیاط 

  به رسعت دوییدم سمت در 

 .در حیاط رو باز کردم



 
 

1390 
 

ن پیاده میشدن  .چندتا مامور داشیر

 جیغ زدم 

... همرسم با اونا اون تو مونده - ن   !عجله کنی 

  با حرف من

 .اونا هم دوییدن

 .به سمت در دوییدم

ی پرت شد سمت در  ن    وارد شدم که چی 

 .صدای داد اومد

ن   …صدای شکسیر

، خورد به دیوار کنارم  جا خایل دادم و گلدون چوبی

ن داخل مامور ها جلو تر از    من رفیر

 ییک داد زد 

  !کیس تکون نخوره-



 
 

1391 
 

   رس و صدای خونه ساکت شد و 

   صدای بهزاد اومد که گفت

یف آوردن خونه من دزدی -  !آقایون ترسی

 رسی    ع رفتم پیش بهزاد 

  .گونه اش خراشیده بود و خون اومده بود

   مرد رو به رو بهزاد 

   همون که دیلم دستش بود 

  .یهو به سمت در دویید

دشیه م   امور اومد بگی 

  .هولش داد

  .رد شد

  مامور رفت پشت رسش



 
 

1392 
 

  همایون با تمسخر، اومد سمت ما و گفت

  !گور خودتو کندی بهزاد -

15:17  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۲۱۴ 

 چشمان#

  بهزاد هم پوزخند زد و گفت

فعال که تو، تو گورت نشستر داری با دست خودت  -

یزی رو رست  !خاک می 

   رو کرد به مامور اصیل، که اومد جلو و گفت

 باید شکایت ثبت کنم!؟ -

  .مامور رس تکون داد
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 همراه هاش اومدن

ن    .دست های کاوه و همایون رو گرفیر

  من و آروم گفت بهزاد رسی    ع، تبلت رو داد به

، صورتشون مشخص باشه -  !ازشون فیلم بگی 

 .رس تکون دادم

ن  ون رفیر از هر دو، با مامور ها تو خونه و در حال بی 

  .فیلم گرفتم

   تبلت رو دادم به بهزاد 

د ن   .اون داشت با مامور اصیل حرف می 

   قرار شد بهزاد هم بره

سیدم خونه تنها بمونم   …مییر

ن باال صو    .رت جلسه کردنمامورا رفیر

 .خونه رو چک کردن



 
 

1394 
 

ن رو بهم ریخته بودن  .پایی 

 ...باال هم، کمد منو بهزاد بهم ریخته بودن

ی   بهزاد گفت لباس بپوش بریم کالنیر

رسی    ع حاضن شدم و مجبور شدیم رکس رو خونه 

  .بذاریم

 .راه افتادیم

 !رکس دو بار نجاتم داده بود

 یه بار پرید رو شهاب

  …پریدبار هم اینجا  یه

  .تو شوک بودم

  تازه داشت شوک ام کم میشد 

  …تازه داشتم میفهمیدم چی شده 

 !چه اتفاقر افتاده 



 
 

1395 
 

  هنگ گفتم

ن  -   !همایون گفت تو رو گرفیر

   بهزاد پوزخند زد و گفت

ف گوشیمو زد! دنبال کار شکایت و پیدا کردن  - بیرسی

  !گوشی بودم! نگو دست این عویصن بود

  !هچرا زنگ نزدی به خون -

چون بهت گفتم شماره غریبه رو جواب نده، گفتم  -

ش  !زنگ بزنم جواب نمیدی، بیشیر مییر

 .رس تکون دادم

  .راست میگفت

 …جواب نمیدادم و بیشیر وحشت میکردم

 کالفه گفتم 

من عکس سند و دست نوشته همایون رو تو تلگرام   -



 
 

1396 
 

 !برات فرستادم. همایون دید

 .بهزاد با تعجب برگشت سمتم

 ه گفتشوک

 پیداش کردی؟ -

  .لبخند زدم

 .رس تکون دادم

 صورتش باز شد و گفت 

! کارش تمومه... گوشیت رو  -  دخیر
 

چرا زودتر نمییک

 بده من

 .از لبخند بهزاد، منم لبخند زدم

 پرسیدم 

 صبح پول رو گرفت؟ -

   بهزاد رس تکون داد آره



 
 

1397 
 

  گوشی رو از من گفت و گفت

کتش رو  - ماون پول رو گرفت، منم رسی   !میگی 

   با گوشی من شماره گرفت و گفت

نمیفهمم چه فعل و انفعاالبر تو مغز همایون شکل  -

گرفته، که پا شده اومده خونه من! قضیه خییل 

  !مشکوکه

 بدون فکر گفتم 

ن رو فروخته از طرف خودش! برا   - شاید همایون زمی 

ن االن اینجوری دیوونه شده  !همی 

  .اشتبهزاد گوشی رو از کنار گوشش برد

 برگشت سمتم 

   نگاهم کرد و گفت

!؟ -    چی



 
 

1398 
 

  خواستم دوباره بگم

  اما خودش گفت

  !خدایا! همینه -

 .صدابی از گوشی در اومد

 یه نفر جواب داد

 بله؟-

 بهزاد گوشی رو گذاشت کنار گوشش و گفت 

؟  - ... سند پیدا شد! همه رو جمع میکتن مصطقن

ن امشب   !همی 
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#۲۱۵ 

 چشمان#

 .بهزاد تشکر کرد و گوشی رو قطع کرد

 .نیم نگایه به من انداخت

   لبخند زد و گفت

  !نگران نباش -

  نگاهم رو خراش خوبن رو گونه اش نشست و گفتم

  !کاش صورتتو پانسمان میکردیم -

 .بهزاد با تکون رس گفت نه

ن رو پارک کرد و گفت   ماشی 

  !پزشک قانوبن باید ثبت کنه -

  .رس تکون دادم

ن ها رس در نیم اوردم   …من از این چی 
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1400 
 

  .پیاده شدیم

  بهزاد دستم رو گرفت و گفت

باشه… اما میدونم این اتفاقات برات شاید ترسناک -

ن بر اومدیا خییل خوب از پس همهتا اینج  !چی 

  .لبخند زدم و وارد اداره شدیم

   با اینکه دیر وقت بود 

  .اما همچنان شلوغ بود

صورت جلسه تنظیم شد، همایون و کاوه درخواست  

  .داده بودن با وثیقه آزاد بشن

یزن رس خونه ما  !بهزاد تاکید کرد اینا آزاد شن باز می 

لتون راحت، نمیذارم تا  مامور پرونده هم گفت خیا

  !صبح فردا این اتفاق بیفته

تشکر کردیم و بعد انجام باقر کار های اداری، مجدد  



1400 

 .پیاده شدیم

  بهزاد دستم رو گرفت و گفت

باشه… اما میدونم این اتفاقات برات شاید ترسناک -

ن بر اومدیا خییل خوب از پس همهتا اینج  !چی 

 .لبخند زدم و وارد اداره شدیم

  با اینکه دیر وقت بود 

 .اما همچنان شلوغ بود

صورت جلسه تنظیم شد، همایون و کاوه درخواست   

 .داده بودن با وثیقه آزاد بشن

یزن رس خونه ما  !بهزاد تاکید کرد اینا آزاد شن باز می 

لتون راحت، نمیذارم تا   مامور پرونده هم گفت خیا

 !صبح فردا این اتفاق بیفته

تشکر کردیم و بعد انجام باقر کار های اداری، مجدد   



1401 

ن شدیم  .سوار ماشی 

، مسی  خونه نبود  !اما مسی 

پرسیدم 

یم؟ -   جابی داریم می 

  رس تکون داد و گفت

 !پیش مصطقن  -

منم بیام؟  -

  رس تکون داد آره و گفت

 چی شد -
 

 !باید بیک

  آروم گفتم

سند و نامه الزم نیست همراهمون باشه؟ -

مگه عکسش رو تو تبلت نداری؟ -

رسی    ع گفتم 



 

1402 
 

 !چرا چرا هست  -

 !خوبه همون کافیه -

 .بهزاد سکوت کرد

 منم سکوت کردم

  .اما اضطراب عجیتی داشتم

  .دل تو دلم نبود

  رسیدیم جلو یه برج باغ

 .دبهزاد به نگهبان ورودی، شماره واحد رو دا

 .اونم بهمون یه کد داد، برای پارکینگ مهمان

  .وارد شدیم

از عمارت قبیل که رفته بودیم تجمالبر تر و پر زرق و  

  !برق تر بود

ن رو پارک کرد و گفت  بهزاد ماشی 



 

1403 
 

هرچی ازت پرسیدم رو فقط بگو، اطالعات بیشیر  -

نده! الزم هم نیست کیس بدونه ما با هم در رابطه 

  !ایم

  هزاد نگاه کردم و گفت نگران به ب

ن چون با تو رابطه دارم، دنبال سند   - نمیخوام فکر کین

 !زمینم

 .رس تکون دادم

 میفهمیدم منظور بهزاد رو 

  اما 

 نمیدونم چرا 

  …حالم گرفته شد از این حرفش

 ۱۱رفتیم طبقه 

 .یه راهرو بزرگ بود



 

1404 
 

 یه در انتها سمت راست 

 !یه در انتهای سمت چپ

 پوزخند زدم 

  …الف طبقابر وجود داره تو این شهرچقدر اخت

ن منبت کاری شده و گلدوبن که تو راهرو   لوسیر ها و می 

   ورودی به خونه اینا هست 

ن شهره   !هم قیمت خونه مردم، جای دیگه همی 

ه تو این دنیا   …چه خیی

  .دست بهزاد رو گرفتم

  .به سمت در سمت راست رفتیم 

، االن خییل ق ن    یمتر شدهدرسته بهزاد میگه اون زمی 

 …اما همایون با اونهمه دارابی 

ی    رس پی 



 

1405 
 

نه، که مال خودش  چرا انقدر حرص پویل رو  ن می 

  !نیست

 .بهزاد دکمه رو در رو زد

 .در خییل رسی    ع باز شد

  .کیس پشت در نبود

  .کیس استقبالمون نیومد

وارد شدیم در رو بستیم و از راهرو مجلل دیگه ای که  

تش آینه و کمد های آینه  یه سمتش تابلو بود، یه سم

  .ای لباس و کفش رد شدیم

 .به چپ چرخیدیم و یه سالن بزرگ بود

  .نفر دیگه، اونجا نشسته بودن ۴مصطقن و 

ن سمت ما و مصطقن گفت   با ورودمون، برگشیر

 !خوبه… به موقع اومدی -



 

1406 
 

  نگاهش افتاد به من و گفت

  !مولتر میلیاردر جدید رو هم آوردی؟ -

11:20  
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#۲۱۶ 

 چشمان#

  .ابروهام باال پرید 

  .هنگ نگاهش کردم

  خندید و مرد کنارش گفت

خیی دارید منطقه آزاد شده اونجا؟ چندتا مجتمع   -

  !دوتا مجتمع قرار دارهزدن! زمینه دقیقا وسط 

  مرد دیگه گفت
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، خریدن اون تیکه   -
 
خرسو تنها کار درستش تو زندگ

ن پرت بود  !زمی 

  همه زدن زیر خنده

  .دست بهزاد رو کمرم نشست

   با هم رفتیم سمت مبل ها 

 نشستیم و بهزاد گفت

ن  - ن کارو کرد! همایون رو بگو که زمی  باز خرسو همی 

شمان هست، میخواد تا  چ رو فروخته! اما چون ویص

ن رو برای خودش  ۱۸چشمان  سالش نشده زمی 

 !بفروشه

  .مصطقن رس تکون داد

 مشخص بود در جریانه

 .بقیه اما، با تعجب به هم نگاه کردن



 

1408 
 

  بهزاد تبلت رو برداشت و گفت

ن میخوام بهتون نشون بدم! اویل یه  - من سه تا چی 

اف میکنه سهیم که  فیلمه، که توش همایون اعیر

ن رو به پدر چشمان فروختهد   !اشته از زمی 

 .همه رس تکون دادن

   بهزاد گفت

دویم عکس سند، که به نام چشمانه و قرارداد   -

  !خرسو و همایون و مهر پای قرارداد

   باز هم همه رس تکون دادن و بهزاد گفت

ن   - سویم هم فیلم یک ساعت پیش، که اقایون ریخیر

تو خونه من، تا سند و نامه رو بردارن! ضمن اینکه 

  !ظهر گوشیم رو هم زدن

 همه دیگه متعجب بودن واقعا 



 

1409 
 

 ییک از مردها گفت

ن واقعا ارزشمنده، اما   - بهزاد… درسته اون زمی 

 همایون آبرو و اعتبارشو داره میذاره پای  
 

میخوای بیک

  اون؟

  بهزاد رس تکون داد و گفت

-  ! ی که مال خودت نبوده رو فروختر ن فکر کن چی 

پولشو پیش پیش خرج کردی! آبرو و اعتباری مونده  

؟   که نگرانش باشی

  .همه سکوت کردن

  .بهزاد همه مدارک رو، پشت رس هم نشون داد

 همه فقط ساکت بودن 

  .معتن دار به هم نگاه میکردن

   بهزاد گفت



 

1410 
 

یارد چیک که از من، برای ضمانت  میل  ۱صبح  -

  !پیشش بود رو رفت نقد کرد

  مصطقن پوزخند زد و گفت

از حساب تو که برداشت کرد، رسی    ع به حساب  -

  عمادی زد! مگه نه!؟

 .با این حرف، به مرد رو به روش نگاه کرد

  .یه مرد مسن با محاسن سفید بود

  رس تکون داد و گفت

ن خرسو رو به خب... واقعیت اینه... همای - ون زمی 

ن  شم همون زمینه!   من فروخته!حرف نزدم تا مطمی 

اما االن مدارک گویاست، که همایون عویصن اون 

ن رو به من  !فروخته زمی 

  شوکه گفتم



 

1411 
 

 اگر به شما فروخته، چرا پس به شما پول داد باز!؟ -

  عمادی به من نگاه کرد و گفت

. به دالر از من پول قرض گرفت ۹۰همایون سال  -

برابر شده!  ۸دالر االن  !گفتم به دالر باید پس بدی

حاال توش مونده! اون زمینو عمال داد به من برا  

میلیارد! هنوزم یه مقداری  ۱از بدهیش با این  بخیسی 

  !بدهکاره

 .سکوت شد

   بهزاد گفت

 !پس خییل بیشیر از یه مقداری بدهکاره -

  .عمادی رس تکون داد

  .حالم خوب نبود 

  .دی داشتمدلشوره ب



 

1412 
 

  مرد رو به روی من، گفت

 االن میخواید چکار کنید؟ از ما چه کاری بر میاد؟ -

   مردی که کنارش نشسته بود گفت

ن خودتونه  - از االن بگم من نیستم! این مسئله بی 

دوست ندارم دخالت کنم! وقت این دردرس ها رو 

  !ندارم
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#۲۱۷ 

  چشمان#

 .سکوت شد
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ی نگفت ن  بهزاد چی 

  اما عمادی، رس جاش جا به جا شد و گفت

آره خب... چکار داری!؟ مگه کیس از اعتماد تو  -

 سواستفاده کرده،مال دیگری رو بهت فروخته که

!؟  کاری داشته باشی

 .به مصطقن نگاه کرد

  مصطقن رس تکون داد و گفت

دقیقا! به ما چه ربظ داره! برای چی به همایون  -

ت ن از این غلط ها   درس بدیم که بقیه درس عیی بگی 

؟ هان؟ ول کنیم خودشون درگی  بشن! بقیه هم   ن نکین

ن  یاد  ن از این غلط کاریا بکین  !بگی 

 .پوزخند زد

، رس تکون داد و تایید کردعمادی هم هم  ن   .ی 



 

1414 
 

  بهزاد نفس عمیق کشید و گفت

دقیقا دیگه! االن این جمع، به عنوان گرویه که با   -

هم مراوده داریم اگر خایط رو ادب نکنیم، فردا بقیه 

 !هم این بال رو رس ما میارن

 .اینبار همه تایید کردن

  بغل دستر عمادی گفت

نه همه در جریان از اونجابی که تو این جمع، ممک -

، بهمن ۸۷بگم! سال  نباشن، یه تجربه مشابه رو 

، ملک پدرش رو با وکالت به من فروخت!  اسحاقر

ی تو  ۸۰۰خونه ویالبی  میلیارد بود  ۱اون زمان  میر

ن  جای  کاشانک! بعد مشخص شد پدرش خودش زمی 

  !دیگه فروخته بود

  .مکث کرد



 

1415 
 

   مصطقن گفت

 !کوتاه کن داستان رو یوسف -

  ف خندید و گفتیوس

آره... خالصه اینکه همه با هم شدیم، خرسو   -

رو پیدا کردیم که   خدابیامرز هم بود اون زمان، طرف

ملک رو خریده بود! گفتیم پرونده داره، ملک رو پس 

پولشو خواست! منم شکایت کردم، هیچکسیم  داد 

 !نرفت ازش ملک رو نخرید

   مصطقن گفت

 !یشد بخرهمیلیارد ملک بود هر کیس نم  ۱ -

  عمادی گفت

  !هر گ طلب داشت هم، ازش طلبشو خواست  -

  .با این حرف خندید



 

1416 
 

   یوسف گفت

تهش این شد که االن، اسم بهمن اسحاقر رو تو  -

بازار کیس نمیشناسه! چون کیس با آدم نارو زن 

 !تجارت نمیکنه

  .همه رس تکون دادن

   بهزاد گفت

ن  - ن! باید درس بهمایون و کاوه هم همی   !گی 

 عمادی گفت

  !نه پرسم! باید تربیت شن! هار شدن -

 .پوزخند زد

   مصطقن گفت

 !بد خوابی براش دیدی ها -

  عمادی رس تکون داد و گفت



 

1417 
 

 !خییل بد -

   رو کرد به بهزاد و گفت

 اون چک ضمانتو چرا داده بودی به همایون!؟ -

   بهزاد گفت

کتش، قرار بود من ماده اولیه وار  - د کنم. با اعتبار رسی

! چون بگم خییل احتمال   ) نمیتونم بگم ماده اولیه چی

ن هویتمون زیاد میشه(  لو رفیر

  عمادی رس تکون داد و گفت

  وارد کردی؟ -

 .بهزاد با رس گفت نه

  تکیه داد به صندیل و گفت

نشد… مال دو سال پیشه قضیه! بعد تحریم ها   -

ن   !شدید شد دیگه بهم نفروخیر



 

1418 
 

   مصطقن گفت

 ک هنوز دستش بود؟پس چرا چ -

 بهزاد گفت

چون هنوز دنبالشم وارد کنم! البته دیگه نه! اونم با   -

کت اون عویصن    !اعتبار رسی

  مصطقن رس تکون داد و گفت

عمال پس قراری نداشتر دیگه! که چک رو نقد  -

  !کرد

 .بهزاد رس تکون داد

ن   .همه بیشیر از قبل، انگار تحت تاثی  قرار گرفیر

ض گ  فتهمون مرد معیر

منم یه چک ضمانت دستش دارم، دو هفته پیش  -

کتش  !بهش دادم برا استفاده از اعتبار رسی



 

1419 
 

 عمادی گفت

 …اعتبار نداشته  -

  .سکوت شد

 بهزاد گفت

 ...فردا صبح همایون با وثیقه آزاد -

 .حرفش ناتموم موند

وع کرد به آالرم زدن  .چون تبلت، رسی

 .همه به تبلت نگاه کردیم

 بهزاد گفت

دزد گی  ساختمونمه! اومدبن فعالش کردم!  لعنتر  -

  !ییک وارد خونه ام شده

 به من نگاه کرد و گفت

؟ -    سند رو کجا گذاشتر



 

1420 
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 .یخ شدم

   سند 

  …تو خونه بود

ن خونه ما  !ریخیر

 .بهزاد بلند شد

  .عمادی و یوسف هم بلند شدن

   مصطقن گفت

؟ - ن ه! یه سنده دیگه! چرا اینجوری میکین   چه خیی

  عمادی گفت
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  !میلیارد زمینه ۶کم کم  -

 …با این حرف، همه برگشتیم سمت عمادی

 چی گفت؟

 حتر بهزاد شوکه پرسید 

 چقدره؟ -

   هم بلند شد و گفتمصطقن 

  !بریم... همه بریم خونه بهزاد -

  .با حرفش همه بلند شدن

ن   .راه افتادن برای رفیر

  .من بازو بهزاد رو گرفتم و نگه داشتم

 سوایل برگشت سمت من

 نگران گفتم

؟ - ن ن منه؟! نکنه اشتباه میکین ن زمی    مطمئتن همی 



 

1422 
 

  .بهزاد سوایل رس تکون داد

 مردد گفتم 

میلیارد   ۶قعا زمیتن خریده که بابای من وا -

ن دیگه است!؟    شده؟شاید منظورشون یه زمی 

  بهزاد اخم کرد و گفت

خوبی چشمان!؟ االن نگرابن ما دزدیدن سنده بعد   -

؟ ی فکر میکتن ن ن چی    تو به چنی 

 .دستمو گرفت و با خودش هم قدم کرد

  …اما من واقعا نگران بودم

  !پدر من ماشینش مزدا بود

 !!!!تا مزدا ۳۰۰میشد  میلیارد  ۶

ن رسمایه ای داشت، که سوار مزدا نمیشد  !اگر چنی 

میلیارد جنس تو گمرگ مونده اش  ۱یا انقدر حرص  



 

1423 
 

ه    !رو نمیخورد که سکته کنه بمی 

ن شدیم  .سوار ماشی 

  .بهزاد راه افتاد

   بدون نگاه کردن به من گفت

میلیارد باشه، شک نکن اون عویصن  ۶اگر واقعا  -

ه بخاط   !رش آدم هم بکشهحاضن

   نیم نگایه به من انداخت و گفت

  !رسیدیم تو پیاده نشو -
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 چشمان#

#۲۱۹ 

ی بگم ن  .بهزاد منتظر نموند من چی 

ن رو زد و همه درها مجدد  پیاده شد و دزد گی  ماشی 

 .قفل شد

  .مصطقن و بقیه هم رسیدن

ن تو     با بهزاد با هم، در رو باز کردن و رفیر

  …قلبم داشت میومد تو دهنم

اگر بخاطر من، بالبی رس بهزاد بیاد، خودمو  

  …نمیبخشم

پدر من مرده و زنده اش، همیشه دردرس داشت برای  

   من

 نم که مثال برام ارث گذاشتهحتر اال 
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  !اینجوریه وضع، که رسش دعواست

 …یه عمر کار کرد 

  .یه عمر تجارت کرد

 رسمایه پدرشو زد به کار خودش 

ن     کل خاندانش، باهاش لج بودن بخاطر همی 

ییک  ن شد که مجبور شد رسی اونوقت تهش، یه زمی 

  …خرید

  .چشم هامو بستم

 .من خییل سوال تو رسم بود

ای که فقط، جوابش رو مامان و بابا  از گذشته 

ن بدن  !میتونسیر

دو نفری که مردن و جواب سوال هامو با خودشون 

  …بردن



 

1426 
 

 من نه از تجارت رس در میارم 

   نه از روابط اجتماغ

  ۱۸من تو 
 
  سالیک

   دقیقا اگر بهزاد پیشم نباشه

 باید چه غلظ بکنم؟

  و اگر حرف بابا، که گفت اعتماد نکن

 یانش باشهدر مورد اطراف

  در مورد بهزاد و همایون

؟   اونوقت چی

  …همایون که خودشو نشون داد

؟   بهزاد چی

 واقعا دوستم داره؟

 .نگاهش تو ذهنم مرور شد



 

1427 
 

 ...نگاهش

  .خدایا نگاهش تا عمق وجودم ریشه کرده

  !من چطوری بهش اعتماد نکنم؟

درسته اگر کیس ما رو با هم ببینه، حتما مثل شهاب 

ن ماست فکر میکنه یه   !ارتباط ناسالم و نادرست بی 

   اما من واقعا حس میکردم

بهزاد و من، هر دو با گذشته پر از درد، فقط مرهم 

  …درد هم شدیم

 تنهابی 

 من بود
 
  …تنهابی که اجبار زندگ

 بهزاد
 
  …و حاصل انتخاب زندگ

با صدای آژیر منقطع پلیس، برگشتم به پشت رسم 

 .نگاه کردم



 

1428 
 

ن پلیس وارد     .کوچه شدماشی 

ن داخل   سه نفر رفیر

   حاال که پلیس اومده بود 

   دوست داشتم منم برم داخل

 .در باز شد، اونا وارد شدن

 .منم قفل مرکزی رو زدم

ن رو باز کردم و رسی    ع پشت رس اونا رفتم تو    در ماشی 

  ماموری که اومد منو شناخت و گفت

 نبودین اومدن؟ -

  رس تکون دادم و گفت

ن باید باشن دوتا قبیل که -   !هنوز بازداشیر

 ایه کشیدم و گفتم

  …نمیدونم -



 

1429 
 

  .وارد شدیم

  .با دیدن حجم ریخت و پاش خونه جا خوردم

  !انگار خونه شخم خورده بود

  بهزاد با دیدنم، ابروهاش باال پرید 

ی نگفت  ن  .اما چی 

  .دستش رو به سمتم گرفت

 .رفتم پیشش و بدون خجالت بغلم کرد

 نگران گفتم

ن  -   ؟رفیر

  رس تکون داد و گفت

  !متاسفانه سند رو هم بردن -

  …اه از نهادم بلند شد

 !نه



 

1430 
 

  سند رو بردن؟

 بغض کردم و لب زدم 

 !چطوری اون پشت پیداش کردن؟ -

   بهزاد مشکوک نگاهم کرد و گفت

   کدوم پشت؟ -

  .ازش جدا شدم

 .رفتم پشت مبیل که سند رو گذاشته بودم

  .زیپ بسته بود

  …دوار شدم سند باشهته دلم امی

  .زیپ رو باز کردم

 .داخل و لمسش کردم دستم رو به زور فرستادم

  …بود

   بود 



 

1431 
 

 !خودش بود

ون کشیدم  .با دوتا انگشت، برگه ها رو گرفتم و بی 

 …ته زیپ دستمو خراشید

  .مهم نبود اما برام

   همه اومدن دورمون

 سند و نامه رو تا شده، دادم به بهزاد و مامور پلیس

  گفت

چه هوشمندانه بود! حتر اگر مبل رو پاره میکردن  -

ن  ن اینو پیدا کین   !از الی اسفنج نمیتونسیر

 .لبخند محوی زدم

  .به بهزاد نگاه کردم که سند رو باز کرد

  .متنش رو خوند

 .با تعجب به من نگاه کرد



 

1432 
 

  سند رو داد به عمادی و گفت

  !فکر نکنم زمیتن که به تو فروخته، این باشه -

  .عمادی سند رو گرفت

 .نگاه کرد

   رسی تکون داد و گفت

... یک سوم اینو فقط به من فروخته...  - عویصن

 !معلوم نیست باقیش رو چکار کرده

  رو کرد به من و گفت

  دست نوشته همایون کو؟ -
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  چشمان#

#۲۲۰ 

 .به دست بهزاد اشاره کردم

  .مصطقن اومد

سند رو گرفت و بهزاد هم، دست نوشته همایون رو  

  .باز کرد

  خوند و گفت

  !سهمشو داده به خرسو -

  نامه رو داد به عمادی

  عمادی گفت

 !نمیداد هم شما سند دارید -

  .بهزاد رس تکون داد

   یوسف گفت
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 چکار کنیم؟  -

   مصطقن گفت

فردا یه نشست با همایون میذاریم، خودش حرف  -

  !بزنه! اگر وا نداد، قطع مراوده میکنیم

  عمادی نامه رو داد به مصطقن وگفت

ن لو رفته، معلوم نیست قبلش چقدر از این بال  اال -

  !ها رس بقیه آورده باشه

  بهزاد رس تکون داد و گفت

م استعالم سند -   !من فردا می 

  عمادی گفت

م -   .منم می 

   یوسف گفت

 میلیاردیه؟  ۶االن پس واقعا، این همون سند  -



 

1435 
 

  …این سوال منم بود

  شسوم اینو فروخته به  ۱چون عمادی گفت فقط 

ن معروف نیست؟   یعتن این دیگه اون زمی 

  .عمادی به مصطقن نگاه کرد

  مصطقن برگه رو داد به بهزاد و گفت

ن دوتا مجتمع قرار  - زمیتن که به عمادی فروخته، بی 

سومه اصل  ۱این   داشت. دو طرف مجتمع! اگه

ن خرسو رو به غی   باشه پس همایون عمال، زمی 

ن  فروخته! اونام  !روش مجتمع ساخیر

  با این حرف، نگاهم کرد و گفت

  !خییل سخته… اما شدنیه! کوتاه نیا…حقتو بگی   -

 رو کرد به بهزاد و گفت 

میدونم خودت خییل کار داری، اما از حقش  -



 

1436 
 

  .نگذر!منم کمیک ازم بر بیاد دری    غ نمیکنم

  رو کرد به بقیه و گفت

ن نگه  - ما وظیفه داریم دور خودمونو حداقل تمی 

ن  داریم، تا ا ن که فردا روزی، همی  ین عوضیا رشد نکین

  !بال رو رس ما و خانواده ما بیارن

 .بقیه رس تکون دادن

 .بهزاد تشکر کرد

 .منم تشکر کردم

ن    .بقیه رفیر

 .فقط عمادی موند

  مامور پلیس اومد جلو و گفت

 جناب بهروز، صورت جلسه کردیم بزنیم  -

  تو پرونده، با ما دیگه کاری ندارید؟



 

1437 
 

ن بهزاد تش  .کر کرد و اونا هم رفیر

  تنها شدیم عمادی گفت

 من تمام مجوز های ساخت پاساژ اونجا رو گرفتم -

میدونم احتماال قصد فروش ندارید، اما اگر تمایل به 

اکتر بسازیم. چون من  مشارکت داشتید با هم رسی

ن مجوز خییل هزینه کردم  .برای گرفیر

 .بهزاد رس تکون داد و به من نگاه کرد

 …نتظر نظر من بودانگار م

 لب زدم 

  !تو بگو -

 .لبخند محوی زد 

   رو به عمادی گفت

بزار تکلیف سند مشخص شه، با هم صحبت   -



 

1438 
 

  . میکنیم

  .اونم رس تکون داد و رفت

  .دوتابی به هم نگاه کردیم

   خونه ترکیده

  و 

  !سندی که دو سومش رو همایون فروخته بود

  و 

 یهو لب زدم 

 !وای رکس -

اه کردم و اومدم برم سمت خونه، رکس به اطراف نگ

 .که بازوم رو بهزاد گرفت

 شوکه برگشتم سمتش

   لبخند زد و گفت



 

1439 
 

خوبه... بردمش تو اتاق تو، که از جمعیت عصتی  -

  !نشه

   و بهزاد گفت نفس راحت کشیدم

 ...چشمان -

 .مکث کرد

  لبخند محوی زد و گفت

اف کنم -  ... باید اعیر

   نگران لب زدم 

؟ در مور  -  د چی

  لبخندش پر رنگ شد و گفت

  …در مورد تو -

12 March 2022  
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 چشمان#

#۲۲۱ 

 …من مضطرب بودم

  اما نگاه بهزاد آروم بود و گفت

 خییل ز  -
 

 !رنیک

  .از حرفش، ابروهام باال پرید

  .خندید

 .دستمو به سمت خودش کشید

   تو بغلش قرار گرفتم و گفت

، با نمیک، خوشگیل، خوش فکری! و   - ، مهربوبن
 

زرنیک

  ، من روز اول که دیدمت، فکر کردم یه دخیر خجالتر
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  !دست و پا چلفتر و افرسده ای

 .ناخوداگاه خندیدم

 .خم شد

  .رو بوسیدلبخندم 

  رسش رو عقب برد و گفت

  !معذرت میخوام برای اون فکرم -

 باز خندیدم و گفتم

… من تو خونه بابام واقعا اونجوری  - حق داشتر

  !بودم! بودم که نه… یعتن اونجوری شده بودم

  .رس تکون داد

دستم رو گردنش نشست و نوازش وار، پشت گردنش 

 رو دست کشیدم و گفتم 

ن بار که دی - دمت فکر کردم مثل بابایم!حتر منم اولی 



 

1442 
 

شتی که بابام فوت کرد به نظرم ترسناک و بداخالق 

  !اومدی

 بهزاد خندید و گفت

  !مرش از تعریفت -

  .رو نوک پا بلند شدم

  چونه اش رو بوسیدم و گفتم

اما االن به نظرم تو مهربون ترین، با درک ترین،  -

 ...خوش تیپ ترین و

 نفس عمیق کشیدم و گفتم 

  !خوشبو ترین مرد دنیابی  -

  .بهزاد خندید

 .نوک بینیم رو بوسید

  از من جدا شد و گفت



 

1443 
 

  !اما نیستم -

 !برا من هستر  -

  باز هم خندید و گفت

چشمان...نه من... تمام مردهابی که امشب تو اتاق   -

، میگن تو ادم بودن و مسلما تمام ن هابی که تو رو ببیین

متوجه  گذرونن و زیبابی و کافیه وقت کیم باهات ب 

 !هوشت هم بشن

 .فقط نگاهش کردم

ه نمیدونستم  …میخواد بحث رو به کدوم سمت بیی

   عقب رفت و گفت

من خوشحالم که تو، منو خوش قیافه یا مهربون   -

… اما این ها خصلت واقیع و ذابر من نیست   میدوبن

 .چشمان



 

1444 
 

 .سکوت شد

  فقط نگاهش کردم و گفت

اما این یه حقیقته! تو ،  دوست ندارم از دستت بدم -

اول رایه و ممکنه به زودی دیگه اینجوری که االن 

، منو نبیتن   !من رو میبیتن

  اخمم رفت تو هم

 …بهزاد خواست ادامه بده

 اما من عصبابن گفتم

بسه! بسه بهزاد! ما یه بار این بحث رو داشتیم   -

به خوردی از  ازش گذشتیم. قبوله، تو یه بار ضن

ه انقدر در مورد من، مثل یه زن اعتمادت! اما میش

!؟ میشه نگاهم و احساسم رو انقدر  سطخ فکر  نکتن

؟   سطخ و قابل تغیی  نبیتن



 

1445 
 

  .چرخیدم

   با عصبانیت از پله ها رفتم باال 

 بهزاد پشت رسم گفت

  !چشمان -

  .اما مکث نکردم

  .وارد اتاقم شدم

  رکس پرید بغلم و کوبیده شدم به در 

 .روم شهاما نوازشش کردم تا آ

  .کنار صورت رکس هم زخیم بود

 …معلوم بود بهش آسیب زدن

 .نوازشش کردم تا آروم شه

 نشستم رو تخت

 .به خودم تو آینه نگاه کردم



 

1446 
 

   فقط چشمام قشنگه، باقر صورتم عادیه

سم قشنگ میشه   موهام درسته وقتر بهش می 

  !اما نود درصد مواقع، یه جنگل وحشیه

 .چشمم رو بستم

 .فرستادمبغضمو عقب 

 …بهزاد هم منو زیبا تر از واقعیتم میبینه

  !اونوقت به حرف ها و احساسات من گی  میده 

ن انداختم  .رسمو پایی 

  .یه قطره اشکم چکید

  .بدون در زدن، بهزاد در اتاقم رو باز کرد

 .اما تو سکوت تو قاب در ایستاد

 نفس عمیق کشیدم و گفتم 

  !بد هست هیخی نگو... حالم به اندازه کاقن  -



 

1447 
 

 .رسمو بلند کردم

  .نگاهش کردم

  آروم گفت

؟ -   میای تو اتاقم، پیش من بخوابی
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  چشمان#

#۲۲۲ 

 لبخند محوی زدم و گفتم 

  !آره، اگه قول بدی از این حرف ها دیگه نزبن  -

  اونم لبخند زد و گفت

  !قول -
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  .لبخندم پر رنگ تر شد

 .بلند شدم

ن  بهزاد   رکس رو برد پایی 

  منم رفتم تو اتاق

ون تنم بود   .لباس های بی 

 .خسته بودم

 …روچ و جسیم و روابن 

ون آوردم  .همه لباس هام رو بی 

 .برق رو خاموش کردم

   با لباس زیر رفتم زیر پتو 

 …دلم سکس نمیخواست

  …اما دلم یه بغل بدون لباس میخواست

  .بهزاد هم اومد



 

1449 
 

ن انداخت نگایه به لباس های م  ن روی زمی 

ی نگفت  ن  .اما چی 

ون اورد  .اونم لباس هاش رو بی 

 فقط با شورت 

   اومد زیر پتو 

   رفتم تو بغلش

 .دست و پاش رو دورم قفل کرد

 .بدنمو نوازش کرد

  موهامو بوسید و گفت

  …ببخشید ناراحتت کردم -

 زیر لب زمزمه کردم

  .هیسسس -

  .تو گلو خندید



 

1450 
 

  نفس عمیق کشید و گفت

  .شب بخی   -

 لب زدم 

 .شب بخی   -

  .چشم هام رو بستم

 .دیگه به هیخی فکر نکردم

 …نه به زمیتن که معلوم نبود چی شده

 نه همایون 

 نه شهاب

  …نه رویا

 .با صدای زنگ گوشی بهزاد، بیدار شدیم

  .هنوز تو همون حایل بودیم که خوابیدیم

 بهزاد نشست رو تخت 



 

1451 
 

 .من بیشیر زیر پتو فرو رفتم

   د گوشی رو جواب داد و گفتبهزا

  .بله؟ امروزه؟ بله میام. ممنون -

 .با این حرف قطع کرد

 دوباره دراز کشید و پرسیدم 

   چی شده؟ -

  !دادگاه من و رویاست+

  .تمام اون گرما و آرامشم پرید

 نگران برگشتم سمتش

   لب زدم

  االن چی میشه!؟ -

  بهزاد باز نوک بینیم رو بوسید و گفت

-  … س  هیخی برم ببینم چی میشه. تو چرا اسیر



 

1452 
 

؟   !گرفتر

منده شدم  .رسی

ی بگم، که بهزاد لبمو بوسید ن   .خواستم چی 

  .بدنش رو بدنم بود

 میتونستم گرمای تنشو حس کنم

 …و تحریک شدن بدنش رو

  .و پشتش حرکت کرد دستم رو کمر 

  .بهزاد لبم رو گاز گرفت

 منتظر بیشیر بودم

   فتاما خودش رو عقب کشید و گ

سم -  .باید االن برم، وگرنه نمی 

 .با این حرف، از رو تخت بلند شد

   پتو رو داد رو من و گفت



 

1453 
 

ون نیا وگرنه نظرم عوض میشه -   !بی 

 خندیدم 

 .اما تکون نخوردم

  بهزاد رفت سمت لباس هاش و گفت

چشمان... این شهاب هم به زودی یا خودش میاد   -

ش! در قفل میکنم دزد گی  روش   .ن میکنمیا خیی

 مردد گفتم 

مگه اثر داره؟ دیشب که با وجود دزد گی  اومدن  -

 !تو

  بهزاد یهو انگار ذهنش برگشت عقب

 رس تکون داد و گفت

  !آره… بپوش با هم بریم -

13 March 2022  
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 چشمان#

#۲۲۳ 

 نشستم رو تخت

 نگران گفتم

  باهات بیام دادگاه؟ -

 بهزاد نگاهش رو تنم چرخید 

  اما زود پشت کرد به من

 مشغول لباس پوشیدن شد و گفت

ن بمونید. میگم بیان قفل  - نه… تو و رکس تو ماشی 

، که دیگ ن ن و دزدگی  رو تقویت کین ه های در عوض کین

 !مشکیل تو خونه نباشه
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  .رس تکون دادم

  .بلند شدم

 .حال نداشتم لباس های قبل رو بپوشم

   لخت رفتم سمت اتاق خودم

صدای نفس پر حرص بهزاد رو، از پشت رسم  

 .شنیدم

  برگشتم سمتش

 !دیدم رفته کنار پنجره و پشت به من ایستاده

ی نگفتم ن  .چی 

 رفتم اتاقم

که صورتم جون   آماده شدم و یکم آرایش کردم،

ه   .بگی 

ن     شال گذاشتم و رفتم پایی 



 

1456 
 

خونه صدام کرد و گفت ن   بهزاد از تو آشیی

ی بخور - ن   !بیا یه چی 

 میل نداشتم 

 .اما رفتم

  .چای کیسه ای درست کرده بود

  .یه لقمه نون و پنی  هم به من داد 

 …گایه واقعا شبیه بابا ها بود

  .خودش زود خورد، رفت رکس رو حاضن کرد

 .م رفتممن

ن شدیم و از خونه خارج شدیم   .سوار ماشی 

 .تمام مدت، بهزاد به من نگاه نکرده بود

 بود
 
 .رسگرم گوشیش و رانندگ

، یه جای پارک پیدا کرد  .رسیدیم به سختر



 

1457 
 

ن رو خاموش کرد   .ماشی 

  سوییچ رو داد دستم و گفت

! الزم شد زنگ  - ، نه در رو باز میکتن نه پیاده مییسی

  .بزن

   تمچشم گف

  خواست پیاده بشه، که رسی    ع گفتم

 !حرص نخور -

 .مکث کرد

  برگشت سمتم و گفت

؟  -  چی

 لبخند بی جوبن زدم و گفتم

از دست رویا حرص نخور... اون میخواد کاری کنه  -

  !که تو عصتی بیسی 
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  .فقط نگاهم کرد

  اروم رس تکون داد و گفت

  !نگران نباش -

 .پیاده شد و من قفل مرکزی رو زدم

  .ه دور شدن بهزاد نگاه کردمب

   خدایا 

  …خواهش میکنم بخی  بگذره

   مرش همه جا هوام رو داشتر 

  …خواهش میکنم اینجا هم کمکمون کن

وع کردم به خودن دعای آیت   چشمم رو بستم و رسی

 .الکرش و نادعیل که حفظ بودم

 .یکم دلم آروم شد تبلت رو برداشتم

   خییل شارژ نداشت
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  . بوداما بهیر از هیخی 

 .یه رمان که گرفته بودم رو باز کردم

وع کردم به خوندن   .رسی

  .یک ساعتر گذشته بود

  دلمو زدم به دریا 

 به بهزاد مسیج دادم

؟ -  سالم چه خیی

 یکم گذشت جواب داد

وع شد -  .سالم، تازه وکیلم اومد دادگاه ما رسی

  .موفق باشی  -

 .براش این پیام رو فرستادم

م و نادعیل خوندم، تا دلم آروم دوباره کیل دعا کرد

 شه
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  .اما هر ثانیه، با عذاب میگذشت

 …دیگه نمیتونستم تمرکز کنم کتاب بخونم

  .مغزم پر از فکر و خیال بود

س های دیگه هم اضافه شده بودن  اسیر

ن و همایون  …شهاب و زمی 

 .بالخره بعد یک ساعت، از دور دیدم بهزاد داره میاد

  .گوشی کنار گوشش بود

 .دیک شد نگاهمون تالقر کردنز 

 لبخند محوی زد و گوشی رو گذاشت کنار 

ن رو زدم  .قفل ماشی 

 اومد سوار شد و رسی    ع پرسیدم 

  چی شد؟ -

 بی رمق خندید و گفت



 

1461 
 

، افتاد برای جلسه بعد -  !هیخی

؟ -  یعتن چی

ن روشن کرد و گفت    بهزاد ماشی 

ه و جدا   - رویا تو دادگاه گفت نمیخواد طالق بگی 

  !شه

  .حرف بهزاد، قلبم از سینه جدا شد از 

 سکوت کردم فقط

   بهزاد گفت

درخواست داد بریم مشاوره، برای حل مشکل   -

  .بینمون

   چشم هام رو بستم و بهزاد گفت

ساله   ۱۰وکیلم هم مدارک رو نشون داد، که ایشون  -
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ول کرده رفته و من درخواست طالق غیابی داده 

  …بودم

20:30  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۲۴ 

 .من همچنان ساکت بودم

 …نمیتونستم حرف بزنم

س، قفل شده بود   .فکم از اسیر

 بهزاد خودش ادامه داد

بعد قایصن مدارک رو بررش کرد. خوشبختانه   -

  !رویا رد شد درخواست
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 اما چون رویا حضور داره

  !گفت طالق غیابی نمیشه، باید توافقر بشه

 اینبار کالفه لب زدم

 خب؟ -

ه به مسی  حرکت گفت  بهزاد خی 

هیخی توافقمون نشد! تا جلسه بعدی که من   -

مدارک جمع کنم، نشون بدم بیشیر از مهریه اش از 

  !من کنده، برده با خودش

  .هیتن گفتم

 د پوزخند زد و گفت بهزا

به قایصن گفتم این خانم، یه بار از من کنده رفته  -

  !پولش تموم شد، اومده دنبال پول مجدد

؟  - ن گفتر  اوه! جدا همی 
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  رس تکون داد و گفت

م اندازه مهریه اش پول وکیل بدم   - آره... من حاضن

  !ویل به رویا ندم چشمان

 .سکوت کردم

  …در جایگایه نبودم که نظر بدم

   بهزاد، نیم نگایه به من انداخت و گفت

تو نگران نباش. من طالقش میدم. قول میدم تا   -

  !تولدت، اسمت تو شناسنامه من باشه

  خندیدم و گفتم

ی نمونده - ن   !نمیشه که، تا تولد من چی 

 .هر دو خندیدیم

   بهزاد گفت

  !شاید شد -
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  بازم خندیدیم و گفت

کت، خسته نمییسی با من بیای؟ -    باید برم رسی

 با تکون رس گفتم نه و پرسیدم 

  !برای زمینم باید چکار کنیم؟ اون دوتا تیکه دیگه -

 بهزاد گفت

ش بیاد میفتیم دنبالش -  .دادم پیگی  شن! خیی

  زیر لب زمزمه کردم

 .مرش -

سم   …روم نمیشد از شهاب بیی

  یکم گذشت بهزاد گفت

  .نرو دانشگاه، یا با خودم بیا و برگرد تا چند وقت -

   بازم لب زدم

  .چشم-
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  یکم دیگه گذشت، بهزاد دوباره گفت

؟ - بن ن  چرا حرف نمی 

   چی بگم؟ -

  خندید و گفت

  .نمیدونم، سکوت میکتن حس میکنم خوب نیستر  -

 منم خندیدم و گفتم

 …نگرانم. فکر میکنم اومدم ارامش زندگیتو بهم زدم -

   دید و گفتبهزاد باز خن

 !باور کن آرامش خایص تو زندگیم نبود  -

 .هر دو بی صدا لبخند زدیم

  بهزاد پیچید تو پارکینگ مجتمیع و گفت

. حداقل بدوبن شوهرت  - ن کت منم ببی  خب بیا رسی

 !کجا کار میکنه
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ن کلمه شوهرت، ناخوداگاه لبخند زدم    از گفیر

  ...چون داشت میگفت منو به چشم همرسش میدید

ن   رو پارک کرد و گفتم ماشی 

 چندتا کارمند داری؟  -

 بهزاد خندید و گفت

  .تا دفیر دارم، دوتا تو تهران، ییک تو سمنان ۳من  -

   چرا سمنان؟ -

 !اونجا یه کارخونه کوچیک دارم -

 ابروهام پرید باال و بهزاد گفت

نفریم، من و منشیم و مشاور   ۳دفیر اینجا کال  -

کت   !رسی

  فتبا این حرف خندید و گ

  .نفر، من و منیسی و دوتا کارشناس ۴دفیر دوم هم   -
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  سوار آسانسور شدیم و گفت

و دارم ۱۰نفرن، کارخونه هم  ۴سمنان هم  -  .تا نی 

 تو آینه آسانسور، به هم نگاه کردیم و گفتم 

 !خییل خوبه که -

   لبخندی زد و گفت

به عنوان کیس که تو کار تجارته من اول راهم، اما  -

خوبه. کارخونه و دفیر سمنان البته از  برای خودم

  .پدرم به من رسیده

 .رس تکون دادم

 .آسانسور ایستاد 

  هر دو پیاده شدیم و بهزاد گفت

کت پدرت   -   !تا کارمند داشت ۱۸رسی

   سوایل برگشتم سمتش و گفت
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  !سه طبقه بود -

 هنگ نگاهش کردم

 واقعا؟ -

   بهزاد در واحدی رو باز کرد و گفت

ما بعد توقیف جنساش تو گمرک، مجبور شد  آره... ا -

کتو ببنده! پدرت خییل بد آورد   .کال رسی

  در رو برام باز کرد و کنار ایستاد تا برم داخل

 .اما من قفل بودم

ا در مورد پدرم نمیدونستم ن  من خییل چی 

  …یا اشتباه میدونستم

14 March 2022  

14:31  
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 چشمان#

#۲۲۵ 

 بهزاد نگاهم کرد و گفت 

 نمیای چشمان؟ -

 رس تکون دادم و به سمتش رفتم

ن رو میفهمیدم    شاید یه روز، همه چی 

ی که مسلم بود، این بود که پدرم تو   ن اما تا اینجا چی 

ن خورد و بلند شد این سالها، چن    د بار زمی 

 ...اما دفعه اخر دیگه

   تو این فکر بودم که وارد شدم

 
 

 نگاهم افتاد به سالن متوسط سفید و سنیک

ن  ن منیسی و منیسی جوون و خوش روبی که پشت می  می 
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   ایستاده بود 

ن لحظه حس کردم   تو همی 

  !االن منو چطوری میبینه؟

، به من سالم کرد و به  بهزاد نگاه  منیسی با خوش روبی

 کرد

منم جواب سالمش رو دادم و بهزاد پشت رسم وارد 

 شد و گفت

ن  -  .خانم امایم، منیسی و مسئول دفیر اینجا هسیر

  رس تکون دادم که بهزاد منو معرقن کرد 

  !چشمان، همرسم -

ابروهای خانم امایم باال پرید اما رسی    ع، با خوش روبی 

  گفت

یک میگم، خوشوقتم -  .تیی
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 د سمتم دستش رو آور 

 دست دادیم و تشکر کردم

به سمت در طوش رنگ، که نوشته بود دفیر 

   مدیرعامل رفتیم و بهزاد گفت

 میشه نهار برامون سفارش بدین؟  -

؟ -
 

 همون همیشیک

  بهزاد، در اتاق رو برام باز کرد و گفت

  !بله، دو پرس -

   خانم امایم چشیم گفت و ما وارد شدیم

ن  تا مبل اداری  ۴مدیریت و  یه اتاق متوسط بود، با می 

ن کوچیک ن در راستای یه می    جلو می 

  .سمت دیگه، کیل قفسه و کتابخونه چوبی بود 

ش نشست و گفت ن    بهزاد پشت می 
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.راحت باش، امکانات رفایه این دفیر زیاد  - ن بشی 

  .نیست

   رس تکون دادم

   لب زدم

 مرش-

ش رو، باز کرد و تبلت رو به  ن بهزاد لپ تاپ رو می 

  ن گرفت و گفتسمت م

   حوصله ات رس نره -

 رکس رسش رو گذاشت رو پام و گفتم

  .مرش... میخوام یکم فکر کنم -

ن     تبلت رو گذاشتم رو می 

 بهزاد مشکوک نگاهم کرد

 اما من لبخند زدم
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 رسمو تکیه دادم به پشتر مبل

  چشم هام رو بستم

 …واقعا نیاز داشتم به آروم کردن ذهنم

 رامش میدادنوازش رس رکس، بهم آ

  این مخلوق بی زبون خدا 

  …از خیلیا مفید تر و با محبت تر بود

 .نفهمیدم گ خوابم برد

 با بوسه نریم رو لبم، چشم هام رو آروم باز کردم

   بهزاد بود 

   لبخندی زد و گفت

 !من چطوری تا خونه تحمل کنم؟ -

 فقط نگاهش کردم

   خندید 
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  از من دور شد و گفت

  !بیا نهار بخوریم -

ن بود     نگاه کردم دوتا ظرف غذا، رو می 

ن شده    با مخلفات و تزیی 

رکس هم داشت تو یه ظرف غذا مخصوص خودش، 

 غذا میخورد 

  بهزاد رو به روم نشست و گفت

کت برا   - قدیم ها اخر هفته، رکس خودمو میاوردم رسی

 !هردومون تنوع شه

 لبخند زدم و گفتم

 .یادش تا همیشه تو قلبت زنده است -

   بهزاد رس تکون داد 

  به غذا اشاره کرد و گفت
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 .بخور خیی جدید دارم بعد برات بگم -

  رسی    ع گفتم

   از شهاب؟ -

   بهزاد خندید 

وع کرد و گفت    رسی

ن پدرتنه عزیزم  -   ! .. از زمی 

 نگاهم کرد و گفت

ن خودت -  ! البته از زمی 

 فقط نگاهش کردم

ن ابروهاش نشست و جدی  ، بی 
 

اما بهزاد اخم کمرنیک

 گفت

  !اول باید نهارتو بخوری تا بگم -

14:49  
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 @mynovelsellوشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فر

  چشمان#

#۲۲۶ 

وع کردم  آیه کشیدم و رسی

 !میدونم تا نخورم نمیگه

 با رسعت زیادی نصف غذام رو خوردم و گفتم

 .من سی  شدم -

  خندید و گفت

  !باشه، اما من غذام تموم نشده -

   خندیدم و یکم دیگه با بهزاد همرایه کردم

   بالخره غذاش تموم شد 

ن رو جمع     کرد کنار و گفتمی 

  !خب ... بریم رس خیی جدید -
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ش برداشت  ن  یه کاغذ و خودکار، از رو می 

ن و گفت    گذاشت رو می 

ن توئه - ن عزیزم ... این زمی    !ببی 

  یه مستطیل دراز کشید 

دو تا خط کشید و تبدیلش کرد به سه تا مستطیل 

  کوچیک و گفت 

این کوچیک سمت راست از زمینت رو، همایون به  -

تمع این سمت فروخته و االن بخیسی از ساختمون مج

ن تو ساخته شده    !اون ها، رو زمی 

 لب گزیدم

   بهزاد مستطیل سمت دیگه رو اشاره کرد و گفت

این قسمت رو، به عنوان پارکینگ مجتمع کناری  -

ه   ! بهش اجاره داده و ماهیانه ازش داره اجاره میگی 
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 ابروهام باال تر رفت و گفت 

سط، همونه که به عمادی فروخته این قسمت و  -

 !بود و دستش رو شده

 نفس راحتر کشیدم و گفتم 

یم االن.   - پس عمال اون قسمت رو باید پس بگی 

 درسته ؟ 

  بهزاد رسی تکون داد و گفت

ی. باید شکایت کتن  - تقریبا... عمال نمیشه پس بگی 

ی. البته به قیمت روز نمیشه، زیر قیمت  .پولشو بگی 

 .هاما بازم خوب

   رس تکون دادم و بهزاد گفت

عمادی خودش پیگی  کارش میشه، اما اون قسمت   -

  !اجاره پارکینگ هم باید خودمون شکایت کنیم
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 باز هم رس تکون دادم و بهزاد گفت

من مدارک رو میفرستم برای وکیلم چشمان. میتوبن   -

به من وکالت بدی من برم پیگی  کارات بشم اما به 

هنظرم خودت حضور دا  !شته باشی بهیر

 باز هم رس تکون دادم 

بهزاد سکوت کرد و سوایل که نگرانم کرده بود رو 

 پرسیدم 

 االن همایون کجاست؟ بازداشت هنوز؟ -

  بهزاد صاف نشست و گفت

ن ما با استفاده از   - نه... همون دیشب، بعد رفیر

ون. خودشم بود دوباره اومد  روابظ که داره اومد بی 

 .خونه رو گشت

نش؟او  -  ه ... نمیشه بگی 
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 !میشه، اما نمیتونن نگهش دارن -

  حاال چکار کنیم؟ -

 بهزاد بلند شد 

ش نشست و گفت ن  رفت پشت می 

  .تو نگران نباش... من درستش میکنم -

 نگران بودم 

 …اما کاری از دستم بر نیم اومد

 لب زدم 

  .مرش -

   بهزاد رسگرم کار شد 

 منم تبلت رو برداشتم

 ن نداشتمحوصله درس خوند

 در واقع، چون حس میکردم حاال پول دار شدم
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ه درس خوندن نداشتم ن    انگی 

  !مخصوصا که درس منو یاد شهاب مینداخت

 یه رمان باز کردم

وع کردم به خوندن   رسی

  بهزاد زنگ زد نسکافه آوردن

  ظرف غذا رو بردن

  باز مشغول بود 

  بود، که براش مهمون اومد  ۴نزدیک 

  منو رکس موندیمرفت اتاق جلسه و 

  صدای صحبتشون یم اومد 

 جلسه طول کشید ۷تا 

 دیوونه میشدم
 

  !من دیگه داشتم از کالفیک

ون نگاه میکردم، که بهزاد   رس پنجره بودم و داشتم بی 
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  اومد تو و گفت

  بریم؟ -

   با ذوق رس تکون دادم

 وسایل رو جمع کردیم و راه افتادیم

ون منیسی هم دیگه     نبود ما که اومدیم بی 

   بهزاد گفت

  .ببخشید خسته شدی -

 به دروغ گفتم 

نه اصال... قفل در رو عوض میکتن فردا من بمونم   -

 خونه؟

  بهزاد خندید و گفت

نم بیان - ن    اره االن زنگ می 

   رسیدیم خونه



 

1484 
 

ی خوردیم و کلید ساز ها اومدن    یه شام حاضن

وع کردن به عوض  قفل در و دزدگی  و همه رو رسی

 .کردن

ن بود  بهزاد     پایی 

   من خییل خسته بودم

رفتم باال و با بلوز شلوار خونه، رفتم زیر پتو تخت  

 بهزاد 

 خوابم حسابی عمیق شده بود 

   اصال نفهمیدم بهزاد اومده رو تخت

دستش که رفت زیر بلوزم و از پشت بغلم کرد دیگه 

 هوشیار شدم 

 و خواب، حال نداشتم تکون بخورم
 

 اما از خستیک

  ت زیر سوتینمبهزاد دستش رف 



 

1485 
 

سینه ام رو تو دستش گرفت و اینبار، دیگه خواب از 

  …رسم پرید

15 March 2022  
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  چشمان#

#۲۲۷ 

  گردنم رو بوسید 

  آروم تو گوشم گفت

  !ببخشید، اما دیگه تحمل ندارم  -

   با این حرف، منو چرخوند 

   اومد روم و لبمو بوسید 
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   دلم تنگ شده بود 

 برای گرمای بدنش

  حس وزنش رو تنم و 

 …حرکت دستش رو بدنم

 !دلم واقعا برای رابطمون تنگ شده بود

 و اینو االن میفهمیدم 

س بهزاد، موج لذت تو وجودم پیدا  االن که با هر لم

  …میشد

   لبمو مکید و بلوزمو باال داد 

ن داد     گردنمو خورد و شلوار و شورتمو پایی 

ن تر  …مشغول سینه هام شد و دستش رفت پایی 

  …من

 فقط حس میکردم و ته ته تهش 



 

1487 
 

 …میتونستم دستمو، تو موهاش حرکت بدم

  …بهزاد منو تو دریای لذت غرق میکرد

   قدر گذشت، که هر دو لخت شدیمنفهمیدم چ

به بدن من نگاه کرد و با لبخند محوی، بدون چشم 

ن از چشم هام، پاهامو باز کرد    برداشیر

 آروم گفت

 ...هر بار که اینجوری نگاهم میکتن  -

ن پام گذاشت و گفت   خودشو بی 

 !دیوونه تر از قبلم میکتن  -

   با این حرف، حرکت اول رو زد 

   اتاق پیچید چشممو بستم و آهم تو  

 بهزاد خم شد رو تنم 

دستشو دورم قفل کرد و بی تحمل، حرکاتشو ادامه 



 

1488 
 

   داد 

   خواب و تارییک اتاق، منو بی پروا کرده بود 

   آه و ناله ام بلند شد 

 دیگه فکر نمیکردم

  …لب نمیگزیدم

   من خودم بودم

  …رها رها

 هر دو خیس عرق بودیم

  داغ و نزدیک به اوج

   و بهزاد ادامه داد من به اوج رسیدم 

  خییل بیشیر از دفعات قبل

  !انقدر زیاد، که دیگه ناله هام از رس درد بود 

   درسته دردش لذت بخش بود 



 

1489 
 

  .اما تحملم رو به پایان بود

 بالخره بهزاد با یه آه بلند، خودشو درونم خایل کرد

پیشونیشو به پیشونیم تکیه داد و کم کم بدنش آروم 

   شد 

  ون کشید خودشو از من بی  

 نشست و نگاه کردم

   کاندوم گذاشته بود 

 !من اصال متوجه کاندوم نشده بودم، که گ گذاشت

 بهزاد کاندوم رو جمع کرد

  دور انداخت و گفت

ببخشید اذیت شدی، کاندومش خییل کلفت بود،   -

  .دیر ارضا شدم

  خمار نگاهش کردم



 

1490 
 

   لبخند زد 

  کنارم دراز کشید و گفت

یم، بعد بخوابیم؟میای بریم دوش ب -    گی 

 خسته نگاهش کردم و گفتم

  !فکرشم نکن تکون بخورم -

   خندید 

  اومد زیر پتو و گفت

م -  .باشه، پس منم نمی 

 بغلم کرد

  .تو بغلش زود خوابم برد

 اما با صدای آب بیدار شدم 

   آسمون روشن بود 

   بود  ۷ساعت 



 

1491 
 

   بهزاد حمام بود 

 .دوباره زیر پتو گوله شدم و خوابیدم

  ...نا نداشتم بیدار شم

 اینبار که بیدار شدم 

   بود  ۱۱دیگه ساعت 

   رکس اومده بود رو تخت، کنارم خوابیده بود 

   خندیدم

 بلند شدم و گفتم

بن  - ن ون پرس!لخت منو یه دید می    .برو بی 

 رسشو بلند کرد 

 یه نگاه گذرا بهم انداخت دوباره خوابید 

   خندیدم

 خییل پر رو بود



 

1492 
 

   بردارم برم حمام بلند شدم تا لباس

  …اما با دیدن رون پای خونیم، خشک شدم

19:43  

 چشمان#

#۲۲۸ 

  من هیچوقت بدون درد پریود نمیشدم

 همیشه از درد، بیخواب میشدم 

 !اونوقت حاال اینجوری

 به تخت نگاه کردم

  !افتضاح بود

   امحملعنتر فرستادم و رفتم

اول خودمو شستم.پد گذاشتم.موهامو تو حوله جمع 
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 کردم

ون   اومدم بی 

   بعد رو تختر رو بردم شستم

   تا ملحفه زیرشم خوبن بود 

   خوشبختانه، سفید کننده داشت بهزاد 

  .همه رو شستم

   بردم تو حیاط پشت خونه

  به بند رخت، نزدیک دیوار آویزون کردم

  چرخیدم تا بیام سمت جلو خونه

 .نگاهم به ساختمون های بلند دورمون افتاد

 خونه ویالبی 

 وسط اینهمه خونه اپارتمابن 

  !واقعا حریم شخض کیم داشت 



 

1494 
 

فتم  همینطور که داشتم می 

   نگاهم به ساختمون شهاب اینا افتاد 

   و خود شهاب

   به پنجرهکه لم داده بود 

  !داشت اینجا رو نگاه میکرد

   پوزخندی زدم و وارد خونه شدم 

سه    وقتر بهزاد، از این جنگ و شکایت نمییر

سم    !منم نباید بیر

 برای خودم نیمرو زدم

 تبلت رو چک کردم

   شهاب کیل پیام داده بود 

 .باز نکردم تا بهزاد بیاد

   زنگ زدم به بهزاد جواب نداد 



 

1495 
 

نهمسیج داد خودش زنگ م ن    ی 

  خونه رو یکم مرتب کردم

 غذا درست کردم برای شب 

  !بود ۴اما ساعت تازه  

   دلم درد میکرد 

د  ن    دردش به رون پام می 

 خون ریزیم شدید بود 

، دراز کشیدم رو کاناپه   کالفه و عصتی

  برای بهزاد نوشتم

 توخونه ُمَسِکن داری؟  -

  رسی    ع زنگ زد 

؟  -  چی شده؟ مسکن برای چی

... پریو  -   .د شدمهیخی



 

1496 
 

  مکث کرد 

  نگران گفت

  مگه امروز تاریخت بود؟ دیشب من اذیتت کردم ؟ -

 از حرفش خجالت کشیدم و گفتم

نه... اصال ... یعتن ... فقط یکم طوالبن بود... اما  -

  خب من همیشه پریودم دردناکه! مسکن نداری؟

 .االن میام... رس راه برات میخرم -

  با این حرف قطع کرد 

 زنگ زد اما مجدد 

 جواب دادم 

 جانم؟ -

ن دیگه ای الزم نداری بخرم؟ -  چی 

  ...نه -



 

1497 
 

ی!؟  - ن ؟ خورایک چی   مطمئتن

  مکث کردم

من عادت نداشتم تو پریود کیس بهم برسه، اما بهزاد  

انگار عادت داشت به رویا برسه و این ... یه حس 

  !بدی بهم میداد

 آروم گفتم

ی نمیخ - ن   .وایم نه... شام هم درست کردم... چی 

  هر دو مکث کردیم

 !اون هم انگار، براش این لحظه عجیب بود

  .زیر لب گفت مرش و قطع کرد

  گوشی رو گذاشتم کنار 

  اینکه عشق واقیع کیس باشی مهمه

 …اینکه واقعا، بهت حس داشته باشه



 

1498 
 

 !اما نمیشه منکر بد بودن این احساس شد

 …احساس اویل نبودن

ی که بهزاد  ن دخیر  …مس کرده نبودم ل من، اولی 

  خوبه

   با تجربه است

  خییل درس هارو گرفته

 خبیل تجربه ها داره

 برام خوبه این تجاربش

  …اما

   ته ته ته تهش

  این تجربیات یه دردی برای من داره

  …یه درد تو قلبم، از اویل نبودن

فکر به اینکه، یه روزی بهزاد وقتر رویا پریود میشد 



 

1499 
 

سید   بهش می 

  د براش خرید میکر 

   نوازشش میکرد 

  …حالمو بد میکرد 

   ناخوداگاه اشکم ریخت

 اخم کردم

 اشکمو پاک کردم و به خودم گفتم

  .بسه چشمان! بخاطر پریود حساس شدی -

   با این فکر بلند شدم

خونه برای قهوه آب جوش بیارم ن    رفتم آشیی

   اما گوشیم مجدد زنگ خورد 

   فکر کردم بهزاده دوباره

 گوشیمو برداشتم



 

1500 
 

   بهزاد نبود  اما 

   شماره ناشناس بود 

   حدس زدم شهاب باشه

 جواب ندادم تا قطع شه

   آب گذاشتم جوش بیاد 

 گوشی رو چک کردم

   دیدم پیام داده

،جواب بده -   !رویام، زن بهزاد! کارت دارم دخیر

16 March 2022  
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  چشمان#

#۲۲۹ 

   یخ شدم

 چطور شماره منو پیدا کرد؟ 

ه به پیام بودم   چند دقیقه فقط خی 

  زن بهزاد 

  !میگه زن بهزاد

دوست داشتم رسش داد بزنم، بگم تو زن بهزاد  

  !نیستر 

  !ده ساله که نیستر 

 زن 
 

از روزی که ترکش کردی دیگه حق نداری بیک

  !بهزادی

 اما فقط به گوشی نگاه کردم
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   گوشی تو دستم زنگ خورد و من از جا پریدم

ن     گوشی افتاد از دستم پایی 

ون و خاموش  قاب پشتش جدا شد، باطریش افتاد بی 

 .شد

 !االن رویا فکر میکنه، من گوشی روش خاموش کردم

  …رو کنه دوست نداشتم این فکر 

زود باطری گذاشتم و گوشی رو روشن کردم، اما  

ی نشد   !خیی

   دیگه زنگ نزد 

  کالفه گوشی رو گذاشتم کنار 

  قهوه گذاشتم دم بیاد و گوشیم مجدد زنگ خورد 

   بهزاد بود 

  گوشی رو جواب دادم و از پشت خط گفت



 

1503 
 

   نوار بهداشتر داری؟ -

 با خجالت گفتم 

  .آره یه بسته دارم -

ام، چه مدیل استفاده میکتن برات  روخونهمن دا -

   بخرم؟

ساخت رو گفتم و خداحافظن مدل و مارگ که بهم یم

 .کردم

 مکث کردم

بهزاد همه این کارها و توجه ها رو، مسلما به رویا 

   داشت

  !اونوقت رویا، باهاش این کارو کرد

   خودم شماره رویا رو گرفتم

  دوتا بوق خورد رسی    ع جواب داد 



 

1504 
 

  !ن! آفرین که زنگ زدیچشما -

 پوزخند زدم 

زد، که انگار بزرگیر طوری از باال داشت با من حرف یم

  !منه

  با لحن بی تفاوبر گفتم

  !شنومکارتون رو یم  -

  رویا مکتی کرد و گفت

چشمان، من با مادرت دوست بودم، ازدواج سن  -

ن اصال کار درستر نیست. تو  اصال آماده ازدواج  پایی 

! اگر  ، من دکیر میشناسم   نیستر نگران پرده ات هستر

ن برات. تو خییل خوشگیل، حیقن با مردی   ترمیم کین

آینده ات رو خراب  مثل بهزاد، که انگار جای پدرته

  !کتن 



 

1505 
 

 مکث کوتایه کرد

 ادامه داد

تازه، اون اصال وضع مایل خوبی نداره! گول اون  -

 رو نخور. همه از باباش بهش رسیده
 
  !خونه و زندگ

  مکث کرد  باز 

  سکوت منو که دید گفت

الزم نیست االن بهم جواب بدی! به حرفام فکر  -

مت اروپا، میتوبن با   کن. بخوای میتونم با خودم بیی

پرس های جوون و خوش قیافه در حد خودت آشنا  

 !پولدار تر و بهیر از بهزاد .شی 

 اینبار سکوت کرد

   بدون تغیی  لحنم گفتم



 

1506 
 

ها، بهزاد رو ترک کرده  شما هم بخاطر همون پرس  -

  بودی؟

15:20  
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  چشمان#

#۲۳۰ 

   از حرف من، مکث رویا طوالبن تر شد 

   صدای نفس عمیقش اومد و گفت

  !تو لیاقت نداری. من خواستم کمکت کنم -

 پوزخند زدم و گفتم

همون به مادرم کمک کردی کافیه! ضمنا تو زن  -

ت به ته دیگ  ، که کفگی  ! زن سابقیسی بهزاد نیستر
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  !خورده اومدی دنبال پول

ی بگه ن    قبل اینکه چی 

 .قطع کردم

   به خودم اومدم

  تمام بدنم میلرزید 

 ...چقدر بیشیر از قبل ازش متنفر شدم

خونهنشستم پشت م  ن ن آشیی    ی 

 یعتن چی میشه؟

   بهزاد میتونه این طالق لعنتر رو تموم کنه؟

ن     رسم رو گذاشتم رو می 

   چشممو بستم

س ترکیب شده بود    …درد رحمم، با رس درد و اسیر

 !حالم بد تر از خراب بود



 

1508 
 

   چشمام داغ شد، که صدای پارس رکس اومد 

 رسم رو بلند کردم

  بهزاد جلو در بود 

  رد و گفتنگران نگاهم ک

؟ - ؟ میخوای بریم رسم بزبن  خوبی

  با تکون رس گفتم نه

 اشکم رو پاک کردم

ن    بهزاد خرید ها رو گذاشت رو می 

  کیل شکالت و تنقالت خریده بود 

  .پد بهداشتر هم تو خریدش بود

ون آورد     از تو جیبش مسکن بی 

   داد به من و گفت

 .رمکیسه آب گرم هم داریم. برو باال من برات میا -



 

1509 
 

 نگاهش کردم و گفتم

 !بهزاد باور کن من خوبم -

 چرخیدم تا قهوه بریزم که گفت

  پس چرا گریه کردی؟ -

 جواب ندادم 

   قهوه ریختم

  …من به بهزاد حتر سالم هم نکرده بودم

  بهزاد اومد پیشم و گفت

  چشمان؟ -

  قهوه ها رو ریختم

  اما تکون نخوردم

 جواب هم ندادم

  بهزاد کمرم رو نوازش کرد و گفت 



 

1510 
 

 !بگو چی شده -

  اشک دوباره تو چشمم جمع شد 

 درد هم داشتم

  …نتونستم خودمو حفظ کنم

   برگشتم سمتش و گفتم

  !رویا زنگ زد ... باهاش حرف زدم -

 رسمو بلند کردم

به چشم های بی روح و عصبابن بهزاد نگاه کردم و 

 گفتم

 م رو بد کرد... چرا؟... اما حالمن جوابشو دادم -

   بهزاد بغلم کرد 

  گونه ام رو بوسید و گفت

چون با یه آدم سیم حرف زدی! کیس که مهم  -



 

1511 
 

  .نیست حق با کدومتون باشه، حالتو بد میکنه

  اشکم کل صورتمو گرفت و لب زدم

  !گفت من زن بهزادم -

  رسم رو بلند کردم

 به بهزاد نگاه کردم و گفتم 

 !من زنتم! نه اون -

  نگاهش تو صورتم چرخید 

ن دستاش گرفت و گفت    صورتمو بی 

 متن  -
 
... همه زندگ  متن

 
  …نه... تو زندگ

   با این حرف، لبمو بوسید 

  …بی تحمل و داغ

17 March 2022  



 

1512 
 

11:03  
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  چشمان#

#۲۳۱ 

   بوسه بهزاد که عمیق تر میشد 

 …اشک من هم شدید تر میشد

 !من بهزاد رو، برای خودم میخواستم

  تمام و کمال

  !کامل

دحاال یم ن  …فهمیدم بهزاد چرا به من دست نمی 

 چون وقتر وارد رابطه واقیع مییسی 

، میتونه بهت احساس عدم امنیت    بی ارزشی
ن هر چی 

  !هبد
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 های بی ارزش و ساده
ن   چی 

 !حتر در حد حرف یه زن، از رو کینه… مثل رویا

 میدوبن حرفش درست نیست 

 …اما حالتو خراب میکنه

 بهزاد از لب هام جدا شد 

  اما مجدد محکم بغلم کرد 

   نفس عمیق و خسته ای کشیدم

  دلم پر از غم بود 

  …غیم که منشا خییل رو نیم دونستم

  ، دست کشید و گفتپشتم رو نوازش وار 

فقط یکم تحمل کتن همه چی درست میشه.بهت   -

  !قول میدم

 رس تکون دادم 
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  نگاهش کردم، لبخند مهربوبن زد و گفت

 .برو زیر پتو تا من بیام -

 اینبار دیگه مخالفت نکردم 

   از بهزاد جدا شدم و بی رمق، رفتم باال 

 زیر پتو خزیدم و تو خودم جمع شدم 

  …ست، که بغلم کنهدلم یه مادر میخوا

 …یه پدر، که حایم من باشه

   یه دوست که بتونم باهاش درد و دل کنم

   هیچکدوم رو نداشتم

  …هیچکدوم

   در باز شد 

   بهزاد اومد تو 

  رسی    ع تو دلم خداروشکر کردم که بهزاد رو دارم 



 

1515 
 

 …کیس که جای همه این ها رو برام پر کرده

   سیتن رو گذاشت رو تخت

   د قهوه ها داخلش بو 

، یه کاسه   با چندتا کاکائو، یه پیشدستر دونات شکالبر

پاستیل! یه کاسه پفک، کیسه آب گرم هم آورده 

   بود.گذاشت کنارم

 نشستم رو تخت و گفتم

 اینا چیه؟  -

؟  روم نشد بگم اینا رو از زمان رویا یاد گرفتر

 بهزاد خودش گفت

ه بهم گفت اینارو هم  - رفتم برات پد بخرم، دخیر

 .در صد جواب میدهبخرم صد 

   خندیدم
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 یه پاستیل برداشتم و گفتم 

   درست گفت -

   نشستم رو تخت

  بالشت گذاشتم پشتم

 تکیه دادم به تاج تخت 

  کیسه آب گرم رو، گذاشتم رو دلم

 بهزاد در حایل که داشت لباسشو عوض میکرد 

 نگاهم کرد و گفت

  !مسکن هم بخور -

 رس تکون دادم 

   ام خوردم مسکن رو با یه لب از قهوه

 بهزاد اومد کنارم نشست و گفت

پیام های شهاب رو هم خوندم! کار خوبی کردی  -



 

1517 
 

  .خودت نخوندی 

 لبخند بی رمقر زدم

 باز هم پاستیل برداشتم و گفتم

 . حس کردم اعصابشون ندارم که بخونم -

   بهزاد نگاهم کرد و گفت

دی  - ن  !کاش با رویا هم حرف نمی 

   باز هم تو دلم پر رنگ شد 

 نگاهم از بهزاد گرفتم و گفتم 

 چرا؟  -

  گونه ام رو نوازش کرد 

  رسمو نرم بلند کرد، تا چشم تو چشم بشیم و گفت

  !چون ناراحتت کرد -

   رسمو از دستش دور کردم
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ه شدم و گفتم  به رو به رو خی 

  مهم نیست... من جوابشو دادم -

 چی گفت؟ -

   دوست نداشتم برای بهزاد بگم

ن نگاهش  کردم و پرسیدم  برای همی 

 تو اول بگو همایون چی شد؟ -

 لبخند زد و گفت

چشم... همایون رو دیدم، بهش گفتم فهمیدم چکار  -

 !کرده و همه در جریانن

 خب؟ -

  خندید و گفت

فعال شاخ و شونه کشید، اما تا چند روز دیگه   -

ن مذاکره با ما  !مسلما میاد میشینه پای می 



 

1519 
 

 رس تکون دادم و گفتم

 یی خوبیه دیگه، درسته؟این خ -

 بهزاد با رس تایید کرد و گفت 

درست میشه.نگران نباش.تو نمیتوبن از طرف   -

کوتاه بیاد!   انتظار داشته باشی تا تهدیدش کردی

ه دنبال راه های دیگه تا   همایون فعال تا یه مدت می 

ن شه  !چاره ای جز پس دادن اموال نداره مطمی 

  مکث کرد 

   وشم و گفتموهامو مجدد داد پشت گ

فقط خوبیش اینه دیگه دنبال سند و تو نمیاد! چون   -

 !دستش رو شده اینجا

 لبخند زدم و گفتم
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فتم  - خوبه... کاش شهاب هم بیخیال من میشد، می 

  …باز دانشگاه

11:24  

 @mynovelsellنال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کا

  چشمان#

#۲۳۲ 

 تا گفتم پشیمون شدم 

   من کم برای این مرد، دردرس درست نکردم

 …حاال هم با این حرف

 !گرفتبهزاد بیشیر تحت فشار قرار یم

ن رسی    ع گفتم  برای همی 

البته دانشگاه برام خییل هم مهم نیست! وقت زیاده   -
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 . براش

ی نگفت ن    بهزاد چی 

 صاف نشست 

 دوباره گفتم

 شهاب چی گفت؟ -

 بهزاد قهوه اش رو برداشت و گفت

یکم چرت و پرت! اما آخرش گفت میخواد باهات  -

صحبت کنه. منم گفتم در حضور من میتونه! هنوز  

  .جواب نداد

 رس تکون دادم 

  ائو بزرگ برداشتم و گفتمیه کاک

  !مرش بخاطر من زود اومدی -

   خندید 
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 قهوه اش رو خورد و گفت

بخاطر خودم زود اومدم.دلم برات تنگ میشه!  -

 باورت میشه؟ 

 با تعجب نگاهش کردم

  لبخند رو لبش قلبمو ذوب کرد 

 رسی    ع گفتم 

  !منم -

   لبخندش پر رنگ تر شد 

  نفس عمیق کشید و گفت

بخور.لپ تاپ بیارم رو تخت فیلم قهوه ات رو  -

  .ببینیم

 نیشم تا بناگوش باز شد و گفتم

  !آخ جون -
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 بهزاد خندید 

  هر دو قهوه رو تموم کردیم

  .خورایک های دیگه رو گذاشتیم باشه

  بهزاد رفت لپ تاپ رو آورد 

   کنارم لم داد و لپ تاپ رو، گذاشت رو پاش

  منم رفتم تو بغلش

   خر ددپول رو پیل کرد چندتا فیلم چک کردیم آ

   باورم نمیشد 

 تو بغل بهزادم 

  دارم فیلم میبینم 

   شکمم رو برام دست میکشه دردش کم شه

  و 

 !پاستیل میخورم 



 

1524 
 

 انقدر عجیبه!؟
 
  چرا زندگ

 تنها با یه پدر عصتی 
پارسال این موقع، من یه دخیر

  !بودم

ن ها، دوست داشت منو  کیس که با ساده ترین چی 

  !اذیت کنه

  اون زیر خاکه و من کنار کسیم که االن

ن ها میخواد منو خوشحال کنه   !حتر با ساده ترین چی 

 بغض و اشکم رو کنار دادم

  فقط خداروشکر کردم برای این لحظه

از خدا خواستم سال دیگه این موقع، هم بتونم کنار 

  .بهزاد و تو بغلش باشم

   تا آخر فیلم، حسابی خمار از خواب شده بودم

  ه تموم شد فیلم ک



 

1525 
 

 تو بغل بهزاد گوله شدم و گفتم

  .مرش خییل خوب بود -

 بهزاد لپ تاپ رو گذاشت کنار و گفت

  !آره و خواب آور -

  هویم گفتم

  .کامل بغلم کرد و تو بغل هم خوابیدیم

 با صدای بهزاد بیدار شدم 

ون از اتاق داشت با تلفن حرف یم  زدبی 

 نمیفهمیدم قضیه چیه

 میگفت چون بهزاد فقط 

  خب! باشه! خب؟ -

 دستشوبی داشتم

 بلند شدم از در داخل اتاق بهزاد، رفتم رسویس 
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  .شدرسویس درش به هر دو سمت باز یم

   رو توالت نشسته بودم

   که حس کردم مکالمه بهزاد قطع شد 

 یه لحظه با خودم گفتم

 کاش در دیگه رو از داخل قفل میکردم 

 !بهزاد یهو نیاد تو

 از رسم گذشت اما تا این فکر 

 در اصیل رسویس باز شد 

 !بهزاد اومد تو

 نشسته بودم نگاه 
 

هنگ به من، که رو توالت فرنیک

  کرد و گفت

 اوه! گ بیدار شدی؟ -

 رسی    ع گفتم 



 

1527 
 

ون بهزاد -  !برو بی 

 ابروهاش باال پرید

 اما خندید 

ون و گفت    رفت بی 

؟ دارم برات - ون میکتن  ! حاال منو بی 

   زود کارامو کردم

  شتم تو اتاق خواببرگ

   بهزاد نبود 

ون، که بهزاد اومد تو     اومدم از اتاق برم بی 

 لبخند مشکوگ رو لبش بود 

   اومد سمتم و گفت

ونم کردی؟ -  !بی 

  خندیدم و گفتم
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 ...خب آخه -

   نذاشت حرفم تموم شه

  کمرم رو گرفت و گفت

ونم کردی -   !آخه نداره! تو بی 

 بغلم کرد

  کشید و گفت  گودی گردنمو نفس عمیق

م -   …منم میخوام انتقام بگی 

19 March 2022  

15:52  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۲۳۳ 
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  خندیدم و گفتم

ان کنم -   !قول میدم یه روز که پریود نبودم جیی

   بهزاد خندید 

  ولم نکرد 

   منو عقب به سمت تخت برد 

  تو گوشم گفت

ه  -   !پریود بودنت جلو منو نمیگی 

ن گفتم   هی 

م     رسمو خواستم عقب بیی

  !میخواستم بگم تو پریودی رابطه اشتباهه

   اما بهزاد منو هول داد رو تخت و گفت

ن تعطیله! لذت باال رو که میشه برد -   .پایی 

 با این حرف، اومد رو من و لبمو بوسید 



 

1530 
 

   همزمان مشغول سینه هام شد 

 بدنم داغ کرد 

  اما نه مثل همیشه

 نالیدم 

 ... بهزاد-

   تو گلو خندید 

 زیر گلومو بوسید 

فت سمت سینه هام گفت    در حایل که می 

، بگو ادامه نچشمان.  -  !دم.. اگر اذیت مییسی

تم رو داد باال   با این حرف تیرسی

ون گفتم  قبل اینکه سینه هام رو از سوتینم بیاره بی 

   اذیت میشم -

 خشک شد



 

1531 
 

 سوایل نگاهم کرد

 خودمو باال کشیدم

ن و گفتم   بلوزمو دادم پایی 

بهزاد اول پریودمه... بدنم جای تحریک شدن  -

  !منقبض شد. واژنمم درد گرفت

 الیه زیر لب گفت

  گفت  بلند شد و 

 !پس دلم خوش نباشه -

 نمیخواستم اذیتش کنم 

  !اما واقعا حسش نبود

منده گفتم   رسی

 بغل و ماساژ قبوله؟ -

   خندید 



 

1532 
 

  بغلم کرد 

  چرخید رو تخت و گفت

ان میکتن قبوله -  !اگر بعد پریود، جیی

 خندیدم و گفتم

 !چشم -

 .با بوسه و نوازش دوباره خوابیدیم

 صبح بیدار شدم بهزاد نبود 

 فقط خرت و پرت خورده بودیم جای شام دیشب

  خییل گرسنه بودم

 داشتم برای خودم صبحانه درست میکردم، که به

  گوشیم پیام اومد 

   بهزاد بود 

   نوشته بود 
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  .حاضن شو میام دنبالت -

 نوشتم 

 چشم. برای کجا؟ -

   بهزاد نوشت

  …بریم با شهاب و پدرش صحبت کنیم -

16:03  

  چشمان#

#۲۳۴ 

  پیام رو که خوندم پاهام شل شد 

  !شهاب و پدرش

زیر گاز رو خاموش کردم و بیخیال صبحانه درست  

 .کردن شدم
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 برای بهزاد نوشتم

 چشم -

 یه شکالت خوردم

   رفتم باال 

 پوشیدم  رسی    ع لباس

ن     اومدم پایی 

  غذای رکس رو بهش دادم

 رسیدم، که بهزاد اومد داشتم به کاراش یم

   نگاهم کرد و گفت

 چرا رنگت پریده؟ صبحانه خوردی؟ -

 به دروغ گفتم 

  آره مال پریود. بریم؟ -

   رسی تکون داد و گفت
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  .آره، من لباس عوض کنم بریم -

 با این حرف باال رفت

 به لباسش نگاه کردم

   کت و شلوار رسمیش بود 

 خوش تیپ بود با این لباس

 چرا میخواست عوض کنه؟

ت  ت و سویرسی ن و تیرسی چند دقیقه بعد، با شلوار جی 

ن  ت اومد پایی   اسیی

 با تعجب نگاهش کردم

 خندید و گفت

 !گفتم یکم جوون تر به نظر بیام  -

  با تعجب نگاهش کردم و گفتم 

 چرا؟ -



 

1536 
 

   چشمیک زد و گفت

  !همینجوری -

ن   باهم رفتیم سمت ماشی 

جدا هم با این تیپ، بیشیر به سن واقعیش نزدیک 

  !میشد

رسید. و شبیه اما با اون تیپ رسیم، بزرگیر به نظر یم 

  !ساله ها میشد ۵۰ - ۴۰

 .به حال خودم خندیدم و سوار شدم

 نگران گفتم

 دادگاهه؟  -

   بهزاد گفت

نه... پدرش زنگ زد، گفت صحبت کنیم مشکالت  -

یمرو    .حل کنیم. ما هم شکایت رو پس بگی 
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 !پس بالخره به پدرش گفت -

 !نه... اون نگفت... من خودم گفتم -

 حرکت کرد و گفت

 شهاب هرچی گفت من جواب میدم. باشه؟  -

 رس تکون دادم 

 نگران پرسیدم

اگر امروز با این صحبت حل شه، به نظرت شهاب  -

   دست از رس من برمیداره؟

 بهزاد مکث کرد 

ون داد و گفتک  الفه و آروم، نفسشو بی 

  .نمیدونم چشمان! باید ببینیم چی میشه -

 .سکوت شد بینمون، دیگه هیچکدوم حرقن نزدیم
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  بهزاد پیچید تو پارکینگ یه مجتمع اداری و گفت

  .دفیر پدر شهاب اینجاست -

21 March 2022  

14:18  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۳۵ 

  .دل تو دلم نبود

ن هر دو پیاده  فقط رس تکون دادم. بعد پارک ماشی 

 .شدیم

با آسانسور باال رفتیم و تو آینه آسانسور، خودمون  

 .رو چک کردم
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 !حاال میفهمم چرا بهزاد لباسش رو عوض کرد

 خوردنجوری تیپش بیشیر به من یم ای

 .تا وقتر که با کت و شلوار رسیم بیاد

دوست داشتم برای همه توجه های ریز و درشتش، 

  .ازش تشکر کنم

اما در آسانسور باز شد و تا خارج شدیم، شهاب رو 

 .دیدیم

 پشت در یه واحد ایستاده بود 

 برگشت سمت ما

 با دیدن ما، اخمش تو هم رفت 

 . رفت داخلاما بدون حرقن 

 بهزاد گفت

اگر حرقن زد که ناراحتت کرد یا عصبانیت کرد بروز  -



 

1540 
 

 !نده. سیع کن ظاهرتو ریلکس حفظ کتن 

   لب زدم

 چشم-

 .بازو بهزاد رو گرفتم و به سمت همون در رفتیم

 بهزاد زنگ واحد رو زد

   دوباره شهاب در رو باز کرد و کنار ایستاد 

 بهزاد بهش رس تکون داد

ی ن ن  گفتممنم چی 

ون و  وارد شدیم و پدر شهاب، از یه اتاق اومد بی 

 گفت

 !جناب بهروز -

 بهزاد و پدر شهاب، سالم و احوال پرش کردن

 .منم سالم کردم و وارد اتاق پدر شهاب شدیم



 

1541 
 

ن منیسی تو سالن خایل بود     می 

 !انگار بقیه پارتیشن ها هم خایل بود

 .فقط ما و پدر شهاب و خوش بودیم

ن پدر شهاب نشس   ت پشت می 

 ما هم نشستیم 

 شهاب خواست بشینه، که پدرش گفت 

  !کیس نیست خودت برو قهوه بیار -

   اما بهزاد گفت

ه زودتر صحبت کنیم، من یه  نه ممنون - … بهیر

 .جلسه کاری دارم 

 پدر شهاب رس تکون داد

   شهاب هم نشست

 سکوت شد 
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ن بود   رسم پایی 

 .سنگیتن نگاه رو، رو خودم حس کردم

 گفتم با خودم  

 !من که مقرص نیستم

ن انداختم!؟ منده ها پایی   چرا رسم مثل رسی

 رسمو بلند کردم

با پدر شهاب، چشم تو چشم شدم که داشت به من 

 .نگاه میکرد

 نگاهمون که قفل شد

 زود به بهزاد نگاه کرد و گفت 

بعد از اینکه شما به من گفتید چی شده، من با   -

 .شهاب صحبت کردم

 نگاه کرد با این حرف، به شهاب
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ن انداخت     شهاب رسشو پایی 

 پدرش گفت

شهاب تاره به من گفت چی شده! البته کاش زودتر  -

 !میگفت

 به بهزاد نگاه کرد و گفت 

کرد شما ازدواج کردین! وگرنه  شهاب فکر نیم -

وع نمیکرد   .هیچوقت این کار رو رسی

 شهاب رس بلند کرد

 به من نگاه کرد و گفت

داییش میشید. برای  آخه چشمان اول گفت شما  -

ن بعد که من از خونه، رابطه شما رو دیدم فکر  همی 

  !بدی در موردش کردم

   تنم یخ شد 
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 !فکر نمیکردم اول بسم هللا این بحث باز شه

 بهزاد ریلکس گفت

چون من تو همون دانشگاه بودم. خودم به چشمان  -

، چون نمیخوام   ه کیس ندونه همرس متن گفتم بهیر

ن که پاربر    ! بازی شدهفکر کین

 سکوت شد 

  …بهزاد بخاطرم دروغ گفت

  شهاب گفت

  !دابی هم فامیل میشه دیگه -

  پدرش گفت

شهاب... این قضیه گناه تورو کم نمیکنه! حتر اگر  -

رابطه دیگه ای بود، باز هم تو نباید اون عکس و فیلم 

  !هارو میگرفتر 
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 شهاب به من نگاه کرد و گفت 

   تنها حرف بزنم؟ میشه یک دقیقه با چشمان -

14:19  

  چشمان#

#۲۳۶ 

 !حس کردم واقعا قلبم تو سینه ام افتاد

، به بهزاد نگاه کردم  .با نگرابن

 بهزاد رس تکون داد و گفت

 .هرجور خودت دوست داری -

 !نه نه نه نه

 !من این جواب از بهزاد رو نمیخواستم

 من میخواستم بگه نه
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ن   بگه همینجا حرف بزنی 

 …اما با این حرف

 !من باید انتخاب میکردم

یاد حرف بهزاد افتادم، که گفت ناراحتر و خشمت رو 

 …بروز نده

؟   ترسم چی

 ترسمم بروز ندم؟

 یا بگم نه و از جام تکون نخورم!؟

  شهاب بلند شد و نگاهم کرد 

 لب گزیدم و بلند شدم 

ون  رفت بی 

 .پشت رسش رفتم

   دقیقا به سمت اتاق رو به روی این اتاق
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  در سمت دیگه سالن رفت

 وارد شد و عقب ایستاد 

 منم وارد شدم 

 اما در رو نبستم، که گفت 

ها رو بهت  درسته با هم دعوا کردیم و اون حرف  -

 زدم

 !اما واقعا دارم میگم چشمان

 .اگر از رو فقر، با بهزادی به من بگو

 !بتونم کمکت میکنم

  ابروهام باال پرید 

 .اما ناخودآگاه خندیدم

 تو دلم خداروشکر کردم 

  که تو این لحظه
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 .میتونم بدون دروغ جواب بدم

 نگاهم تو چشم هاش چرخید و گفتم

 ؟یادته بهت گفتم پدرم مرده -

 رس تکون داد و گفتم

اربی که به من رسیده، ده برابر خونه ای میشه که  -

 !بهزاد داره

 ابروهاش باال پرید

یه خونه ویالبی حیاط دار، این منطقه تهران همه 

ن قیمت نجویم دارهیم  !دونسیر

 شهاب ناباور نگاهم کرد

   یه لحظه پشیمون شدم

   نکنه حاال طمع ارث منو بکنه!؟

 اد اما رس تکون د
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 لبخند زد و گفت

خوبه... اما حاال بیشیر حرست میخورم... کاش قبل  -

  !بهزاد دیده بودمت

 هنگ نگاهش کردم

ون  .اما اومد از کنارم رد شد و رفت بی 

 اینو که جدی نگفت؟

  !جدی گفت

 نه اینکه من بهش حیس داشته باشم 

 …اما

  !اما واقعا انتظار این حرفشو نداشتم

 زود چرخیدم

 تاقبرگشتم ا

 شهاب نشست و گفت 
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من معذرت میخوام، من فقط میخواستم حرصم  -

رو خایل کنم! فکر نمیکردم کار به اینجا بکشه! اما 

 .نمیخوام برای خودم سابقه درست کنم

  به بهزاد نگاه کرد و گفت

  !فکر نمیکردم واقعا شکایت کنید -

 بهزاد رس تکون داد و گفت

یلم و عکس و منم قصدشو نداشتم. اما با اون ف -

 !تهدید مجبورم کردی

ن انداخت   شهاب رسشو پایی 

 پدر شهاب گفت

میشه همینجا این قضیه رو حل کنیم، شما شکایت   -

ید و فیلم و عکس رو پاک کنید؟    رو پس بگی 

 بهزاد گفت
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یم. اما مدارک  - میتونیم با توافق، شکایت رو پس بگی 

همچنان پیش من میمونه! به عنوان تضمیتن بر  

 .قت شماصدا

 پدر شهاب صاف نشست و گفت

جسارت نباشه، اما برام سواله... میتونم اون مدارک  -

  رو از شما بخرم؟

14:39  
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 چشمان#

#۲۳۷ 

 !ابروهام باال پرید 

  .بهزاد صاف نشست
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  تکیه داد به صندلیش و گفت

  !نه! به هیچ وجه -

   سکوت شد 

 .پدر شهاب نفس عمیقر کشید

  و گفتمثل بهزاد تکیه داد 

 چرا؟  -

 بهزاد گفت

   شما چرا میخواید پاک شه؟ -

ن باشیم دوباره شکایت نیم+  !کنیدتا مطمی 

 بهزاد خندید و گفت

ن دلیل میخوایم نگه داریم، که  - ما هم دقیقا به همی 

ن شیم دوباره مزاحمتر ایجاد نمیشه   !مطمی 

   سکوت شد 



 

1553 
 

 پدر شهاب صاف نشست و گفت

ن که شما شکایت - ید، ما از   باشه... همی  رو پس بگی 

 .شما ممنونیم

 بهزاد رس تکون داد

 بلند شد 

 منم بلند شدم 

 بهزاد رو کرد به شهاب و گفت

ن شما  - یم! امیدوارم دیگه واکنیسی بی  ما پس میگی 

 !ایجاد نشه

 شهاب رسی    ع گفت

  .خیالتون راحت -

 پدر شهاب هم تایید کرد 

 بهزاد گفت
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ن شکایت - تماس   خوبه... باهاتون بعد پس گرفیر

م  .میگی 

 .دست دادن و خداحافظن کردیم

 .تو آسانسور بالخره یه نفس راحت کشیدم

  !باورم نمیشد تموم شد

 رو به بهزاد گفتم

 !چه کار خوبی کردی شکایت کردی -

 بهزاد رس تکون داد و گفت

سن. اما ما بخاطر  - خییل ها از شکایت کردن مییر

  .کارمون، دست به شکایتمون خوب شده

 بهم زد و گفت  چشمیک

 !کیل هم از من شکایت کردن -

 ابروهام باال پرید 
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 شوکه پرسیدم 

 از تو؟ چرا؟  -

 بهزاد خندید و گفت

قبال ها تو کار یا حتر تو ساخت یا کارمندام برای  -

! االنم که   ن ، باز بقیه شاکی  ین آدمم باشی بیمه. تو بهیر

 !رویا ازم شکایت کرد

ن گفتم  هی 

 برگشتم سمت بهزاد و گفتم

 رویا؟ چرا؟  -

 بهزاد خندید و گفت

ن ترکم  - ن نداشتم، برا همی  شکایت کرده من تمکی 

 !کرده

 چشمام گرد شد و گفتم 
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 حاال چی میشه؟ -

ن رفت و گفت   بهزاد ریلکس، به سمت ماشی 

... وکیلم مدارکمو جمع میکنه، که جواب  - هیخی

  !بدیم

ن شدیم و بهزاد گفت    سوار ماشی 

  !تتو بگو شهاب بهت چی گف -

 کمربندم رو بستم و بدون نگاه کردن به بهزاد 

 سیع کردم مثل خودش ریلکس باشم و گفتم 

، گفت اگر از رس فقر با بهزاد عروش کردی،  - هیخی

  !بگو که کمکت کنیم

   از این حرفم، بهزاد بلند خندید و گفت

ه -  !میگفتر بهش وضعت از من بهیر

 پوقن کردم و گفتم
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 !بهم ارث رسیدهاتفاقا بهش گفتم چقدر  -

 یهو بهزاد شایک، برگشت سمتم و گفت

؟ -    چی

14:44  

 چشمان#

#۲۳۸ 

 نگران به بهزاد نگاه کردم و گفتم 

 نباید میگفتم؟  -

 بهزاد کالفه گفت

؟دقیقا  -  چی گفتر

 آروم گفتم

بهش گفتم نه، من ارث پدرم چند برابر خونه   -
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 !بهزاده

 از این حرفم، بهزاد نفس راحتر کشید و گفت

ن و سند نیار -  !خوبه… اصال اسیم از اون زمی 

 نگران گفتم

 چرا؟  -

   بهزاد نگاهش به مسی  بود و گفت

ن رو کم  - چون اون سند ها االن داستان داره. همی 

 !بیاد ادعا خرید بکنه و مدرک سازی کنه  داریم ییک

س گفتم  با اسیر

 مگه ممکنه؟ -

 بهزاد گفت

 !وقتر پای پول وسطه، هر کاری ممکنه -

 لب گزیدم
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ن ها اعتماد میکردم  .باید به تجربه بهزاد، تو این چی 

   منو رسوند خونه و گفت

سیع میکنم شب زود بیام... بهم زنگ بزن کاری  -

 .بود

 .احافظن کردمچشیم گفتم و خد

 برعکس قول بهزاد

 زود نیومد و پیام داد کارش طول کشید

منم شام تنهابی خوردم و براش نوشتم شامت تو 

  .دیگ هست

 رفتم اتاق خودم 

 اما دلم نیم اومد این ور بخوابم 

 .رفتم اتاق بهزاد، رو تختش خوابیدم

 رکس هم نرفت رس جای خودش
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ن پای من خوابید   .روی تخت پایی 

   ا بودمچون تنه

 .ترجیح میدادم رکس نزدیکم باشه

 خواب و بیدار بودم، که حس کردم بهزاد اومد

ن   رکس رو بلند کرد و برد پایی 

   خودش اومد رو تخت

، دوباره خوابیدیم  .بغلم کرد و بدون حرقن

 صبح بیدار شدم نزدیک ده بود 

 بهزاد برام رو کاغذ نوشته بود 

 .دوست داری امروز برو دانشگاه-

 و گذاشتم کنارکاغذ ر 

ن دیر شده بود   .برای دانشگاه رفیر

 صبحانه خوردم و زنگ زدم به بهزاد 
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 میخواستم بگم دانشگاه نرفتم

ازش شکایت کنم چرا شب دیر اومد و صبح زود رفت  

 !من ندیدمش

 اما جواب تلفنمو نداد 

 یه مسیج داد 

نم - ن  .بهت زنگ می 

ی نشد  ۴اما تا ساعت   !خیی

 کالفه شده بودم

فتدست و دل  .م به هیخی نمی 

پریودمم برعکس همیشه، که با دو سه روز جمع  

 میشد 

 !اصال تمویم نداشت انگار

 مجدد زنگ زدم بهزاد 
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 باز هم جواب نداد

 خودم مسیج دادم

 کجابی و گ میای؟ -
 

 میشه حداقل بیک

 مسیج داد

من پیش پدر رویام، بعدش میام خونه برات توضیح   -

 .میدم

 دلم ریخت 

ن نمیدونستم کجاستحاال ترجیح م   !یدادم همچنی 

 .با رسدرگیم، تو خونه میگشتم

  غذا درست کردم

 دمنوش گذاشتم

 ۹ساعت شد 

 !باز هم بهزاد نیومد
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س، زنگ زدم به بهزاد     عصتی و با اسیر

 جواب داد 

نم عزیزم - ن   .چشمان جان، بهت زنگ می 

 شایک گفتم

؟ -  من زنگ نمیخوام. خودتو میخوام! کجابی

 مکث کرد

 م گفتآرو 

بیمارستانم. پدر رویا رو آوردم، چند دقیقه دیگه  -

  .میام خونه

22 March 2022  
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  چشمان#

#۲۳۹ 

دم   .لب هام رو به هم فرسی

 قطع کردم 

 بغضم شکست 

 چرا از صبح نیست؟

 رفته پیش رویا!؟

 چرا پدرشو برده بیمارستان؟

   عصتی بودم

  .انقدر عرض خونه رو رفتم، تا بالخره بهزاد اومد

 با خودم قرار گذاشتم دعوا نکنم 

 .با آرامش حرف بزنم

   بهزاد اومد تو 
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 لبمو گاز گرفتم و نگاهش کردم

   سالم کرد و اومد سمتم

 درکس رو نوازش کر 

 نگاهم کرد و گفت

  .معذرت میخوام، امروز خییل شلوغ بود -

خونه  ن  نگاهمو ازش گرفتم و رفتم سمت آشیی

دم اشکم در میومد ن  .حرف می 

 با وجود قولم به خودم 

 …اما نمیتونستم آروم باشم و منطقر 

دلم میخواست فقط بهش عذاب وجدان بدم و دعوا 

 !کنم

  بهزاد پشت رسم اومد و سوایل گفت

  ان؟چشم -
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   رفتم کنار چای ساز ایستادم 

  پشت بهش گفتم

 چرا پدر رویا رو بردی بیمارستان؟  -

  !چون وسط حرفمون حالش بد شد -

 برگشتم سمتش و گفتم 

دی آمبوالنس - ن  !زنگ می 

   بهزاد گفت

 .زدم. منم پشت رس آمبوالنس رفتم -

 بغض داشت خفه ام میکرد 

ن ابروهاش   بهزاد هم گره افتاد بی 

  مشایک گفت

 خودت یا با رویا؟ -

 اخمش بیشیر شد و گفت
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  فکر کن با رویا! اونوقت چی میشه؟ -

   پوزخند زدم 

 نفس عمیق کشیدم

  رفتم سمت بهزاد و گفتم

! چی میخواد بشه! من کیم اصال کاری کنم و  - هیخی

ی بشه! اصال به من چه ن   !چی 

 از کنارش زد شدم و گفتم 

  !اونم که زنته -

   هزاد رد شدم از کنار ب 

 گفتم

 ...من گ هستم بخوام -

 اما حرفم ناقص موند

   چون بهزاد بازوم رو گرفت
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  منو چرخوند سمت خودش

 عصبابن گفت

چشمان من رفتم خونه پدر رویا، تا با پدرش حرف  -

. زنگ زدیم  بد شد  بزنم. دعوامون شد. حال پدرش 

م .آمبوالنس   !اون وسط مجبور بودم رویا رو بیی

ون کشیدم   دستم رو از دستش بی 

 تن صدای بهزاد رفته بود باال 

 منم ناخوداگاه صدام رو بردم باال و گفتم 

ون حرف  - ؟ چرا بی 
چرا رفتر خونه اش حرف بزبن

یش بشه هم ن البد تو عذاب  نزدی! االن پدرش چی 

ی! االن زنگ بزنه کمک بخواد هم،   وجدان میگی 

ی   !حتما تو می 

 عقب رفتم
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 .بهزاد کالفه بود

 دیگه اشکم ریخت و گفتم

اون یه بار تو جووبن بازیت داد! االن که کار کشته و  -

ن چطور بد تر از قبل بازیت میده   !با تجربه است ببی 

 بهزاد خواست جواب بده، که دوییدم سمت پله ها 

 عصبابن داد زد 

 !چشمان -

 مکث نکردم 

  رفتم اتاقم

 .رو کوبیدم و قفل کردمدر 

 صدای بهزاد از پشت در اومد

ن  ه در رو باال پایی   کرد دستگی 

به محکیم به در اتاق کوبید و داد زد   ضن



 

1570 
 

  !باز کن این در رو چشمان -

   جواب ندادم

 کوبید به در و گفت

  ...باز کن تا نشکستم این درو -

14:24  
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  چشمان#

#۲۴۰ 

 منم از پشت در داد زدم 

نمیخوام ببینمت... نمیخوام باهات حرف بزنم!  -

  !برو

   سکوت شد 
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 بهزاد آروم گفت 

-  
 

 …دروغ مییک

   اشکم بیشیر شد 

 مکث کردم

 چقدر گذشت  نمیدونم

 !روغ گفتماما میدونستم د 

   در رو آروم باز کردم

   بهزاد هنوز پشت در بود 

 نگاهش کردم

 چشمام تار بود از اشک

 لب زدم 

دروغ گفتم... نمیخوام دیگه بری پیش رویا! حتر  -

ه هم نمیخوام بری سمتش! ازت  اگر داره میمی 



 

1572 
 

ناراحتم که پیش اون بودی! حتر بخاطر دعوا کردن 

  !پیش اون باشی  هم نمیخوام

 بازوم رو گرفت بهزاد 

 منو کشید تو بغلش

   حرف نزد 

 فقط بغلم کرد 

 .من فقط گریه کردم

  یکم گذشت

 آروم گفت

  .فکر نمیکردم انقدر ناراحتت کنم -

 باز هم حرف نزنم

 منو از خودش جدا کرد

 به صورتم نگاه کرد و گفت



 

1573 
 

ن صورتتو چکار کردی -   !چشمان... ببی 

 نگاهش کردم و گفتم

  !رویاپس دیگه نرو سمت  -

 رس تکون داد

   دوباره بغلم کرد 

  موهام رو بوسید و گفت

چشمان، من نمیتونم پول زور بدم به این خانواده.  -

  …من برای ریال به ریال پولم زحمت کشیدم

 مکث کرد و گفت

مدارگ که نشون میده رویا رسویس های طال و  -

برده و فروخته، داره   جواهرابر که برای مادرم بوده رو 

میشه. کم از من نکشیده، که االنم بهش مهریه  جور 

  !بدم



 

1574 
 

  حق داشت بهزاد 

 اما

من فکر میکردم هیچ پویل، ارزش از دست دادن 

  …آرامش رو نداده

  بهزاد از من جدا شد و گفت

ون شام بخوریم؟  -  میخوای بریم بی 

  با تکون رس گفتم نه

 دوباره رفتم تو بغلش و گفتم 

 .نار همنه... فقط خونه باشیم. ک -

  بهزاد لبخند زد و گفت

 .باشه… برو دست و صورتتو بشور. من پایینم -

 رس تکون دادم 

 از بغل بهزاد جدا شدم 



 

1575 
 

 .دست و صورتمو شستم

 تو آینه نگاه کردم

ن بود     دلم سنگی 

ه پیش رویا  ٫میدونستم بهزاد باز می 

 !اون خدای عذاب وجدان دادن به خودش بود

ن   رفتم پایی 

خونه ن ن آشیی  .، بهزاد وسایل شام رو چیده بودرو می 

ت و شلوارک خونه تنش بود     تیرسی

 دوست داشتم هر شب این صحنه تکرار شه

ن ثابت و آروم   دوست داشتم زندگیمون یه روتی 

  .باشه

   بهزاد نگاهم کرد و گفت

  چرا نگفتر شام درست کردی؟ -



 

1576 
 

 نشستم و گفتم 

 نمیدونستم دوست داری یا نه  -

  هر دو نشستیم

 روم گفت بهزاد آ

ن دیگه ای هست که ناراحتت کرده؟  - چشمان… چی 

؟ ن ناراحتر  چرا همچنی 

 خواستم جواب بدم 

ه زد ن وییی  اما گوشی بهزاد رو می 

 نگاه کردیم

 !اسم رویا بود

 بهزاد گوشی رو سایلنت کرد و جواب نداد 

 نگاهم کرد و گفتم

ن ناراحتم.  -   !.. رویا ولت نمیکنهبخاطر همی 



 

1577 
 

دبهزاد کالفه لب ها  ش رو فرسی

ی نگفت  ن  اما چی 

  هر دو به گوشی نگاه کردیم

 رویا مجدد زنگ زد

 پوزخند زدم و گفتم

  !جواب ندی میاد جلو در خونه -

   بهزاد گفت

 !احتماال -

  …گوشی رو برداشت و تماس رو وصل کرد

23 March 2022  
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  چشمان#

#۲۴۱ 

د کنار گوشش   اما گوشی رو نیی

ن بود، زد رو بلندگو گوشی و  همونطور که روی می 

 گفت

 بله؟ -

 صدای رویا اومد که گفت 

؟ -  پدرم مرخص شد، میای مارو برسوبن

 بهزاد رسی    ع گفت

  !نه -

 گفتخواست قطع کنه، که رویا  

  !تو باعث شدی حالش بد شه  -

   بهزاد نگاهم کرد 
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 نگاهمو ازش گرفتم و گفت

تو با رفتارت با زیاده خواهیت با دروغات با عویصن  -

اینجا رسوندی! تو مقرص حال  بازی هات، کار رو به

! شاید اصال رسطان پدرتم، تاوان عویصن   بد پدربر

  !گری های تو باشه

 .دمشوکه برگشتم به بهزاد نگاه کر 

 !انتظار این حرف هارو از بهزاد نداشتم

 بهزاد اما ادامه داد

شاید هم مریض شد، چون انگیل مثل تو رو تحویل  -

  !جامعه داد

 رویا از پشت خط جیغ زد 

 ...پست فطرت! تو -

 اما بهزاد قطع کرد



 

1580 
 

ون داد و گفت  نفسشو با حرص بی 

ه عویصن تر باشی  - ، بهیر   !جلو یه عویصن

  یده، نگاهش کردم که گفتبا ابرو باال پر 

  .نمیخوام در موردش حرف بزنیم! شامت رو بخور -

 رس تکون دادم 

 چی میگفتم 

 میگفتم نه، چرا این حرف هارو به رویا زدی؟

 دوباره بهش عذاب وجدان بدم 

 از اون ور بیفته؟

   ناراحت بودم از حرف هابی که بهزاد زد 

 .اما حرف نزدم

  .رویا هم دیگه زنگ نزد

   وردیمشام خ



 

1581 
 

  .رفتیم رو کاناپه نشستیم

  بهزاد دستشو انداخت دورم و گفت

  .اخبار ببینیم بعد بریم باال -

 رس تکون دادم باشه

   رسمو گذاشتم رو شونه بهزاد 

  رکس رسشو گذاشت رو پای من

 .با صدای اخبار و گرمای بدن بهزاد خوابم برد

 .به خودم اومدم، دیدم بهزاد داره بغلم میکنه

 صاف نشستم و گفتم رسی    ع 

  !بیدارم -

  .خودم میام

   اما بهزاد جای اینکه بلند شه

 دستش نشست رو گونه من 



 

1582 
 

 خم شد

 .نرم لبمو بوسید و با من آروم، رو کاناپه دراز شد

 وزنش رو انداخت رو تنم

 …بوسه هاش رو دوست داشتم

 رفت سمت گردنم

د  سینه ام رو تو دستش فرسی

ن پام که  دستش رو برد بی 

 ... خشک شدیمدوتابی 

 بهزاد رسشو عقب برد 

 نگاهم کرد

 لب زدم 

  !پریودم هنوز... یادم نبود -

   خندید اروم 



 

1583 
 

   از روم بلند شد و گفت

  !منم -

  دستم رو گرفت

 بلندم کرد و گفت

  من فردا دانشگاه کالس دارم. میخوای تو هم بیای؟ -

13:48  

  چشمان#

#۲۴۲ 

 رس تکون دادم و گفتم

 .آره... بریم -

 با هم رفتیم از پله ها باال و گفت

ی نشد؟ -  شهاب که ازش خیی
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 با تکون رس گفتم نه

 و گفتم وارد اتاق بهزاد شدیم

ی نشد!؟ -  از رویا دیگه خیی

   خندید 

 گوشیشو گذاشت رو پا تختر و گفت

 !چرا رگباری مسیج داد -

 خوابم پرید و گفتم

 چی گفت؟ -

  بهزاد دراز کشید 

 منتظر نگاهم کرد و گفت

ه   - کیل خط و نشون کشید که تا کل مهریه اش رو نگی 

ه و این حرفا   !طالق نمیگی 

 رفتم بغل بهزاد و گفتم 



 

1585 
 

؟ -  تو چی گفتر

 بهزاد خندید و گفت

گذاشتم همه حرف هاش رو بزنه. حرفش تموم شد   -

ن  گی  گفتم رسطان پدرت کم بود، میخوای مادرتم زمی 

 !کتن 

   دلم پیچید 

 به بهزاد نگاه کردم و لب زدم 

  !اینجوری نگو -

   نگاهم کرد و گفت

حقیقته! چشمان، رویا از من دزدی کرد! نه فقط  -

اش رو برد، اون روچ و  چندین برابر مهریهمایل، که 

 روابن هم از من دزدی کرد، اون سال های عمر منم

  ...دزدید



 

1586 
 

  .سکوت کردم

  نمیدونستم چی بگم

  …من جای بهزاد نبودم

 محکم بغلم کرد و گفت 

نه تنها حاضن نیستم ریایل بهش بدم، بلکه دوست   -

م. انتقام تمام رنخی که ب ه رسم دارم ازش انتقام بگی 

 …آورد

 اینبار نتونستم سکوت کنم

 آروم گفتم

 .به انتقام فکر نکن... من از انتقام متنفرم -

 سوایل نگاهم کرد

سید   .تو تارییک شب، صورتش خسته تر به نظر می 

نگاهمو ازش گرفتم. به پنجره تاریک و چراغ های کم 



 

1587 
 

 سو پشت پرده حریر چشم دوختم و گفتم 

پدرم از ام بودم، انتقاممن سالها قربوبن حس انتق -

 ...من، بخاطر ترک مادرم

 سکوت شد 

  …سکوت طوالبن 

  موهام رو بوسید و گفت

  !بخوابیم... بسه حرف های منقن  -

   لبخند بی جوبن زدم

 …اما فکرم پر شده بود از حرف های منقن 

سیع کردم به صدای قلب بهزاد گوش بدم، تا خوابم  

ه  .بیی

 .ل من اتاق رو پر کرداما اینبار، صدای زنگ موبای

 قبل من بهزاد بلند شد 



 

1588 
 

 به صفحه گوشیم نگاه کرد

 شماره سیو نشده بود 

 بهزاد اما گفت 

  ...شماره رویاست -

24 March 2022  
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 چشمان#

#۲۴۳ 

  .هر دو نشستیم

 گوشی رو برداشتم تا جواب بدم، که بهزاد گفت

 !بده من -
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 دستم رو عقب کشیدم و گفتم

 !نه! خودم جواب میدم -

 .تماس رو وصل کردم

 صدای رویا اومد که گفت 

  !اگر بالبی رس پدرم بیاد نابودت میکنم -

 صداش بلند بود 

 .بهزاد هم شنید

ه خواست گوشی رو از    دستم بگی 

 اما خودمو عقب کشیدم و گفتم

ی  -  دست خداست. من در حق برسی
 
مرگ و زندگ

  !بدی نکردم، توکلمم به خداست

  رسی    ع گفت

بهت گفته چقدر التماسم میکرد که شب ها رابطه  -



 

1590 
 

بهت گفته با وعده پول و رفاه برام،   داشته باشیم؟

  خامم کرد زنش شم؟

ه، که خودم گفتمبهزاد باز خواست گوشی رو بگ  ی 

رویا یه دروغن بگو که باور پذیر باشه! میدونم االن  -

! اما جای اینکه ،   ناراحتر بیشیر تو سیایه غرق شی

؟ شاید خدا  بهیر نیست یه بار هم شده صاف باشی

  !برات معجزه کرد هم

  سکوت کرد 

  .فکر کردم حرفم اثر گذاشت

   یهو داد زد 

  !برو به درک -

 .گوشی رو قطع کرد

 به صفحه گوشی نگاه کردم



 

1591 
 

 بهزاد پر از خشم و عصبانیت، با حرص گفت

 ...دروغ میگه من هیچوقت -

 دستمو گذاشتم جلو لبش و گفتم

  ...میدونم -

   نگاهمون گره خورد 

 خندیدم 

 دستم و برداشتم و گفتم 

  !دیگه انقدر شناختمت که -

 چشم هاش کیم آروم شد 

ون  بی 
 

 .داد اما نفسش رو همچنان با کالفیک

 گوشی خودش رو برداشت و گفت

به وکیلم زنگ بزنم... نمیخواستم این کار رو کنم اما  -

 !مجبورم کرده



 

1592 
 

 پرسیدم 

 چکار؟  -

 .بهزاد اما جواب نداد و بلند شد

وع کرد به قدم زدن و گوشی رو  ن کارش، رسی جلو می 

 گذاشت کنار گوشش

 وکیلش جواب داد و گفت

آره... همچنان  سالم، بد موقع زنگ زدم. معذرت!  -

م! دیگه تی  خالص اعصابمو زد! آره... حق با تو   درگی 

 !بود! خودت هر کاری درست میدوبن انجام بده

 .دیگه برام مهم نیست! مرش

  .قطع کرد

 به من نگاه کرد و گفت

وکیلم مدارک فروش رسویس ها رو داره، که رویا به   -



 

1593 
 

نشون میده رویا   حساب خودش ریخته. مدارگ که

 من برده! من  بیشیر 
 
 از مهریه اش و سهمش از زندگ

به دادگاه ارائه بدم، چون رویا درگی    نمیخواستم

ای میفته!  بیماری پدرشه و اینجوری تو بد مخمصه

  !اما انقدر پسته، که راه دیگه برام نذاشته

 تنم یخ شد 

 نگران گفتم

اما بهزاد، اون که اینجوری بهت بدهکار میشه!  -

  میندازنش زندان؟

 بهزاد نشست رو تخت و گفت

  !همینو بهش گفتممن امروز رفتم  -

 نگاهم نکرد و گفت

بهش گفتم من این مدارک رو، رو نمیکنم تا تو   -



 

1594 
 

ت بیشیر از این نشه! تو هم مثل آدم بیا توافقر  گی 

 !جدا شو

 خب؟ -

پدرش قبول کرد! خودش اما شاخ و شونه کشید که  -

 که 
 
  !تو کنارم ساختر اونا سهم من بود از زندگ

 .هنگ به نیمرخ بهزاد نگاه کردم

  !واقعا چطور رویا میتونست انقدر پر رو باشه؟

لعنتر تو اندازه کل مهریه ات، طال و جواهر بردی! 

ن مهریه کمر شکتن   اونم چنی 

  !بعد باز هم بیشیر میخوای؟

 بهزاد گفت

ی همه  - ... مقرص منم ... وقتر شل بگی  میدوبن

 !سوارت میشن



 

1595 
 

 گاهم کرد و گفتن

اف کنم پیشت، که من واقیع رو   - بزار اعیر

  ...بشناش

16:02  

 چشمان#

#۲۴۴ 

 !دوست داشتم بگم نه

اف نکن  …اعیر

 !دوست ندارم بشنوم

   اما بهزاد گفت

من میدونستم دارم حماقت میکنم و حماقت   -

 …کردم
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 کالفه تو موهاش دست کشید و گفت 

من میدونستم رویا داره از من سو استفاده میکنه و  -

  …نیاوردمبه روی خودم

 پوزخند زد 

این فایل برای فروش در کانال رمان  رو تخت چرخید 

تهیه  های خاص هست و اگر شما از جای دیگه 

 ن رضایت ما و دزدیه. بدو  و داری میخوبن  کردی

ه شد و گفت   به پنجره تاریک خی 

ن بار، با رویا   - از همون اول اول... روزی که برای اولی 

ون، وقتر شامرف اندازه دو نفر سفارش داد حس  تم بی 

نبود؛   خوبی نگرفتم. بعد اینهمه سال یادمه! مبلیعن 

پولش برام مهم نبود، اما رفتارش زننده بود. انگار 

حساب کنم، مهم نبود اضاف شه.  چون من قرار بود 



 

1597 
 

ی که حروم  رو بیی
م باقر  حتر بهش گفتم ظرف بگی 

ار حرف بدی زدم! نشه، طوری نگاهم کرد که انگ

 
 

اینا مهم نیست! اما   شاید بخندی، شاید تو دلت بیک

  …مهمه

 چرخید سمتم 

 نگاهم کرد و گفت

ن وقتر هیچ قانون  یه نفر رو بشناش؟ میخوای - ببی 

ن وقتر   و الزایم نیست چطور رفتار میکنه!؟ ببی 

مجبور نیست چطور خودشو مجاب میکنه! از قدیم 

، در دیزی بازه ن ربه کجا رفته! دقیقا حیای گ !گفیر

  .همینه

  .سکوت شد بینمون

 بهزاد پوزخند زد و گفت 



 

1598 
 

چشمان، من تا دلت بخواد بی حیابی ریز و درشت از   -

گول زدم. یه    رویا دیدم؛ اما یه خودمو 

گذشتم…چون تو رسم یه عشق افالطوبن بود.  

 …میخواستم بهش برسم

 .دوباره نگاهشو از من گرفت

ه شد و   گفت  باز به پنجره خی 

هیچوقت برای داشتنش یا بودنش با من، التماس  -

 .نکردم، باج ندادم

 لبخند تلخن زد و گفت

ن پر روش کرد -   !اما زیادی گذشت کردم، همی 

 نگاهم کرد و گفت

وع  - مشاورم بهم گفت من خودم رابطه خرابی رو رسی

  !کردم و با رفتارم خراب ترش کردم



 

1599 
 

   آیه کشید 

 ت کشید و گفتگونه ام رو نوازش وار، دس

سم رابطمون رو خراب  - سونه! مییر ن منو مییر همی 

  …کنم

 لبخند زدم 

 دستمو گذاشتم رو گونه بهزاد و گفتم

رویا جنسش خراب بود از اول، اما خوشحالم که   -

 !اینجوری بود، وگرنه تو االن مال من نبودی

 از حرفم بهزاد خندید 

 اومد جلو 

با دندوناش  جای بوسیدن لبم، لبمو گاز گرفت و نرم

   کشید، آروم لبم از حصار دندوناش رها کرد و گفت

  !تو داری زیادی خواستتن مییسی  -



 

1600 
 

 .با این حرف، لبمو بوسید

   خوابوندم رو تخت

ن پام، که دوباره هر  د دستش رفت بی  سینه ام رو فرسی

 .دو خشک شدیم

 هر دو هم زمان، خندیدیم و بهزاد گفت

 !این پریودت گ تموم میشه -

 د کنارم و گفتمچرخی

   انشاهلل فردا  -

 محکم بغلم کرد و گفت 

  !خدا فردا به دادت برسه جوجه -

26 March 2022  
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 چشمان#

#۲۴۵ 

 .لبخند زدم

 !ین ترین تهدید عمرم بود این شی  

  .تو همون حال هر دو خوابیدیم

 صبح بهزاد، گونه ام رو بوسید و گفت

 !پاشو اگه میخوای با من بیای دانشگاه -

 حال نداشتم 

 اما نمیخواستم حاال که بهم ارث رسیده 

 !تنبیل کنم و درس رو ادامه ندم

 پول، امروز تو حساب ما هست 

 …فردا نیست
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 که یاد گرفتر اما درس و مهاربر  

 !تا ابد باهاته

 .با کرختر بلند شدم

ن   بهزاد خندید و رفت پایی 

 منم رفتم رسویس

 دوست نداشتم بهزاد رو منتظر بزارم 

اما خییل رس حال نبودم و تا حاضن شم، کیل طول 

 .کشید

ن پله ها   رسیدم پایی 

  .بهزاد در حال تلفتن حرف زدن بود

 با دیدنم، جلو گوشی رو گرفت و گفت

 .چای و لقمه برات گذاشتم، برو بخور -

خونه  ن  تشکر کردم رفتم آشیی



 

1603 
 

 .نشستم و یکم چای خوردم

صدای بهزاد میومد و داشت به کیس که پشت خط 

 بود میگفت 

ن نیستم! حاال تو برای اطمینان همه  - شاید، مطمی 

  .رو ارائه بده

 صبحانه ام تموم شد و رفتم پیشش

 .همچنان در حال بحث بود

   اعت انداخت و گفتنگایه به س

نم  - ن  .باشه، من برم بهت زنگ می 

 .گوشی رو قطع کرد

 وسایلش برداشت و گفت

 بریم؟ -

 زد و گفتم حدس زدم با وکیلش داشت حرف یم



 

1604 
 

 در مورد رویا بود؟ -

ن شد  .فقط هویم گفت و سوار ماشی 

  دوست داشتم بیشیر بگه

 !اما هرچی صیی کردم، حرقن نزد

 نزدیک دانشگاه که رسیدیم، گفت

 !شهاب رو دیدی سمتش نرو -

 رسی    ع گفتم 

م -  !من که نمی 

  !اونم اگر اومد، تو بیا پیش من -

 رس تکون دادم و گفتم

  !چشم -

ن رو برد تو پارکینگ اساتید  خوبه ای گفت و ماشی 

 با هم پیاده شدیم و گفتم 
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؟ بد نیست مارو با  - ن  هم ببیین

ن بستو گفت  بهزاد در ماشی 

  .نه! دیگه مهم نیست -

 با هم رفتیم باال 

 نگاهم کرد و گفت

چشمان، الزم شد بیا پیشم یا زنگ بزن! قبل از  -

 اینکه دیر بشه! فهمیدی؟

 آیه کشیدم و گفتم

!؟ -   آره عزیزم اره! چرا انقدر نگرابن

ن فعال، رفت سمت اتاقش  .لبخندی زد و با گفیر

   ان بی حوصله بودمهمچن

ه دانشگاه رفتنم رو از دست داده بودم  ن  !انگار انگی 

ن اینکه بهم ارث   خییل بد بود که حاال، با دونسیر



 

1606 
 

 رسیده 

 !داشتم تنبیل میکردم

  …اما دست خودم نبود

ه و اجباری که اول داشتم ن   اون انگی 

فتم میشد  …خوب داشت باعث پیرسی

 حاال هم باید خودمو مجبور کنم

 !غرق تنبیل بشمنمیخوام 

 وارد کالس شدم

 قرار نیست من زن بهزاد شم 

   تو خونه اش بخورم بخوابم

م و آخرش بچه اش رو بزرگ کنم که  ن  !تهش غذا بیی

 من میخوام مثل اون، وارد تجارت شم

 پولم استفاده کنم از 
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 یه شخصیت مستقل داشته باشم

  !وگرنه باز مثل مامانم میشم

 …بود  مامانم بی پول، اسی  تو خونه

  !من از نوع پولدار میشم

 اما اینو نمیخوام 

 …شخصیت اجتماغ میخوام

غرق تو این افکارم نشسته بودم، که اکیپ پرسها  

 اومدن تو کالس 

 .شهاب نبود

 حال و احوال کردیم

 گفتم یکم مریض بودم نیومدم

 نگاه همه یه جوری بود 

یو مخقن میکردن ن  !انگار چی 



 

1608 
 

  دخیر دیگه کالس اومد تو 

 من نشست کنار 

 سالم کردیم و آروم گفت

یک میگم -  !راستر تیی

 .سوایل نگاهش کردم

 اروم تر گفت

  !ازدواجت با دکیر بهروز -

15:21  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۲۴۶ 

 .ز مونددهنم با
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 لب زدم 

؟  -  چی

 مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 مگه تو، با دکیر بهزاد بهروز ازدواج نکردی؟ -

  رسی    ع لب زدم

 !نه -

 .ابروش باال پرید

  .کالس تو سکوت بود

ن کرده بودن، حرف  انگار پرس ها هم، گوششون رو تی 

 !مارو بشنون

 .یهو به خودم اومدم

 زود گفتم 

  !تازه ازدواج نکردیم که -



 

1610 
 

 جبش کم شد و گفت تع

 !جدا؟ شهاب گفت تازه ازدواج کردین -

  .دلم میخواست شهاب رو بکشم

ن گفتم  رو به نازنی 

  !ماهه ازدواج کردیم ۴نه! ما  -

   لبخند زد و گفت

  .جدا! بازم خب مبارکه! البد شهاب تازه فهمید -

 عصتی خندیدم و گفتم 

آره احتماال! خونه اش نزدیک ماست! خییل   -

  !فضوله

ن خندید و گفت  نازنی 

 .آره موافقم! ازش خوشم نمیاد  -

ن گفت    دوتابی خندیدیم و نازنی 



 

1611 
 

  !اول اومد گفت تو زن صیغه ای استادا مییسی  -

 .چشم هام گرد شد

ن گفت    نازنی 

بعد کمیته انضبایط بردش. دیشب تو گروه دانشگاه  -

یک میگه،  اومد نوشت ازدواج تو دکیر  بهروز رو تیی

 .ش کردین اون خیی نداشتانگار تازه عرو 

 شایک گفتم

! چقدر بیشعوره -   !عویصن

ن رس تکون داد و گفت  نازنی 

!؟ -  تو چرا تو گروه نیستر

ن کیه؟ -  کیس منو ادد نکرد! ادمی 

ن خم شد   نازنی 

 از پرس ها پرسید 



 

1612 
 

ن گروه تلگرام کیه؟ -  ادمی 

 محسن جواب داد

  !خود شهاب -

 پوزخند زدم و گفتم

یک گفتمنو اد نکرد، بعد  -  !اونجا ازدواج منو تیی

 پرسها خندیدن و گفتم 

وع دانشگاه! اصال   ۴ما  - ماهه ازدواج کردیم! قبل رسی

 شخض من، برای کیس انقدر 
 
فکر نمیکردم زندگ

  !مهم باشه

  سهراب گفت

 !بعضیا یکم کنجکاون -

 همه خندیدن و یه پرس دیگه گفت

 !یکم بیشیر از یکم -
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 استاد اومد تو

 ف نزدکیس دیگه حر 

 .اما حال بدی داشتم

 کالس که تموم شد

 زود رفتم سمت دفیر بهزاد

  .اما در اتاقش بسته بود

   برگشتم سمت پله ها 

 .که شهاب رو دیدم

  داشت میومد سمت من

 لبخند محوی زد و گفت 

  !حدس زدم اینجا ببینمت -

 به روی خودم نیاوردم نگرانم و گفتم

  !چرا؟ ما که دیگه حرقن نداریم -



 

1614 
 

 شهاب گفت

 !گفتم ببینمت. منم حرقن ندارم  -

 .لبخند زد و ایستاد

 لبخند زوری تحویلش دادم و رفتم سمت پله ها 

ون اوردم به بهزاد   ، گوشیم رو بی  ن فتم پایی  داشتم می 

 زنگ بزنم، که شهاب از باال گفت

راستر یه گروه زدم تلگرام، همه بچه ها رو ادد   -

ش کن تورو هم ادد  کردم، اد اکانتت بسته است، باز 

 !کنم

 .لب زدم باشه و از پاگرد رد شدم

ن     رسیدم پایی 

  .بهزاد داشت با رئیس دانشکده، قدم زنان یم اومد

  منو هر دو دیدن
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  .بهزاد رس تکون داد و به رئیس دانشکده سالم کردم

   ایستادیم و گفت

ه بهزاد این ترم به نظرم - ی براش بهیر   !مرخض بگی 

 کرد و گفت   به بهزاد نگاه

نه، برا خودت بد میشه،  چهره اش هم کم  - ن سن می 

  !پشتت حرف و حدیث زیاد میشه

27 March 2022  
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 چشمان#

#۲۴۷ 

 !حس کردم، دوست دارم محو شم

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 

1616 
 

 .نگران به بهزاد نگاه کردم

 بهزاد اما لبخند ریلکیس زد و گفت

نن بعد یادشون  - ن مهم نیست... یه مدت حرف می 

ه! ا النم اخر ترمه! میخوریم به تعطیالت و بعد می 

  !عید گ به کیه

 هر دو خندیدن

  .اما من نتونستم بخندم

 خداحافظن کردیم و بهزاد گفت

 بریم؟ -

 رس تکون دادم 

 باز کالس داشتم

 !اما دیگه حس کالس نداشتم

ون  از دانشکده زدیم بی 
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ی نگفت ن  .بهزاد چی 

 خودم گفتم

گروه گفته بود من شهاب یه گروه زده بود. تو   -

  !صیغه تو شدم

 بهزاد خندید و گفت

 !میدونم -

؟ -  چرا پس به من نگفتر

  !چون نمیخواستم نگران بیسی  -

یک گفت،   - اما باید میدونستم! تو کالس دوستم تیی

گفت ازدواج کردی! منم گفتم جدید نیست چند 

 !ماهه! اونجا بهم گفت گروه زده

ن شدیم و بهزاد گفت  سوار ماشی 

ره... بعد صحبت دیروزمون، رفت تو گروه خیی آ -
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 !ازدواج رو داد

 شایک بهش نگاه کردم و گفتم 

!؟ من باید میدونستم -   !بهزاد چرا نگفتر

 بهزاد لبخند محوی زد و گفت 

میگفتم امروز نیم اومدی دانشگاه! اما اومدی و  -

ی نیست  .دیدی خیی

 آیه کشیدم 

ی نگفتم ن   .اما چی 

   تبهزاد یکم که گذشت گف

؟ -    چشمان؟ از من ناراحتر

 دوباره آه کشیدم و گفتم 

راستش ناراحت نیستم، اما ناراحت شدم. کاش  -

 !انقدر با من مثل بچه ها رفتار نکتن 
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 .من فقط مالحظه ات رو کردم -

 شایک تر گفتم

نکن! لطفا هیچ مالحظه ای نکن! سختم باشه یا   -

 !اذیت بشم خودم میگم

   بهزاد هوم گفت

 .ه نداداما ادام

 .منم سکوت کردم

 رسیدیم جلو خونه

فکر کردم بهزاد میخواد منو پیاده کنه و بره اما ریموت  

 در رو زد 

ن رفتیم تو  در باز شد و با ماشی 

 سوایل نگاهش کردم و گفتم

ی؟ -  نمی 
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 نگاهم کرد

 چشم هاش رنگ شیطنت گرفت و گفت

  !نه -

 مشکوک گفتم

کت؟  - ی رسی  نمی 

 لبخند گنده ای زد و گفت

خودت گفتر هیچ مالحظه ای نکنم! فکر کنم  -

  پریودت تموم شده! نه؟

  .ابروهام باال پرید 

 بهزاد خندید 

ن پیاده شد و گفت   از ماشی 

ی یا بعدش؟  -  قبلش دوش میگی 

   پیاده شدم
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نمیدونستم بخندم از دست بهزاد یا ذوق کنم یا  

 !جدی باشم

 رفتیم سمت خونه و گفتم 

  !هاول دوش، البته دو نفر  -

 بهزاد خندید و گفت

 !پیشنهادتو دوست داشتم -

  وارد خونه شدیم

بهزاد منو رسی    ع کشید تو بغلش، که صدای یا  

  …ابلفضل بلند شد
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 چشمان#

#۲۴۸ 

   هیتن گفتم برگشتم سمت صدا 

  .بهزاد هم برگشت

نعیمه خانم، وسط سالن ایستاده بود و دستمال و 

 !یط دستش بود

 بهزاد آروم خندید و گفت

  !اصال یادم نبود گفتم امروز بیای نعیمه خانم -

  نعیمه نفس گرفت و گفت

  !مشخصه -

 .هم خنده ام گرفت

 !هم گونه هام داغ شد

   و رفتم سمت پله ها  رسی    ع سالم کردم
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 .اون دوتا، اما دوباره خندیدن

منده بودم نعیمه دید من تو بغل بهزادم    !خییل رسی

ن اومد که گفت  صدای بهزاد از پائی 

م -   .شما راحت باش من دارم می 

 دلم گرفت 

 دوست نداشتم بره

 !اما خب با وجود نعیمه که نمیشد کاری کرد

   نعیمه خانم گفت

 .ستت آب آورده ماشاهللبهزاد خان زیر پو  -

 بهزاد خندید و گفت

 !آره چند وقته اشتهام باز شده -

 نعیمه خانم خندید و گفت

 !حضور چشمان خانم خوب بهت ساخته -
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ون ن فعال رفت بی    .بهزاد خندید و با گفیر

 آیه گفتم

 .رفتم اتاقم

  از پنجره اتاقم به رفتنش نگاه کردم

 بهزاد قبل سوار شدن ایستاد 

  ت منبرگشت سم

 برام دست تکون داد

 .لبخند زدم و دست تکون دادم

ن شد و رسگرم گوشیش شد  سوار ماشی 

 .صدای مسیج گوشیم اومد

 نگاه کردم

 پیام بهزاد بود 

 نوشته بود 
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  !دوش نگی  تا بیام -

  .خندیدم

 براش نوشتم

  .چشم -

 نگاه کردم

ون پارکینگبهزاد داشت ماشینو یم  .برد بی 

   نشستم رو تخت

 ا چی میشه؟خدای

  …حاال کل دانشگاه و همکارای بهزاد، خیی دار شدن 

 چی میشه عاقبتم؟ 

 .لباسم رو عوض کردم

 گرسنه بودم 

ن     رفتم از پله ها پایی 
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خونه ن  بی صدا خواستم برم تو آشیی

خونه، جا خوردم ن  !اما با دیدن نعیمه خانم تو آشیی

 نگاهم کرد

  خندید و گفت

 !شاد و پر شده ماشاهلل چه هر دوتاتون صورتتون -

 با خجالت خندیدم

  رفتم پیشش چای بریزم برای خودم که گفت

؟ -  حامله که نیستر

 جا خوردم 

 رسی    ع گفتم 

  !نه پریودم -

 خندید و گفت

ن  -  !به به، به سالمتر پس تا آخرش رفتی 
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 .تازه فهمیدم لو دادم با بهزاد رابطه دارم

 لب گزیدم

  نعیمه خانم خندید و گفت

، حامله نیسی ها! بزار بعد تو خییل کم  - ،  ۲۵ستن

  !حداقل ۲۲یا اگه بهزاد عجله داره بزار بعد  خب؟

 رسی    ع گفتم 

حاال اول عروش مون درست شه! این رویا خانم  -

  !ول کنه ما بشه

 نعیمه سکوت کرد

  برگشتم سمتش

 آروم گفت

؟ -  چرا طالقش نداده هنوز؟ یعتن چی

ن و گفتم   نشستم پشت می 
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ه! مهریه میخواد، بهزاد میگه به رویا طالق نم - یگی 

ی نمیده ن   !اندازه مهریه طال برده دیگه چی 

 نعیمه هم نشست و گفت

؟ - ؟ عقدت نکرده یعتن  وا! یعتن چی

  …خواستم بگم صیغه شدم، عقد مهم نیست

 اما نعیمه گفت 

، عقدم که نشدی، بالبی رس  -
اگه تو یهو حامله شی

؟   بهزاد بیاد یا نظرش عوض شه چی

 !خواستم بگم بهزاد از این جور مردا نیست

   اما نعیمه گفت

ی بعید   - ن ، اما از هیچ کیس هیچ چی  تو کم ستن

ن آقا بهزاد که من ازش تا حاال بدی  نیست، حتر همی 

  !ندیدم
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28 March 2022  

01:57  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۴۹ 

 .دلم ریخت. حس کردم فشارم افتاد

 نگران گفتم

 !بهزاد اینجوری نیست -

 نعیمه گفت 

م من نمیگم بهزاد جوریه! اقا بهزاد رو رس من   - دخیر

جا داره. قدر برادرم دوستش دارم. براش خوشحالم 

  !که کنارت خوشحاله
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 مکث کرد و گفت

ی که ام - ن ا تو زندگیت، هیچ وقت به حساب چی 

 !اتفاق نیفتاده کاری نکن! هیچوقت

 بلند شد و گفت

ه، بعد باهاش   - کاش میذاشتر طالق بگی 

  !میخوابیدی

 فقط نگاهش کردم و گفت

نم، اما واقعا نگرانتم!  - ن ببخشید رک باهات حرف می 

. حاال که بند رو آب دادی، حداقل  جای دخیر متن

 !مله نیسی مواظب باش حا

 آروم گفتم

  .بهزاد مواظبه -

 نعیمه رس تکون داد و گفت
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ن انتظار رو هم ازش داشتم. اما تو هم باید  - همی 

  !حواست باشه

 رس تکون دادم 

 .نعیمه رفت

 به لیوان چای ام نگاه کردم

 حس بدی داشتم

 !من حتر دوست نداشتم در مورد بهزاد، فکر بد کنم

 …اونوقت اگر واقعا کاری میکرد

 …رفتاری میکرد که انتظار نداشتم

  !من واقعا یم مردم

   اشکم ریخت

 .صورتمو با دست هام پوشوندم

برای خودم، که با صیغه محرمیت الیک با بهزاد  
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 !خوابیدم گریه نمیکردم

برای از دست دادن بهزاد، اگر اتفاق بدی بیفته  

 …داشتم گریه میکردم

 با صدای جارو برقر 

 .از افکارم جدا شدم

 نگاه کردمچای رسدم  به

   چای رو خایل کردم تو سینک

 دوتا مسکن خوردم

 رفتم اتاقم

 .پتو کشیدم رو رسم و خوابیدم

 با شنیدن اسمم بیدار شدم 

ن بود  اما رسم سنگی 

   ییک یه داشت میگفت چشمان
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 کالفه گفتم 

 ها؟   ها؟ -

 چند بار پلک زدم

 .یکم هوشیار شدم

ه داشت  صدای نگران نعیمه رو تشخیص دادم ک

   میگفت

یک ساعته صداش کردم آقا، به خدا بهوش نمیاد،   -

 !دست و پاهاشم رسده

 خواب آلود نشستم رو تخت 

 لب زدم 

  …خوبم... خوبم  -

 انگار نعیمه تازه متوجه من شد

 چشممو دست کشیدم و نعیمه گفت
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 !آقا بهزاد، چشمان خانم بیدار شد -

 اومد جلوم

 اروم گفتم 

 ت چنده؟ضعف دارم! مگه ساع -

 نعیمه به گوشی گفت

  .آقا من برم به چشمان خانم برسم -

 قطع کرد 

 .آب قند رو از کنار پاتختر داد دستم

 یکم خوردم و گفتم

 .من باز بخوابم  -

  دراز بکشم که نعیمه گفتخواستم 

آقا بهزاد گفت بیدارت کنم چون مهمون دارین.  -

دارن میان. یه ساعته هرچی صدات کردم بیدار  
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  !دینش

 هنگ پرسیدم 

 کیه؟مهمون  -

 .با تکون رس گفت نمیدونم

  .پریدخواب تا حدودی، از رسم 

   بلند شدم رفتم سمت رسویس و گفتم

  .االن میام. فقط خییل گشنمه -

02:07  

  چشمان#

#۲۵۰ 

 .در رسویس رو بستم

   آب زدم به دست و صورتم
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 .چشمام پف داشت

 از بس قرص نمیخوردم 

 !دوتا مسکن منو از پا انداخته بود 

 .موهامم مرتب کردم

ن   نمیدونستم مهمونا کی 

   لباسم بلوز و شلوار مشیک و مرتتی بود 

ت بود  !البته خییل اسیی

لباس خونه هام   اما هم پوشیده بود،هم جز نو ترین

 .بود

ن     با همون ها رفتم پایی 

ن و مرتب بود  .خونه کامال تمی 

خونه  ن  رفتم آشیی

، برام غذا گذاشته بود ن  .نعیمه رو می 
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 خودش لباس پوشیده و آماده اومد گفت

-   ، ن ه رو می  من همه کارارو کردم.وسایل پذیرابی حاضن

 .چای دمه، شام رو گازه

 چادرش رو رس کرد و گفت

 .مد من برمپرسم او  -

 رس تکون دادم و تشکر کردم

 .لبخندی زد و رسی    ع رفت

ن    نشستم پشت می 

 به بشقاب غذا نگاه کردم

 دلم ضعف رفت 

 .اما میل نداشتم

 به زور یکم خوردم

 .نمیدونم چرا بغض داشتم
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 …دلم مامان میخواست که نصیحتم کنه

 …بابا میخواست که حامیم باشه

  !پول هیچوقت پدر و مادر نمیشه

 غض و اشکم رو کنار دادمب

 غذامو خوردم، 

 داشتم ظرفمو میشستم، که آیفون زنگ خورد

  بهزاد همیشه با ریموت میومد تو 

 پس این همونه که بهزاد گفت مهمون؟ 

 .با این فکر، به مانیتور آیفون نگاه کردم

یه مرد اتو کشیده و موقر و البته قد بلند منتظر 

 .ایستاده بود

 و گفتمآروم آیفون برداشتم 

 بله؟ -
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 وکیل جناب بهروز هستم. میشه در رو باز کنید؟ -

 خواستم در رو باز کنم 

  اما یهو شک کردم و گفتم

سم -  .اجازه بدید زنگ بزنم از ایشون بیی

 .شماره بهزاد رو گرفتم

 .منتظر بودم جواب بده، که صدای در پارکینگ اومد

 از پنجره نگاه کردم

 بهزاد اومد تو با ماشینش

 .ت رسش وکیلش وارد شدپش

م   خواستم نگاهمو بگی 

ن بهزاد، پر از  اما با دیدن رویا رو صندیل جلو ماشی 

  …خشم شدم

29 March 2022  
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12:35  

 @mynovelsellان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رم

 چشمان#

#۲۵۱ 

ون دادم دم و نفسمو با حرص بی   .لب هام رو فرسی

  !زنیکه

 اینجا چکار میکرد؟

  بیشیر از اون

 .از بهزاد عصبابن بودم

  !چرا برداشته اوردتش اینجا

 بهزاد پیاده شد 

  وکیلش هم همینطور 

  .با هم دست دادن
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 اومدن سمت خونه

  .پشت رسشون رویا پیاده شد و اومد سمت خونه

 یا بود نگاهم به حرکات رو 

  .به نگاهش که تو حیاط و خونه چرخید

 شاید اشتباه میکردم

اما حس میکردم رویا، از اینکه اینارو دیگه از دست  

 .داده بود شایک بود

 هرچند حق داشت

ن خایص بود که هر  این خونه تو این فضا، واقعا چی 

  !کیس تو تهران نداشت

 هرچند هزاران خونه از این بهیر مسلما وجود داشت 

 ما این خونه هم، در جای خودش خاص بود ا

  !اونم تو شهری که همش برج و ساختمونه
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   بهزاد وارد شد 

 .من از جام تکون نخوردم

 اومد تو و گفت

  چشمان؟ -

 .نگاهش به باال پله ها بود

 آروم گفتم

  !اینجام -

  .برگشت سمت من، که کنار پنجره بودم

 .اخمم تو هم بود 

  ابروهاش باال پرید و گفت

ی شده؟ - ن  چی 

ون اشاره کردم و گفتم  با رس به بی 

 چرا اینجاست؟ -



 

1643 
 

  وکیل بهزاد هم اومد 

 .نگاهم کرد و سالم کرد

 .منم سالم کردم و بهزاد اومد سمتم

  آروم گفت

فردا دادگاه داریم. به پیشنهاد وکیلم اومدیم اینجا   -

  .حرف بزنیم

ت نه؟ - ون نه؟ تو دفیر   چرا اینجا؟ چرا بی 

ی بگه، که رویا اومد توبهزا ن  د خواست چی 

  وکیل بهزاد نشست و گفت

خب گفتم خونه دور هم جمع شیم، تا این بحث   -

رو دوستانه حل کنیم! کیس نمیخواد تا آخر عمر 

 !برای خودش دشمن درست کنه

 .رویا پوزخندی زد
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 نشست و گفت

ن که بخوان دشمن به   - بعضن ها عددی نیسیر

 !حساب بیان

 .پرید  ابروهام باال 

  اما رسی    ع با تاسف، بهش پوزخند زدم که بهزاد گفت

منظور جناب پژمان، از نظر بار روابن منقن بود!  -

ا براشون هیچوقت مهم نبود   ن البته که بعضیا این چی 

  !و نیست

 .لبخند زدم و نشستیم

 رویا چشم چرخوند 

   رو به پژمان گفت

جناب من حرفمو زدم. مهرمو بده، من طالق   -

م  ! دیگه این قرار ها واسه چیه؟میگی 
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  به بهزاد نگاه کرد و گفت

  !خسته شدم بس که میای دنبالم -

12:47  

  چشمان#

#۲۵۲ 

نه، که بر  ن ه رو میدونستم رویا داره حرف چندش می 

 اعصاب ما

 !و واقعا هم رفته بود

 .حتر دیدنش حالمو خراب کرده بود

 اما آروم خندیدم

  .انگار که جوک گفته باشه

  زیر لب زمزمه کردم
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  !مرش توهم -

  بهزاد هم خندید 

  .هر دو به پژمان نگاه کردیم

 اونم کیفش رو باز کرد 

ون آورد و گفت    یه دسته پرونده بی 

ونجابی که شما مهریه ات رو خب... راستش از ا -

شم گرفتر    …قبال گرفتر و خییل بیشیر

  رویا نذاشت حرف پژمان تموم شه و گفت

ی  - ن این چرندیات چیه یه تکرار میکنید! من چی 

م! اون طالها مال  نگرفتم! مال خودمو که میتونم بیی

  !من بود! بهزاد برا من خریده بود

 به بهزاد نگاه کرد و گفت 

 بدی چرا دادی!؟دل نداشتر  -
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 بهزاد گلوش رو صاف کرد و گفت

  !منظور پژمان اونا نیست -

 .اخم رویا رفت تو هم

 پژمان گفت

منظور من رسویس های جواهری هست؛ که به  -

  !اسم مادر بهزاد خان بودن و شما فروختر 

 رویا رسی    ع گفت 

  !اونارو هم خودش به من داده بود -

 تبهزاد اینبار دیگه قایط کرد و گف 

دهن کثیفتو ببند! من هرگز جواهرات مادرمو به تو   -

ندادم. مال من نبود که بدم. همه متعلق به پدرم 

  !بود

 .سکوت شد
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 .رویا حرقن نزد

  پژمان گفت

این جواهرات، از اونجابی که شناسنامه داشت و به   -

نمیتونید ثابت کنید که  اسم مادر بهزاد بود؛ پس

انم! مگر اینکه  متعلق به شما شده بود رویا خ

دادید. در جریابن دیگه این و تغیی  سند یم رفتید یم

ن    !جواهرات سند مالکیت داشیر

 .سکوت شد

د  .رویا فقط لب هاش رو فرسی

 پژمان گفت

ما با همکاری بانک مرکزی و پلیس آگایه و البته  -

،   جناب مظفریان، که شما طال  رو به ایشون فروختر

، تو  میدونیم شما در چه تاریخن جوا  هرات رو فروختر
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 و برای چه خورد ریز هابی خرج  چه
حسابی ریختر

 !!!کردی

 چشم های رویا گرد شد 

 .اما زود اخم کرد

 بهزاد گفت

تو چند برابر مهریه ات از من کشیدی رویا! مثل  -

آدم طالق توافقر رو امضا میکتن یا من ازت شکایت  

 !میکنم تا پول جواهرات مادرمو پس بدی

   فترویا شایک گ

من که فروختم، مظفریان زنگ زد به پدرت! چرا   -

  !همون موقع اقدام نکرد

  .سکوت شد

 بهزاد آروم گفت 
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چون میخواست عروسش رو بی آبرو نکنه… شب   -

 !اومد با تو لجن حرف بزنه، اما تو رفته بودی

 .سکوت شد

 وقتر با آدم فرو مایه

 با کیس که در حد خانواده ات نیست

 …ازدواج کتن 

   هش بها بدیو ب

اون ممکنه رشد نکنه، فقط فرومایه تر بشه و با بی  

ایم که بهش گذاشتر هم  ، این ارزش و احیر لیاقتر

 …خراب کنه

 مثل رویا

 که اومد تو این خانواده آبرو دار 

  اما 
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ن رو به لجن کشید  …همه چی 

 .سکوت طوالبن شد

 رویا بلند شد و گفت

  .فردا تو دادگاه میبینمتون -

ون رفت  .نگاه اخر به من انداخت و بی 

 سکوت ادامه دار شد و پژمان گفت

 .به نظرم که فردا، مثل آدم بیاد طالق رو قبول کنه -

 بهزاد گفت

  !هرچند به نظرم بعیده، اما امیدوارم -

 پژمان تکیه داد به کاناپه

  به من نگاه کرد و گفت

ای که برای شما تنظیم کرده مهلت صیغه نامه  -

 بودیم هم گذشته ها. میخواید تمدید کنیم؟



 

1652 
 

   بهزاد گفت

  !نه... یهو عقد دائم میکنیم -

  …به بهزاد نگاه کردم و یاد حرف نعیمه افتادم

30 March 2022  

01:52  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۲۵۳ 

 از نگاه من، بهزاد هم به من نگاه کرد که گفتم

سم باز با مامور  - میشه صیغه رو تمدید کنیم؟ مییر

 !بیاد دردرس شه

 .بهزاد مکث کرد و بعد رس تکون داد
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1653 
 

 رو به پژمان گفت

 .تمدید کن -

 ماه دیگه؟ ۱برای  -

   رهبهزاد رس تکون داد آ

  .ناراحت بودم

ایط  هم از رویا و این رسی

 …هم از بهزاد و کار هاش

  .پژمان بلند شد و بعد از خداحافظن رفت

  .بهزاد باهاش تا جلو ماشینش رفت

 .نشستم و رکس اومد رو پام رسشو گذاشت

   داشتم نوازشش میکردم؛ که بهزاد اومد تو 

  لبخند محوی زد و گفت

 !ببخشید آوردمش خونه -



 

1654 
 

 .مو از بهزاد گرفتمنگاه

 به رکس نگاه کردم و گفتم 

! شما  باشه، اما واقعا دلیل رفتارتون نمیفهمم -

مدارک دارین. چرا ارائه نمیدین؟ میخواید تایید اونو 

ید؟   بگی 

 .بهزاد نشست رو به روم

 نگاهش کردم و گفتم

بهزاد تو گفتر بخاطر اون حرف و رفتارش کاری   -

باز ورداشتیش اوردیش میکتن که فالن شه! اونوقت 

  !اینجا

  بهزاد تکیه داد رو مبل و گفت

پژمان میگه با این مدارک بریم، اونم شکایت میکنه  -

یم تو  که خودشون به من دادن و  سند نزدیم! بعد می 



 

1655 
 

پروسه کش مکش و دعوای مایل. فقط قضیه کش 

میکنه و تهش هم معلوم نیست؛ قایصن به کدوم  پیدا 

  !سمت حکم بده 

   منطقر بود حرفش 

 !اما ناراحتر منو کم نمیکرد

 بلند شدم و گفتم

م غذا رو گرم کنم -  .می 

 اومدم برم 

 اما مچ دستم رو گرفت

 من رو نشوند تو بغل خودش و گفت

  .نمیخواد... کارت دارم -

 .با این حرف، نرم کمرم نوازش کرد

 .دستش رو برد زیر بلوزم



 

1656 
 

 واقعا تو مودش نبودم 

، دستش رو   ن  گرفتم و گفتمبرای همی 

گرسنه ام شده بهزاد، نه صبحانه درست حسابی  -

  !خوردم نه نهار 

 .بدون نگاه کردن به بهزاد، از بغلش جدا شدم

 ناراحت بودم و نمیتونستم ناراحتیم رو مخقن کنم 

  …وگرنه گرسنه نبودم

خونه ن   رفتم تو آشیی

   غذابی که نعیمه درست کرده بود رو گذاشتم روی گاز 

   م اومد تو بهزاد پشت رس 

رفتم چای ساز روشن کنم، که اومد دقیقا پشت تنم  

 .و خودشو به من چسبوند



 

1657 
 

 تو گوشم گفت

؟ -   داری فرار میکتن

01:56  

  چشمان#

#۲۵۴ 

 م کنار و گفتم آروم خودمو کشید

 نه... چرا باید این کار رو کنم؟  -

، که باز خفتم نکنه ن   .رسی    ع نشستم رس می 

ون داد  .بهزاد نفس خسته ای از ریه هاش بی 

 رو به روم نشست و گفت

 !باور کن کار دیگه ای از من بر نیم اومد -

 هیخی نگفتم 
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1658 
 

 .فقط نگاهش کردم

 چون باور داشتم

 !اما کاقن نبود

 رو دستم و گفتدستشو گذاشت 

  .دیدی قضیه شهاب حل شد؟ اینم حل میشه -

  نتونستم آروم باشم

 پوزخند زدم و گفتم

آره با اون رسوابی حل شد! امیدوارم این، اونجوری  -

  !حل نشه

  .بهزاد دستشو از رو دستم برداشت

 لبخند خسته ای زد و گفت

-  
 

  !راست مییک

ن برداشت و گفت  زیر سیگاری رو از کنار می 



 

1659 
 

؟ - ون رو باز میکتن  یکم در بی 

 رس تکون دادم 

خونه رو باز کردم ن  .در پشتر آشیی

از همونجا به بهزاد نگاه کردم که سیگارشو روشن 

 .کرد

 حس میکردم ناراحتش کردم 

 .حاال از خودمم ناراحت بودم

 …شاید بخاطر سنمه

ارو درک کنم  ن  نمیتونم خییل چی 

ن  چه  اما خودم حس میکنم نباید به رویا میگفیر

 !مدارگ دارن

ش میکردن  .باید تو دادگاه، یهو غافلگی 

  رفتم رس گاز 



 

1660 
 

 غذا رو هم زدم تا يکنواخت گرم شه و گفتم 

؟ - ن من چه خیی  از زمی 

 بهزاد گفت

ی نکردم. فردا بعد   - انقدر درگی  رویا شدم؛ اونو پیگی 

ش میشم   .دادگاه پیگی 

 برگشتم سمت بهزاد و گفتم

 !کنه و تموم شهکاش رویا فردا موافقت   -

 بهزاد خندید و گفت

  !کاش -

ن رو چیدم و بهزاد سیگارش رو خاموش کرد   می 

   اومد کمک من

 .در تراس رو بستیم و غذا رو خوردیم

ن بود  .جو بینمون سنگی 



 

1661 
 

 بعد شام بهزاد رفت جلو تلویزیون

  .من رفتم اتاقمون

 .برد چون عرص خوابیده بودمخوابم نیم

 .تنهابی رفتم دوش گرفتم حوله حمام رو برداشتم و 

 در اصیل حمام رو قفل کردم

 .اما در اتاق خواب رو باز گذاشتم

 وان رو پر کردم 

 .رفتم تو وان و چشم هام رو بستم

 یه لحظه پشیمون شدم

 !قفل میکردم کاش در اتاق خوابم

واقعا دوست نداشتم رابطه داشته باشیم و دوست  

  …داشتم اینجوری ناراحتیم رو ابراز کنم

 خواستم بلند شم برم در قفل کنم



 

1662 
 

   اما دیر بود 

 .بهزاد در رو باز کرد

 با ابرو باال پریده، نگاهم کرد و گفت

 مگه قرار نبود با هم بریم؟  -

 .منتظر نگاهم کرد

 نیومد داخل و گفت

   بیام؟ -

31 March 2022  

01:47  
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  چشمان#

#۲۵۵ 
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1663 
 

  میدونستم بگم نه

 ...نمیاد

  !اما دل نداشتم بگم نه

 رس تکون دادم آره

 بهزاد اومد تو 

وان خییل کوچولو بود و من هم حتر نمیشد داخلش 

  .دراز بکشم

در حدی بود که لم بدی داخلش و به دیزاین حمام 

  .اومدیم 

 .بهزاد وارد شد

 آروم لخت شد و گفت 

  …میدونم ناراحتر  -

ی نگفتم ن   چی 



 

1664 
 

 .فقط بیشیر تو آب فرو رفتم

   بهزاد گفت

 !اما نمیدونم چکار کنم ناراحتیت رفع شه -

 .لخت شد و المپ حمام رو خاموش کرد

یه چراغ دیگه رو روشن کرد و همه جا تو تارییک، با  

  .مالیم، روشن شد نور های نقطه ای بنفش و آبی 

ن    .نور هابی که حرکت آرویم داشیر

 ناخوداگاه لبخند زدم 

 .آخه فضا خییل قشنگ شده بود 

 بهزاد اومد توی وان

 .طرف مقابلم نشست

 خواستم پاهامو جمع کنم

  .اما نذاشت و پاهامو گرفت



 

1665 
 

کنار خودش گذاشت و پاهامو نوازش وار، دست  

 .کشید

 فضا رمانتیک و تاریک بود 

 …رمآب هم گ

 .حالم داشت عوض میشد

 .صورت بهزاد تو این نور، متفاوت شده بود

 …شایدم برق نگاهش بود که فرق کرده بود

  پاهامو بیشیر یه سمت خودش کشید و گفت

 میای بغلم؟  -

 لبخند زدم 

تو بغلش رو پاش نشستم و حاال اون، پاهاشو دراز 

 .کرد

 .کمرمو دست کشید



 

1666 
 

 .سینه هام تا نیمه تو آب بودن

 م شدخ

   روی سینه هام رو بوسید و گفت

دلم میخواد فقط از بودن کنارت و بدنت لذت  -

م. به هیخی فکر نکنم. فقط ما باشیم و   بیی

  …احساسمون

 .نگاهم تو چشم هاش چرخید

 گایه خییل احساش میشد

د، که خییل خاص بود ن  .حرف هابی می 

گایه فکر میکردم بهزاد خییل مظلوم تر و آسیب  

یه که بروز میدهدیده تر ا ن   …ز چی 

  .دستم رو گردن بهزاد نشست

 خودمو رو تنش کشیدم و گفتم



 

1667 
 

اما من نمیتونم... همش رویا تو رسمه بهزاد!  -

فکرم، اما حس    نمیدونم اشتباه میکنم یا درسته

 ...میکنم تو هنوز هم نمیخوای به رویا آسیب بزبن 

 .مکث کردم

ی نداشت  .صورت بهزاد هیچ تغیی 

ن   ادامه دادم برای همی 

این فکر که شاید، ته ته ته  اینه که ناراحتم کرده!  -

  !ذهنت، هنوز برات مهمه

 بهزاد پلک زد 

 .اما جواب نداد

 .نگاهمون طوالبن شد

ون دادم و گفتم   نفسم رو خسته، از ریه هام بی 

 …کاش اشتباه کنم -



 

1668 
 

   رسمو گذاشتم رو شونه بهزاد 

 منتظر بودم دست هاش رو بدنم فعال شه

  اما 

 !همچنان تکون نخورد

 آروم رسمو دوباره برداشتم 

 .بهش نگاه کردم

 .نگاهش رو به من داد

 لبخند تلخن زد و گفت

اگر در حقت کوتایه کنم، هیچوقت خودمو  -

  !نمیبخشم

01:56  



 

1669 
 

  چشمان#

#۲۵۶ 

 .سوایل نگاهش کردم

  !منظورش رو نمیفهمیدم

سم منظورت چیه   اما نذاشت بیی

 …منو به سمت خودش کشید

  لب هامون رو هم نشست و دست های بهزاد، دوباره

  .فعال شد

 .بوسه هامون بیشیر شد و حریص شدیم

 حرفمو زده بودم 

 بی پرده 

  !و حاال حالم بهیر بود

ن پام کشید   .بهزاد بی تحمل، دستش رو بی 

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 

1670 
 

 داشتم برای حسش لحظه شماره میکردم 

ن پامو دست کشید   .اما فقط با دستش، بی 

 تو گوشم گفت

  .بریم رو تخت، اینجا نمیتونم کاندوم بزارم -

 …قعا تحمل نداشتموا

 اول حس سکسم نبود 

ن رو تخت رو  االن حس قطع کردن این حال و رفیر

 !نداشتم

 خودمو رو تن بهزاد، جلو تر کشیدم و گفتم 

  !نریز توش -

  .مردد نگاهم کرد

 .یهو یاد حرف نعیمه افتادم

 بهزاد میخواد مراعات کنه



 

1671 
 

 !!!من نمیذارم

د و خواست بلند   کنه تا  بهزاد باسنمو تو دستش فرسی

  واردم کنه، که رسی    ع گفتم

سم حامله شم -  !نه بریم رو همون تخت... مییر

 مکث کرد

 .اما رس تکون داد 

 روی سینه ام رو بوسید و گفت

ه - یم... وگرنه تنمون بو میگی   !باید دوش بگی 

 آه کشیدم 

 لعنتر 

 …من فقط ادامه رو میخواستم

 !اما واقعا از حرف های نعیمه ترسیده بودم

 وان بلند شدم و گفتم  از تو 



 

1672 
 

 .من فقط رسمو میشورم و با کفش، تنم رو میشورم -

 بهزاد خندید و گفت

  !ای تنبل -

ون  از تو وان اومد بی 

 .اما با دیدن بدن آماده اش، ابروهام باال پرید

 بهزاد خندید 

  به باسنم دست کشید و گفت

  !بیا یه راند االن بریم، ییک رو تخت -

   خوند و گفتبا این حرف، منو چر 

  !دستتو بگی  به دوش -

  .کمرم رو فشار داد تا خم شم

 یهو قلبم ریخت و رسی    ع گفتم 

؟ -   میخوای چکار کتن



 

1673 
 

ن باسنمو گفت وع کرد به کشیدن خودش بی   بهزاد رسی

. نگران نباش -  !هیخی

ن پام    با این حرف، دستشو برد از جلو بی 

ن پام وع کرد به مالیدن بی   برام رسی

  .دخودشم پشتم کشی

 .من انقدر زود به اوج رسیدم؛ که باورم نمیشد

به زور چنگ زدم به دوش، تا رس پا بمونم و بهزاد  

 …رسعتشو بیشیر کرد

خودشو رو کمرم خایل کرد و محکم نگهم داشت تا  

 .نیفتم

 .آروم صاف ایستادم

 از پشت بغلم کرد

د و تو گوشم گفت   سینه هام رو تو دستش فرسی



 

1674 
 

یم بریم برای راند دوم رو حاال یم ارزه دوش بگی   -

  !تخت

2 April 2022  

19:57  

 @mynovelsellن چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رما

 چشمان#

#۲۵۷ 

 .هوم گفتم

  اما منظورم این بود که

 …حاال فقط دوست دارم بیهوش شم

  …بخوابم

  !و تو، تو خواب، هر کار دوست داری با من بکتن 
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1675 
 

 !چون من هم به شدت خوابم میاد، هم تورو میخوام

  اما 

 …حس حرف زدن نبود

بهزاد دوش رو باز کرد و با آب رسدی که به تنمون  

 .خورد، از جا پریدم

   خندید 

  تو گوشم گفت

  !نخوابی  -

 رم شدآب کم کم گ

  !اما خوب خواب منو پرونده بود 

  تو بغلش چرخیدم و گفتم

  !خوابمو پروندی -

  .بلند خندید



 

1676 
 

 لمبو بوسید و گفت

  .نمیخوام بخوابی  -

 از بغلش جدا شدم و گفتم 

  !بد جنس -

 .لبخند دندون نمابی تحویلم داد

 آه کشیدم و شامپوم رو برداشتم

بهزاد سینه  اما تا دستمو بردم باال که رسمو بشورم،

  .هام رو گرفت

ن     زود دستمو آوردم پایی 

 اما ولم نکرد و گفت

  .تو باال رو بشور، من باقر رو میشورم -

وع کرد به مالیدن سینه هام    …رسی

   خودمو عقب کشیدم



 

1677 
 

 اما پشتم خورد به کاشی ها و گفتم

 مطمئتن داری میشوری؟  -

  .آروم خندید

   شامپو بدن رو برداشت

   امریخت رو سینه ه

وع کرد و گفت   دوباره رسی

 خیالت راحت شد!؟-

ن بار  باورم نمیشد این بهزاد، همون بهزادیه که اولی 

 !دیدم

 …رسد

  بی روح

  خشک

 !جدی



 

1678 
 

حاال یه پرس شیطون بود، که دوست داشت منو تا  

ه و تشنه برگردونه  ...لبه پرتگاه لذت بیی

 …نمیدونم دوش گرفتنمون چقدر طول کشید

تخت مشغول شدیم و خداروشکر  اما بعد حمام، رو 

کردم همسایه ای نداریم، که جیغ و ناله های من، از 

  !رس لذت رو بشنوه

   اینبار صدای بهزاد هم بلند بود 

  …انگار اون هم تازه داشت خودشو بروز میداد

چنان انرژیم رو بهزاد تموم کرد، که اصال نفهمیدم 

  !بهزاد گ رفت

  .بود  ۱۲وقتر بیدار شدم ساعت 

ن  با فکر به اینکه بهزاد ساعت ده دادگاه داشت، خی 

  …گرفتم سمت گوشیم



 

1679 
 

19:58  

  چشمان#

#۲۵۸ 

 .گوشیم رو چک کردم

  !نه پیام داشتم نه زنگ

 اد خودم زنگ زدم به بهز 

 .جواب نداد

 …نمیدونم چرا یهو اضطراب بدی تو دلم افتاده بود

 .دوباره زنگ زدم

 .باز هم جواب نداد

 …حدس زدم تو دادگاه هنوز

ن     لباس پوشیدم و رفتم پایی 

داشتم به این فکر میکردم که صبحانه و نهارم رو ییک  
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 کنم یا غذا درست کنم؟

ن پله ها که رسیدم، رکس نیومد اس   !تقبالماما به پایی 

 .مشکوک برگشتم سمت کلبه اش

 !اما اونجا نبود

  دو قدم رفتم سمت فضای سالن

 با دیدن بهزاد، که رو مبل کنار در تراس نشسته بود

 .و لیوان نیمه پری از ویسیک دستش بود جا خوردم

ن لم داده بود  .رکس کنارش رو زمی 

ون بود  .نگاه بهزاد به بی 

 دلم ریخت 

 !ده بودباز حتما رویا کاری کر 

 یه سمتش رفتم و گفتم 

 ...بهزاد -



 

1681 
 

 برگشت سمتم 

د ون داد و لب هاش رو فرسی  .نفسش رو خسته بی 

 آروم گفتم

 دادگاه چی شد؟ -

   پوزخند زد 

 لیوان ویسیک رو به لبش نزدیک کرد

  .یه جرعه بزرگ نوشید

چشم هاش رو به هم فشار داد، تا قورتش بده و با  

  همون چشم های بسته گفت

 …نیومد -

  با فاصله ازش ایستادم و لب زدم

؟ -    چی

   بهزاد ایستاد 



 

1682 
 

   به لیوان ویسیک نگاه کرد و گفت

  !در واقع باید بگم رفت -

   لیوان رو باال گرفت

ن مبیل، که دیروز رویا نشسته بود و  یهو کوبید به پایی 

 گفت

صبح با پرواز ترکیه از ایران  ۴اون پتیاره ساعت  -

  !رفته

3 April 2022  

09:22  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۵۹ 
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 .لیوان پودر شد و از جا پریدم

 .هیتن گفتم و به بهزاد نگاه کردم

  !رکس هم از جا پریده بود

   بهزاد برگشت سمت در تراس

 ش رو به چهارچوب در تکیه داد یه دست

  .ییک رو به کمرش زد و سکوت کرد

  …میدونستم داره خودش رو آروم میکنه

 !اما نمیدونستم چی بگم که حالش بد تر نشه

 …رویا رفت

 !واقعا پتیاره بود

ن   وقتر دید شواهد علیه اش هسیر

 !رفت تا باز بهزاد بدوئه دنبالش

 آروم گفتم



 

1684 
 

ی؟االن نمیشه غیابی طالق ب -  گی 

 بهزاد نفس خسته ای کشید و گفت

  ...چرا... خییل راحت -

   برگشت سمت من و گفت

  !فقط باید مهریه اش رو هم بدم -

 .لب گزیدم

 بهزاد گفت

م این پول رو آتیش بزنم، اما به رویا ندم  -  !حاضن

 .بهزاد رو درک میکردم

 …خییل حس بدی بود

  اومد تو زندگیش

 مالش رو برد 

  !نشدهحاال هم سی  



 

1685 
 

 بهزاد کالفه ولو شد رو کاناپه

 .چشم هاش رسخ بود

 …نمیدونستم بخاطر ویسکیه یا خشم

چشم هاش رو بست و دستشو رو چشم هاش فشار 

 .داد

  نگران گفتم

؟ -   مدارگ که جور کردین چی

 .باید شکایت جدا براش تنظیم کنم -

 .دستش رو از رو چشمش برداشت

 نگاهم کرد و گفت

د... اشتباه کردم... مقرص منم... دلم حق با تو بو  -

مادرش سوخت. بهش گفتم  برای اون پتیاره و پدر و 

تا بدون دردرس جدا شیم. اما اون تا فهمید گذاشت و  



 

1686 
 

 !تا باز آزارم بده رفت

 آروم رفتم سمتش

 …از اون صورت شاد و پر از انرژی دیشب

 !فقط انگار یه روح بی جون مونده بود

 لب زدم 

شبهزاد... م -  .هم نیست... با یکم زمان به هر دو می 

 بهزاد دستش رو دراز کرد

 .دستم رو گرفت

  من رو نشوند رو پای خودش و گفت

 !این زمان عذاب منه -

 رسش رو برد تو گودی گردنم و گفت

  …بهت قول داده بودم تا تولدت عقدت کنم -

09:34  



 

1687 
 

  چشمان#

#۲۶۰ 

 .چشم هام رو بستم

 …هم بخاطر داغن و لذت بوسه بهزاد

 …هم بخاطر حرفش

 آره

 قول داده بود

 !و من واقعا دوست داشتم قولش عمیل بشه

 ...اما

 .دیگه دست ما نبود

   بدون باز کردن چشم هام

 .رسمو چرخوندم

تم رو به صورت ته ریش دار بهزاد کشیدم و صور 

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 

1688 
 

 گفتم

 ...مهم نیست -

 دستم رو گذاشتم رو قلبش و گفتم

مهم قلب هامونه که به هم پیوند خورده. عقد  -

  !بدون تعهد اعتبار نداره

  بهزاد تنم رو نوازش کرد و گفت

م - سم بمی  سم... مییر و   شاید بهم بخندی، اما... مییر

 .ناسنامه اتاسمم نرفته باشه تو ش

 .از حرفش دلم ریخت

ی بگم  ن  خواستم چی 

ه خورد  .اما گوشی بهزاد، تو جیبش وییی

   کیم خم شد 

   گوشی رو برداشت



 

1689 
 

 آروم گفت

 !وکیلمه -

 زود گفتم 

 .بزار رو اسپیکر منم بشنوم -

 فکر کردم مخالفت میکنه 

  اما تماس رو وصل کرد و زد رو اسپیکر 

 صدای پژمان اومد که گفت 

ن االن با قایصن صحبت کردم. گفت بیا    بهزاد...  - همی 

روزی  ۵۰ایل  ۴۰بده.  درخواست طالق غیابی رو 

ه تا اثبات شه رفته! تو این زمان درخواست   زمان مییی

شکایت مالیت هم، به جریان میفته لینک میشه 

 !انشاهلل به مهریه

 بهزاد کالفه گفت



 

1690 
 

 !من دنبال انشاهلل نیستم پژمان -

  پژمان خندید و گفت

 !میدونم... من حلش میکنم... فقط پاشو بیا -

 !دوست داشتم داد بزنم بگم نه

 نرو 

 ..بمون پیش من

 !اما میدونستم این کار مهم تره

 بهزاد گفت

 .حله االن میام -

 .گوشی رو قطع کرد

 دوباره گردنم رو بوسید و بلندم کرد

ون نیاورد  .اما رسشو از گودی گردنم بی 

  تو همون حال گفت



 

1691 
 

 .س بپوش بریملبا -

 اوهوم  -

خودش رو عقب کشید و به لیوان خورد شده نگاه 

 .کرد

 نگران پرسیدم 

 من کجا بیام؟  -

خونه رفت ن  .بهزاد به سمت آشیی

 میدونستم رفت بر بیاره گندی که زد رو جمع کنه

 بلند گفت 

  !با همایون و عمادی قرار داریم ۲ساعت  -

4 April 2022  

13:54  



 

1692 
 

 @mynovelsellای دی کانال  فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . 

  چشمان#

#۲۶۱ 

 ...همایون

 ...لعنتر 

  .اصال دوست نداشتم این مرد منفور رو ببینم

 !اما دیدن همایون، بهیر بود تا تنها موندن تو خونه

 .چشیم گفتم و رفتم اتاقم

 .وشیدملباس پ

ن   وقتر برگشتم پایی 

بهزاد شیشه های شکسته رو جمع کرده بود.غذای 

 رکس رو براش ریخت و گفت

 بریم؟ -
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 .آماده ام -

 .راه افتادیم

 .نمونده بود ۲زیاد تا 

 بهزاد گفت

 تو صبحانه نخوردی نه؟ -

 خندیدم و گفتم

  !دیگه وقت نهاره -

 نزديک دادگاه پارک کرد و گفت 

  .ار خوردن نداریمآره، اما وقت نه -

  رس تکون دادم و گفتم

  !من خوبم -

 هرچند واقعا گرسنه بودم 

 .اما میل به خوردن نداشتم



 

1694 
 

 بهزاد گفت

م درخواست رو میدم، میام بریم شام -   !باشه، می 

 .مرش گفتم و بهزاد رفت

ن رو قفل کردم  .با رفتنش، در ماشی 

ن آدم های تو خیابون میچرخید   .نگاهم بی 

 یا چرا رفت؟واقعا رو 

 !مگه پدرش مریض نبود

 مگه بخاطر پدرش نیومده بود؟ 

یعتن اخاذی از بهزاد، انقدر براش مهم بود که پدرش 

  رو ول کرد رفت؟

ن که اینکارو  یا انقدر برای پدرش، به پول نیاز داشیر

  کرد!؟

تو این فکر بودم، که یه زن و مرد، درست شبیه مادر 



 

1695 
 

 و پدر رویا

  !سمت خیابون شدن اون ۲۰۶اومدن سوار 

  .هنگ نگاهشون کردم

 !هنگ هنگ

 …نه چون اینکه واقعا پدر و مادر رویا بودن

   بلکه بخاطر اینکه، پدر رویا رو ویلچی  نبود 

  !و خودش هم پشت فرمون نشست

13:56  

 چشمان#

#۲۶۲ 

 .ماشینشون رو روشن کردن و راه افتادن

 .من چنان شوکه بودم؛ که مغزم جواب نمیداد
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ن نداشت   گوشیم قابلیت عکس گرفیر

ن بودم خودشونن  !اما مطمی 

فقط لحظه آخر، پالک ماشینش رو یادداشت کردم 

 !تو صفحه مسیج و فرستادم برای بهزاد

 رسی    ع زنگ زد

  ؟ کیس مزاحمت شده؟چی شده -

 شوکه گفتم

ن پدر رویاست! االن رفت! رو ویلچر  - شماره ماشی 

 !نبود! با مادرش بود

 بهزاد شوکه گفت

؟ اینجا بودن؟ -
 

 چی داری مییک

آره بدون ویلچر! پدرش هم رس حال بود! پشت  -

 .فرمون نشست



 

1697 
 

  مطمئتن خودش بود؟ -

م - ن نداشت عکس بگی   .آره... گوشیم دوربی 

  .زیر لب گفت لعنتر و قطع کردبهزاد 

 .شوکه نشسته بودم

 !واقعا لعنت بهشون

 …چقدر دو رو و دغل باز بودن

 من واقعا فکر کرده بودم پدر رویا مریضه 

 !میخواستم به بهزاد بگم بهش پول بده

 ...اونوقت

 ...خدایا

ن   !مردم برا پول هر کاری میکین

 یه ساعت گذشته بود 

ی از بهزاد نبود   .اما خیی



 

1698 
 

  .شده بود ۲عت نزدیک  سا

فتم  دیگه ضعف می 
 

 .داشتم از گرسنیک

 زنگ زدم به بهزاد

 .رد تماس کرد

 .دیدم از دور داره میاد

  !عصبابن و صورتش هم خسته

ن رو زدم  .قفل مرکزی ماشی 

  بهزاد اومد سوار شد و گفت

ف ها اومدن از من   - ! بی رسی
خوب شد بهمون گفتر

و، اونم برای  شکایت کردن که تهدید کردم رویا ر 

ن رفته   !همی 

؟  -  چی

  !باورم نمیشد این حرف بهزاد



 

1699 
 

ن رو روشن کرد و گفت  بهزاد ماشی 

ن  -   !اینا برا من کیسه دوخیر

 .لب گزیدم

ن بود    !دقیقا همی 

 میکرد و نگران پرسیدم
 
 بهزاد با رسعت زیاد رانندگ

  تو االن چکار کردی؟ -

. تو دادخواستم نوشتم چند بار به خونه  - هیخی

از من دزدی  !آسیب زده، حیون خونگیم رو کشته

م ازش   کرده، دیگه همه رو نوشتم. فردا هم می 

 !بخاطر دزدی جواهرات مادرم شکایت ثبت میکنم،

   میشه مگه؟ -

 !آره... با مظفریان صحبت میکنم -

 .رس تکون دادم



 

1700 
 

 بهزاد گفت

اینا اگر ریایل از من بتونن بکشن، دیگه ول کن  -

ن    !نیسیر

 .ن دادمرس تکو 

 !واقعا حق بهزاد این نبود

 …برای رویا کم نذاشته بود

  !اما رویا هار بود

 تو این فکر بودم، که رسیدیم به یه ساختمون دیگه

 بهزاد پارک کرد و گفت

؟ -  اینجا دفیر عمادیه. گرسنه که نیستر

 دوباره دروغ گفتم

  !نه خوبم -

  …پیاده شدیم و با هم رفتیم باال



 

1701 
 

5 April 2022  

02:10  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۶۳ 

 از آسانسور که پیاده شدیم، بهزاد گفت

کار من که گند خورد، امیدوارم کار تو خوب پیش  -

 !بره

 .نگران نگاهش کردم

 …ار خودم نبودممن نگران ک

  !نگران بهزاد بودم که انقدر خسته و کالفه بود

 .جلو در یه واحد ایستادیم
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 تا بهزاد در زد، در رو باز کردن 

  !انگار پشت در منتظر بودن

 .عمادی خودش پشت در بود

 کنار ایستاد تا وارد شیم و گفت

  !دیر کردی بهزاد -

  !دادگاه بودم -

 .ابروهاش باال پرید

 یم و بهزاد گفتوارد شد

 !خوب شدهدست به شکایتم  -

 .عمادی در رو بست

 صدای همایون اومد که گفت

 !من رات انداختم -

 همه پوزخند زدن



 

1703 
 

 .اما من نخندیدم 

 !اینا چقدر عجیب بودن

 به قصد کشت، به جون هم افتادن

 …اونوقت االن کنار هم جمع شدن

ن   …با هم شوچن میکین

  !واقعا تجارت کثیف و بیمار بود

 …دوست ندارم هیچوقت واردش بشم

 .وارد اتاق عمادی شدیم

 همایون که نشسته بود 

 !بلند هم نشد

 .ما هم نشستیم

 بهزاد گفت

  چه خلوته؟ -



 

1704 
 

 .همایون خندید

 عمادی گفت

تا شما بیاین، ما یه دعوا درست حسابی با هم  -

 .داشتیم! همه رو مرخص کردم

سم بیشیر شد  .اسیر

 بهزاد گفت

ن پس نتیجه  -  !دعوا مثبت بوده که االن آرومی 

 همایون باز هم خندید و گفت

 !آره گفتم پولش رو میدم اروم شد -

 ابرو بهزاد باال پرید و گفت

 چه خوب! از کجا اونوقت؟  -

  عمادی گفت

وشیمیش رو میده به من -  !سهام پیر



 

1705 
 

 مگه چقدر سهام داری؟ -

 همایون نیشخندی زد و گفت

  !ها نیستم من که مثل شما جوجه تاجر  -

 با این حرف، به من نگاه کرد و گفت

ن خورد -   !پدرت حق منو رس اون زمی 

   قبل من بهزاد گفت

  !کیس حقتو نخورد. تو فروختر  -

 .عمادی رس تکون داد

 همایون پوزخند زد

 دستشو زد به سینه و گفت 

  !اگه من نبودم، اصال روز اول نمیتونست بخره  -

 ت اینبار عمادی، قبل بهزاد گف

اتفاقا تو بهش قرض نمیدادی، میومد رساغ من یا   -



 

1706 
 

 انگار در راه رضای 
 

! یه جور مییک بهزاد یا مصطقن

  !خدا بهش قرض دادی

 .بهزاد رس تکون داد

 .سکوت شد

  عمادی به من نگاه کرد و گفت

 .خواستم بیاید اینجا، تا ما با هم یه قرار داد ببندیم -

  به همایون نگاه کرد و گفت

ک خودم و همایون من ی - ه تعداد پروانه، به نام مشیر

ن اینا  دردرسه. اگر میخوای باز  گرفتم. دوباره گرفیر

ن مشارکت بدید به من، من این پروانه ها رو   زمی 

منتقل نکنم و خودمون اینجا قرار داد بنویسیم که 

  !متعلق به تو میشه همایون سهیم نداره و همش

 .حرفش تموم شد



 

1707 
 

 مکث کرد

 !چی شده نفهمیده بودم اما من عمال 

  بهزاد آروم گفت 

ه؟ روش اخاذی جدیده؟ -   چه خیی

02:25  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۶۴ 

 .از حرف بهزاد، اخم عمادی تو هم رفت

  خندید و گفتاما همایون 

  !هار شدی ها بهزاد -

 .بهزاد پوزخند زد
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1708 
 

 .بلند شد

   منم رسی    ع بلند شدم و بهزاد گفت

ما با همایون کاری نداریم! تو هم هر وقت خواستر   -

، بیا در خونه تمام مدارک  با چشمان مشارکت کار کتن

. همه چی هم به اسم چشمان باید  رو حضوری بیی

 !باشه

 .مناخوداگاه رس تکون داد

  عمادی بلند شد و گفت

، انگار این - بن ن ن ها رو   چرا یه جور حرف می  چی 

!؟    نمیدوبن

 عصتی تر ادامه داد

ن برام - میلون خرج داشت! یه ماه  ۴۰یه پروانه گرفیر

زمان برد. یه ساله اینجارو آماده کردم، همه مجوز 



 

1709 
 

 هارو گرفتم حاال برم تغیی  بدم؟

 .بهزاد ریلکس لبخند زد

 فت دستم رو گر 

 راه افتاد سمت در و بلند گفت

  !ما حرفمون رو زدیم -

 .با هم از دفیر عمادی خارج شدیم

 بهزاد دکمه آسانسور زد و پرسیدم

 حاال چی میشه؟ -

 بهزاد آروم گفت 

ی که ما میخوایم - ن   !چی 

؟   خواستم بگم اگر قبول نکنه چی

 .اما در دفیر عمادی باز شد

ون و گفت  اومد بی 



 

1710 
 

  !م بهزادبیا صحبت کنی  -

 بهزاد نگاهش کرد و گفت

  !. حرقن نموندهمن حرفمو زدم -

   عمادی کالفه گفت

  ...باشه... بیا -

 .بهزاد با رس به من اشاره کرد برگردیم

  عمادی رفت داخل

 گفتمآروم

اگه با رویا هم انقدر سفت و سخت بودی، انقدر  -

 !پر رو نمیشدن

 بهزاد اخم کرد

  .اما نگاهم نکرد

 گفتآروم  



 

1711 
 

  !میکشم من هرچی میکشم، از اعتماد اشتباهم  -

 وارد شدیم و گفت

  !رویا درس شد برام، که حاال اینم -

 .حق با بهزاد بود

 هرچند درس سختر بود 

  …اما برای منم درس بود

 .دوباره نشستیم

 اینبار بهزاد گفت 

ن شما دوتا -  !میتونیم یه قرارداد بنویسیم بی 

 .به من و عمادی اشاره کرد

 همایون گفت

 !من و تو هم یه خورده حسابی داریم بهزاد -

 بهزاد خندید و گفت



 

1712 
 

؟ -  منظورت اون یک میلیاردیه که از من به زور گرفتر

   همایون بلند زد زیر خنده و گفت

کت منو گرفتر  -   !تو هم رسی

 گفتبا تعجب برگشتم سمت بهزاد، که همایون

  !زت کشیدهالبته خیی دارم رویا هم دو برابرش رو ا -

6 April 2022  

10:59  

 @mynovelsellفقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال  فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا 

  چشمان#

#۲۶۵ 

 .یه لحظه یخ شدم

 !همایون از رویا خیی داشت
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1713 
 

ی نکرد  .صورت بهزاد، اما تغیی 

 فقط تکیه داد به مبل و گفت 

ی نگرفت و صبح بی صدا از ایران فرار  - ن اون که چی 

  !کرد

 ابرو همایون باال پرید و بهزاد گفت

اما من ازش بخاطر رسقت شکایت کردم و به زودی  -

خودش و هر کیس که کمکش کرد رو به خاک سیاه یم  

  !نشونم

 رو تو 
 

 .صورت همایون دید میشد کالفیک

 اما فقط پوزخند زد و گفت

! چون دفعه قبل که  - خوبه... امیدوارم واقعا بتوبن

 !فقط ازت کند و رفت

ی بگه ن  بهزاد خواست چی 



 

1714 
 

 اما عمادی، قبل بهزاد گفت 

  !باز مشخص نشه تو، تو اینم دست داشتر خوبه -

 همایون بلند زد زیر خنده و گفت

زاد رو مثل پرس نداشته  دیو دو رس که نیستم! من به -

  .ام دوست داشتم

 بهزاد خندید و گفت

  !فقط پولو بیشیر از این پرس نداشته دوست داشتر  -

  همه زدن زیر خنده

دوست داشتم توف کنم رو صورت همایون و بلند  

 .شم

 …خوردواقعا حالم ازش بهم یم

نمیفهمیدم چطوریه همه با این حجم نفرت از هم،  

ن و د ننکنار هم نشسیر ن  !ارن حرف می 



 

1715 
 

 .عمادی بلند شد 

 .نویس قرار داد آورد یه برگه پیش

طبق اون، همایون امضا کرد تمام امتیاز های قبیل که  

 .گرفته کنسل شده و دیگه حقر نداره

  ، ن من و عمادی هم امضا کردیم که طبق قوانی 

ن از ما، ساخت از اون و درصد سهم رو   مشارکت زمی 

  .مشخص کردیم

 .داشت همایون یه تماس

بعدش زود رفت و به عمادی گفت باهاش هماهنگ 

 .میکنه

ن همایون    با رفیر

   عمادی رو به بهزاد گفت

من نمیدونم قضیه تو و زن سابقت چیه، اما وقتر  -



 

1716 
 

همایون از ماجرا خیی داره به نظرم باید خییل احتیاط  

 !کتن 

 .بهزاد رس تکون داد

ون داد و گفت  کالفه نفسشو بی 

  ...آره میدونم -

 سکوت شد و بهزاد گفت

برگشت رویا زیر رس همایون بود! بعید نیست این  -

 …باشهنخ دادن هم هم کار همایون 

 آروم گفتم

 !اما خیی نداشت رویا رفته -

 عمادی گفت

 !شاید فیلمشه -

 بهزاد خندید و گفت



 

1717 
 

  !نه بابا... رویا رو دست کم گرفته -

ن خنده داری  هر دو باز خندیدن و متن که چی 

 …نمیدیدم

  عمادی رو کرد به من و گفت

 ویص تو شده! االن این قرارداد   ۱۸همایون تا  -
 
سالیک

لنگ همایونیم بیاد امضا کنه و  یر خونه، باز ها بره دف

 !شک نداریم مفت و مجابن نمیاد

 قبل من بهزاد گفت

ی تا تولد   - ن  چشمان نمونده! میتونیم   ۱۸چی 
 
سالیک

 .صیی کنیم

  عمادی رس تکون داد و گفت

 !ماه مونده... من مشکیل ندارم ۲اگر کمیر از  -



 

1718 
 

   آروم لب زدم

  ...آره... خییل کمیر  -

11:09  

  چشمان#

#۲۶۶ 

ون داد  .بهزاد نفسش رو کالفه بی 

 .کردمیدونم داشت به قولش فکر یم 

 من نمیتونست   ۱۸قویل که داده بود، تا تولد 
 
سالیک

 …عمیل کنه

 …بود برا من مهم ن

 !اما اون براش مهم بود

ون  .صحبت های نهابی رو با عمادی کردیم و زدیم بی 
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 .تا خونه، بهزاد ساکت بود

 رس درد شده بودم
 

 .دیگه از گرسنیک

  رسیدیم نزدیک خونه

 .بهزاد ایستاد و رفت غذا سفارش داد

نه ن  از دور میدیم همونجا داره با تلفن حرف می 

ن ح   رف نزد؟اما نیم فهمیدم چرا تو ماشی 

  چشم هام رو بستم

 شاید رس دردم خوب شه

  بدنم یکم انرژیش برگرده

  .اما یهو همه جا چرخید

 .چشم باز کردم

 .دنیا تار بود

  .گوشیمو برداشتم به بهزاد زنگ بزنم



 

1720 
 

 …یهو همه جا سیاه شد

 .با حس نوازش موهام، چشم هام رو باز کردم

یله بهزاد باالی رسم بود و کیسه رسم کنارش از م

  .آویزون بود

 لبخند محوی زد و گفت 

 چرا نگفتر انقدر ضعف داری؟ -

  .رسم همچنان درد داشت

 لبخند محوی زدم و گفتم 

  .نفهمیدم -

 بهزاد نشست رو صندیل کنار تخت

  پیشونیم رو بوسید و گفت

 ...تقصی  خودمه... ضعیف شدی -

 اخم کردم و گفتم



 

1721 
 

  !چه ربظ به تو داره؟ -

  .خندید

  گشتش اخمم رو باز کرد و گفتبا ان

  !اخم نکن خییل با نمک مییسی نمیتونم جدی باشم -

  .از حرفش، منم خنده ام گرفت

   موهام رو دوباره نوازش کرد و گفت

میگم یه هفته نعیمه بیاد خونه، نهار شام مرتب   -

  .باشه

 مخالفت کردم

 .اما تالشم بی فایده بود

 .بالخره رسم تموم شد

 .برگشتیم خونه

 غذابی که بهزاد گرفته بود رسد شده بود 



 

1722 
 

 .خودش غذا رو گرم کرد

 .منم رفتم لباس عوض کردم

 باز دلم حمام میخواست 

  …یه حمام با چاشتن بهزاد

ن بودم  .اما خسته تر از دوش گرفیر

، دیدم باز بهزاد داره تو حیاط با گوشی  ن برگشتم پایی 

نه ن  .حرف می 

ن  ن رو چیدم و غذا رو گذاشتم رس می   می 

  .بهزاد اومد

 .تشکر کرد

وع کردیم  .رسی

 …اما دلم آروم نبود

ن پرسیدم  برای همی 



 

1723 
 

دی؟ - ن  با گ حرف می 

  !با پژمان -

 رسی تکون دادم و گفتم 

ون حرف زدی من نشنوم؟ -    پس چرا بی 

8 April 2022  

15:42  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۶۷ 

 لبخندی زد و ریلکس گفت 

س کشیدی -  من اسیر
 
  ...تو به اندازه کاقن از زندگ

 اخم کردم و گفتم
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  مگه تو از من نکشیدی؟ -

 خندید و گفت

 .نه هنوز من جا دارم -

 آیه کشیدم و بیخیال بحث شدم

  .چون واقعا خسته بودم

ن رو جمع غذا ر  و خوردیم و بهزاد گفت خودش می 

 .میکنه

   خوابم میومد 

  .اما تایم بدی بود 

 نه میشد به عنوان چرت ظهر بخوابی 

 !نه میشد وصلش کتن به خواب شب

  رکس اومد رسشو گذاشت رو پام

  .داشتم نوازشش میکردم، که بهزاد اومد



 

1725 
 

 بهم اشاره کرد بلند شم 

 .مشکوک نگاهش کردم و بلند شدم

  .ش جای من دراز کشیدخود

  شونه اش رو لم داد به کنج کاناپه

ن پاش برام جا بار کرد و گفت   بی 

 .حاال بیا -

 خندیدم و گفتم

 !بد نگذره -

  .اما رفتم تو بغلش لم دادم

 .تو این حال، رسم رو به سینه اش تکیه داده بودم

 تلویزیون روشن کرد و گفت 

 یه فیلم ببینیم؟ -

 کار نداری؟ -



 

1726 
 

 .، ویل حسش نیستدارم -

  .هممم -

 .خندید و یه فیلم از رو یه شبکه ماهواره انتخاب کرد

   وسط فیلم بود 

 .برام مهم نبود، چون چشم هام گرم خواب بود

  …انگار بهزاد هم براش مهم نبود

چون دستش رو آروم، از کنار یقه ام برد داخل و وارد  

 .سوتینم کرد

د و پشتم تغی ات بدنش سینه ام رو تو دستش فرسی ی 

 …رو حس کردم

ی نگفتم ن  .اما فقط لب گزیدم و چی 

ل مشکل   …دست بهزاد فعال شد و کم کم کنیر

ون کشید   .ناخوداگاه، آه گفتم که بهزاد دستش رو بی 



 

1727 
 

   فکر کردم تا همینجا بود، اما کیم خم شد جلو 

   از باالی رسم نگاه کرد و گفت

 بریم اتاق؟  -

  .کون دادملبخندم رو مخقن کردم و فقط رس ت

 .هر دو بلند شدیم

  بهزاد کمرم رو گرفت

 .نذاشت برم سمت پله ها و لبم رو بوسید

ن باسنم رو گرفت  .همزمان پایی 

 .بلندم کرد

منم زود، دست و پام رو دور گردن و کمر بهزاد حلقه 

 .کردم، که صدای زنگ موبایل بهزاد بلند شد

بی تفاوت بهش، با من تو بغلش رفتیم سمت پله 

 …ها



 

1728 
 

  اما یه لحظه، نگاهم رفت رو صفحه گوشی 

 لب زدم 

  ...بهزاد... اسم رویاست -

15:48  

  چشمان#

#۲۶۸ 

 .بهزاد چرخید

ن نگاه ک ه خوردن روی می   .ردبه گوشی در حال وییی

ن   من رو گذاشت پایی 

 .گوشی رو برداشت و جواب داد

 .اما تا الو گفت؛ به سمت در حیاط رفت

 !بد این حرکتش تو ذوقم زد
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1729 
 

 اخمم تو هم رفت

ی نگفتم و پشت رس بهزاد رفتم ن  .اما چی 

ون از در تراس و در رو، قبل اینکه من  بهزاد رفت بی 

 .برسم بست

 .با دست باهام خداحافظن کرد

 …احت شدمبیشیر نار 

 پا تند کردم سمت پله ها 

 رسیدم باال 

 نرفتم اتاق بهزاد 

  .رفتم اتاق خودم و در رو بستم

 !از این پنهان کاری بهزاد خوشم نیم اومد

 .رفتم زیر پتو و چشم هام رو بستم

 …نمیخواستم به بهزاد و رویا فکر کنم



 

1730 
 

 .خسته بودم

 .ضعف هنور تو تنم بود

ی کم نداشت  …فکرمم درگی 

رو به هم فشار دادم، که صدای بهزاد رو  چشمام

 .شنیدم

 …پای پنجره اتاق من بود انگار

زود بلند شدم و کیم پنجره رو آروم و بی صدا باز 

 .کردم

 صداش رو شنیدم که گفت 

ات کنم، ریایل اما به تو یا   - من اگر کل امالکم رو خی 

 !پدرت نمیدم

ی گفت و بهزاد ساکت بود ن  .رویا چی 

 و گفتیهو قهقهه زد 



 

1731 
 

آره بابا طفلک رسطان داره با ویلچر میاد! میدونم  -

امروز…پشت فرمون بود!  میدونم. خودم دیدمش

 !اومده بودن دادگاه، علیه من شکوائیه بنویسن

 مکث کرد و گفت

خوشبختانه دستت رو شده! دیگه جلو روم قلبت   -

 !هم بندازی کف خیابون، فقط لگدش میکنم

 شایک گفتلبخند زدم، که یهو بهزاد 

  !با دهن کثیفت اسم زن منو نیار پتیاره -

 .با این حرف، صدای پا و دور شدن بهزاد اومد

 .حدس زدم قطع کرد

  .پنجره رو زود بستم

 .دراز کشیدم

   چرا میخواست اینارو نشنوم؟



 

1732 
 

ن خایص مگه در مورد من گفته؟   رویا چی 

 پتو دادم رو رسم، که تقه ای خورد به در 

 عصبابن گفتم

 ...یخوام تنها باشمم -

 .اما حرفم تموم نشده، بهزاد در رو باز کرد

 عصبابن گفت

 !من خودم اعصاب ندارم، تو دیگه بد ترش نکن -

 هنگ از زیر پتو، نگاهش کردم و گفتم

میخوای برات چکار کنم؟ لخت بشم عربی   -

 برقصم؟ 

 رس تکون داد و گفت

 ...همون لخت شی کافیه -

 چشم چرخوندم و گفتم 



 

1733 
 

  !ن قهرمم -

   رفتم زیر پتو 

ن پتو رو از روی پام کنار داد  .پایی 

  .اومد پامو جمع کنم، که محکم مچ پاهام رو گرفت

 منو کشید سمت خودش و گفت

تو که از پنجره حرف من رو شنیدی، دیگه این کارا   -

   برای چیه؟

9 April 2022  

17:39  
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ون   .لب گزیدم و رسم رو از زیر پتو آوردم بی 

 نگاهم کرد و گفت

چشمان، من فقط نمیخوام تو درگی  حاشیه های  -

 من بیسی 
 
 !زندگ

ک نیست بهزاد؟  -  ما مشیر
 
 مگه االن زندگ

   اومد روم و گفت

  !هست، اما این حاشیه ها مال قبله -

  چونه ام رو بوسید و اومد زیر پتو 

 سوایل نگاهش کردم و گفت

اون شب هابی که اینجا تنها میخوابیدی، من تا  -

 .صبح حرست خوابیدن اینجا و کنارت رو میکشیدم

 تنم گر گرفت و گفتم

  !اما چقدر خوب بروز نمیدادی -



 

1735 
 

  .خندید

  فتالله گوشم رد مکید و گ

  …خداروشکر که نمیفهمیدی -

د   .مشکوک خواستم نگاهش کنم، اما سینه ام رو فرسی

   نفسم رفت و دستش رو برد زیر بلوزم و گفت

  !چرا اینا انقدر خوبن -

 لب زدم 

 بهزاد؟  -

   رسش رو برد زیر پتو 

   بلوزمم داد باال 

  .نوک سینه ام رو تو دهن داغش گرفت و مکید

 ...عال شدمغزم خاموش شدو بهزاد ف

  .تا بفهمم چی شده لخت بودیم



 

1736 
 

ن پام گذاشت   .ناله هم بلند بود و بهزاد خودش رو بی 

 خواست خودش رو فشار بده، که فقط بلند گفتم

  !نه -

 .خشک شد

 .نگاهم کرد

 لب زدم 

 !کاندوم -

 قیافه اش تو هم رفت و کالفه گفت

 ...لعنتر  -

ون   .بلند شد و همونطور لخت، رفت بی 

 .در بودرکس پشت 

  .با دیدن بهزاد لخت، از جا پرید و پارس کرد

صحنه انقدر خنده دار بود، که حسم پرید و آروم 



 

1737 
 

 .خندیدم

ن   بهزاد بهش دستور داد بره پایی 

ن     رکس رسی    ع رفت پایی 

 بهزاد رفت اتاقش

 .اما خنده من بیشیر شد

 .قیافه رکس و پارس کردنش خییل خنده دار بود 

 !انگار طفلک ترسیده بود

پتو رو باز کشیدم رو رسم و داشتم میخندیدم، که 

  .بهزاد برگشت

ن پام    پامو باز کرد اومد بی 

 پتو رو کشید و گفت

  !کجا رفتر  -

در حایل که داشتم به زور خنده ام رو جمع میکردم 



 

1738 
 

 .پتو از روم کنار رفت

  .مشکوک نگاهم کرد

 یهو هر دو زدیم زیر خنده و بهزاد گفت

  به من میخندی!؟ -

 با خنده گفتم 

نه به خدا! به صورت رکس میخندم. بیچاره   -

  !ترسید

 .بهزاد خندید

 حرکت اول رو زد و گفت

 !کار درستر کرد -

  .خم شد

  تو گوشم گفت

 !من گایه ترسناک میشم -



 

1739 
 

 …با لبخند غرق لذت شدم

  !بهزاد؟

 !ترسناک؟

  …محال بود

18:28  
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  چشمان#

#۲۷۰ 

  !واقعا فکر نمیکردم بهزاد روزی بتونه ترسناک بشه

 …حداقل برای من

تو بغل هم یکم خوابیدم و وقتر بیدار شدم خونه 

  .تاریک تاریک بود
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  .بهزاد خواب بود 

   از تکون من، اون هم بیدار شد و گفت

 ساعت چنده؟ -

  به ساعت رو دیوار نگاه کردم و گفتم

 .شبه . چه تایم بدی خوابیدیم ۱۱ -

 خواستم بلند شم

  اما بغلم کرد و گفت

 کجا؟ -

  !رسویس -

   کرد و گفت  خندید ولم

 !لخت نرو رکس پشت دره -

ت بهزاد رو پوشیدم  .خندیدم و فقط تیرسی

ون   .تا زیر باسنم میومد و رفتم بی 
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  .رکس با دیدنم ذوق کرد

  یکم نوازشش کردم و رفتم رسویس

  .کار هام رو کردم

ون  .برگشتم بی 

  .رکس نبود

 .رفتم تو اتاق، بهزاد هم نبود

  .لباس هاش هم نبود

 و چک کردماتاقش ر 

 !اونجا هم نبودن 

ن و دیدم بهزاد جلو در تراس، داره با موبایل  رفتم پایی 

 .صحبت میکنه

  فقط شلوارک پاشه و باال تنه اش لخته

ون پیچید داخل    باد رسد از بی 
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  .منم که نیمه لخت بودم

پتو مبل رو برداشتم تا بدم به بهزاد بندازه رو شونه  

  اش و در تراس رو ببندم

ون، تماس رو قطع کرداما ت  .ا رفتم بی 

 برگشت سمت من و گفت 

ون؟ -   چرا اینجوری اومدی بی 

؟ وبن    خواستم بگم خودت چرا اینجوری بی 

اما بهزاد رسی    ع، دستم رو گرفت و منو با خودش برد  

 …داخل

  .در رو بست و حریر پنجره رو کشید

 کالفه گفت

  !همکالسیت باز پای پنجره است -

 !شهترسیدم رسدت  -



 

1743 
 

 .به پتو دستم نگاه کرد

 .عصبانیتش کم شد

  لبخند بی جوبن زد و گفت

... کارت دارم - ن   !مرش... بیا بشی 

  نشستم رو مبل

  اومد رو به روم نشست و گفت

 .کردمبا پژمان صحبت یم -

 خب؟ -

 نگاهش افتاد به پام 

ن   شورت پام نبود و لباس بهزاد، تو این حالت چی 

 !زیادی نپوشونده بود

  آروم گفت

ن  -   .بیا اینجا بشی 



 

1744 
 

  .به پای خودش اشاره کرد

 پاهام رو جفت کردم و رسی    ع گفتم

 !نه... اول بگو چی شده -

ون داد و گفت   نفسش رو با حرص بی 

چشمان... رویا به ییک از این ایرابن های حقوقدان  -

گفته من زن صیغه ای گرفتم و   اونور آبی پیام داده و 

ه هنوز    !نشده و کودک همرسهسالش  ۱۸دخیر

ی بگم که بهزاد گفت ن    دهنم باز موند خواستم چی 

 ...سال هستر و  ۱۸من نمیگم تو بچه ای اما زیر  -

 رسی    ع گفتم 

م ها -  ...بهزاد... من جابی نمی 

   بهزاد نفس کالفه ای کشید و گفت

باید تا تولدت دور باشیم و ترجیحا تو ویالی خودم   -



 

1745 
 

ه نعیمه هم همراهت بیاد.   میگم .تو کردان باشی بهیر

نمیخوام عکست جابی پخش شه. پژمان االن سند  

  !محرمیت ما رو پاک کرده تا دردرس نشه صیغه

   عصتی گفتم

ساله رو زوری میدن به یه  ۱۳دخیر  تو این مملکت  -

مرد  اونوقت به  گزهساله، کیس ککش هم نیم ۸۰پی 

 ...سالم میشه و با میل خودم ۱۸ماه دیگه  ۱من که  

  بهزاد عصتی پرید وسط حرفم و گفت

چشمان! همه این رو میدونیم اما ملت دوست دار  -

! االن میتونن ن تیتیر بزنن تجار تهران و  حاشیه هسیر

رواج کودک همرسی! میدوبن مردم عادی چه  

ن به این پست ها و اطالعات؟ برای  حجویم مییی

  کیس مهم نیست واقعیت چیه. کیس داره رنج



 

1746 
 

ن میکشه یا نه، ا ونا به دید رسگریم جالب نگاه میکین

حاشیه رو بسازن، آینده کاری و  اما اگر برای ما این

  آرامش آینده تو نابود میشه! میفهیم؟

  !باورم نمیشد

 عصتی گفتم 

  نه نمیفهمم. آخه چرا؟ بخاطر پول؟ -

   بهزاد گفت

دیگه بحث پول نیست، االن بحث انتقامه! رویا   -

  .و تِیغ زدنش ایستادممیخواد اذیتم کنه چون جل

   عصتی گفتم

  !فهمهمن اینجا میمونم و کیس نیم -

  بهزاد بلند شد و گفت



 

1747 
 

متون   - یم دنبال نعیمه بعد مییی حاضن شو. می 

  …کردان

10 April 2022  
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 چشمان#

#۲۷۱ 

 .قلبم داشت مچاله میشد

 …نه

  !من نمیخوام برم 

   بهزاد رفت باال 

 .هنگ ایستاده بودم
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 !نه... خدایا نه... من نمیخوام دوباره تنها شم

 پا تند کردم از پله ها رفتم باال

  .بهزاد تو اتاق خودش بود

  دوییدم تو اتاقش

  .باس بردارهدیدم رس کمد رفته که ل

 .در کمدش رو بستم و جلوش ایستادم

 و گفت  کالفه نگاهم کرد 

 ...چشمان -

 نذاشتم حرف بزنه و گفتم 

بهزاد... تو رو خدا منو نفرست کردان! تورو خدا...  -

 .نمیخوام تنها بمونم

 .ناخوداگاه، با التماس اینارو گفتم و اشکم ریخت

  .صورتش وا رفت 



 

1749 
 

  اومد جلو 

 رتم کرد و گفتدستش رو قاب صو 

؟ چشمان - ... نمیخوام... مجبورم... میفهیم دخیر

بالبی رست بیاد. چه   مجبورم کرده... من نمیخوام

. به خدا فقط نگران خودتم... . روحت، چه جسمت. 

 !قسم به خدا 

  .اشکم، کل صورتمو گرفت

  .بهزاد عصتی و بی تحمل، لبمو بوسید

  .دستم حلقه شد دور گردنش

 .نه میشدمداشتم دیوو 

 یعتن من تا تولدم تنها باشم؟ 

 دور از بهزاد!؟

 چرا؟



 

1750 
 

 بخاطر اون پتیاره که میخواد خیی جعیل بسازه؟

برام مهم نبود هر چی در مورد من بگن. اما مسلما  

  !برای بهزاد و روابط اجتماعیش بد میشد

ون کشید تشو از تنم با یه حرکت بی    .بهزاد تیرسی

  .کمرمو گرفت

   تختمنو برد سمت 

   خوابوندم رو تخت

 پامو انداختم دورش

ن و واردم کرد    …شلوارک رو داد پایی 

  .چنگ زدم به رو تختر و نالیدم

  .دستش دور تنم قفل شد و حرکاتش رو شدید تر کرد

دوست داشتم امیدوار باشم، که این آخرین رابطه ما 

 …نیست



 

1751 
 

 !اما بود

 …آخریش بود و من نمیتونستم باور کنم

  .شو داخلم خایل کردبهزاد خود

  .برام مهم نبود

 …فقط نمیخواستم بره عقب

 …نمیخواستم از من جدا شه

ن حال بمونیم  .میخواستم تا ابد، تو همی 

 .بهزاد آروم از روم کنار رفت

 .هر دو خیس عرق بودیم

  دستش رو دو طرف رسم ستون کرد و گفت

  !کاندوم یادم رفت -

 دستم، دو طرف صورتش نشست و گفتم

  ...مهم نیست -



 

1752 
 

 .نگاهش تو چشم هام چرخید

  !واقعا برام مهم نبود

 !واقعا دیگه حرف نعیمه رو مهم نمیدیدم 

  .من بهزاد رو میخوام

  …با کل وجودم

  !اگر بچه ای ازش داشته باشم هم میخوام

حتر اگر همه اون اتفاق های بدی که نعیمه گفت  

  …بیفته

 .پلک زدم

 .اشکم ریخت

  کیه داد به پیشونیم و گفتبهزاد رسش رو ت

 ...خواهش میکنم گریه نکن... خواهش میکنم -

م   .چشمم رو بستم و سیع کردم جلو اشکم رو بگی 
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 .هر دو بلند شدیم

 …با بدن های لخت

 .بهزاد دوباره بغلم کرد

  …پوست روی پوست

 چرا انقدر درد داره؟
 

 خدایا دلتنیک

حتر وقتر تو بغلیسی با فکر به نبودنش، درد  

 …یکیسی م

  از من جدا شد و گفت

ن االن هم راه بیفتیم تا  - صبح   ۶حاضن شو... همی 

سم خونه   …نمی 

14:49  
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  چشمان#

#۲۷۲ 

 .با بغض رس تکون دادم

  .روتختر رو دورم کشیدم و رفتم اتاقم

، لباس پوشیدم و چند دست لباس برداشتم  .با کرختر

د  ن  …قلبم انگار نمی 

 .تاقمبهزاد اومد ا

  .کیفم رو بستم و برداشتش

  تبلت رو داد دستم و گفت

 .بیی رسگرم شی  -

 تو چی باهاش کار نداری؟  -

  !من ییک دیگه دارم -

 رس تکون دادم و لب زدم 
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 .مرش -

 بهزاد دوباره بغلم کرد و گفت 

 .نگران نباش، زود حلش میکنم میام دنبالت -

 .رس تکون دادم و راه افتادیم

ن دل   .و دماغ حرف زدن نداشتمتو ماشی 

بهزاد فقط گفت پژمان، از طریق یه آشنا این خیی 

ن ما انقدر زود فهمیدیم  .بهش رسیده. برای همی 

 هم خوشحال بودم زود فهمیدیم

  …هم ناراحت

  رفتیم دنبال نعیمه

 .اون با پرس کوچیکش هم سوار شدن

 .قرار شد اونا هم پیش من بمونن

 م هرچند خوب بود تنها نمیموند



 

1756 
 

 !اما واقعا کیس جز بهزاد رو نمیخواستم

  .مسی  طوالبن بود

شب  ۲با وجود اینکه ترافیک نداشت، اما حدود 

  .رسیدیم

 .ویال، داخل یه منطقه شهرگ بود

یه نگهبان کیل داشت منطقه و خونه ها نگهبان 

ن    .نداشیر

بهزاد، ریموت در پارکینگ رو زد و به مهدی پرس 

   نعیمه گفت

 داری؟ گواهینامه -

 !بله -

ن پدرم تو پارکینگ ویالست.   - خوبه... ماشی 

 .سوییچش هست. الزم شد استفاده کنید



 

1757 
 

ن وارد حیاط شد  .چشیم گفت و بهزاد با ماشی 

د تو رمپ و تو پارکینگ ن رو نیی   …اما ماشی 

این فایل برای فروش در کانال رمان های  .پیاده شدیم

و  تهیه کردیخاص هست و اگر شما از جای دیگه 

 ن رضایت ما و دزدیه. بدو  داری میخوبن 

ی از حیاط پیدا نبود ن   .تو تارییک، زیاد چی 

 .بهزاد جلو رفت

 ما هم رفتیم پشت رسش

  .یه ساختمون دوبلکس بود

 .حیاطش از حیاط خونه بهزاد بزرگیر بود

 .رو تراس ورودی ایستادیم

 .بهزاد کلید برق رو زد

، روشن شد
 

 .حیاط با چراغ های روشنابی رنیک



 

1758 
 

   خوشگل بود 

 ...اما

  …دلگی  

 .قفل در رو باز کرد

  .وارد شدیم و بهزاد پکیج رو روشن کرد

ن رو نشون داد   .جای همه چی 

 همه خرید هابی که برای اینجا گرفته ب
ن ا مهدی رفیر

بودیم و وسایل های شخصیمون رو اوردن تو. من و  

 .نعیمه هم کمک کردیم

   بالخره همه چی اومد داخل و بهزاد گفت

خونه، رسویس  - ن نعیمه خانم، دوتا اتاق خواب، آشیی

ن هست. راحت باشید دیگه، مثل  و نشیمن این پایی 

 .خونه خودتون



 

1759 
 

  تشکر کرد و بهزاد رو به من گفتنعیمه 

 .باال فقط اتاق دوتا اتاق خواب هست -

 با هم رفتیم باال و گفت 

 ...ییک مال من بود، ییک پدرم -

   رسیدیم باال 

 .یه نشیمن کوچیک، با تلویزیون و ایکس باکس بود

   دو طرف هم دوتا در 

   بهزاد رفت سمت راست و گفت

  !تو اتاق من بمون -

 .رد وارد شددر اتاق باز ک

 .برق اتاق رو روشن کرد

 .منم رفتم تو، اما در رو بستم

 .برق رو خاموش کردم
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  …سوایل برگشت سمتم

 با بغض گفتم

 میشه منو ببوش؟ -

  …یه بوسه بی تحمل دیگه

  …و اشیک که بند نیم اومد

  .بهزاد از من جدا شد

  .نگاهش تو صورتم چرخید

   دوباره بغلم کرد و گفت

  !. قول بده گریه نمیکتن زود میام -

   با بغض گفتم

 ...نمیدم... فقط زود بیا -

  .رس تکون داد

 .پیشونیم رو بوسید



 

1761 
 

ی بگم ن   بدون اینکه مکث کنه من چی 

ون  …در رو باز کرد و زد بی 

  .اشکم شدت گرفت

ن   از باال دیدم بهزاد رفت سمت ماشی 

 .اونم به باال نگاه کرد

 .برای هم دست تکون دادیم

ن شد و رفتسوار ما   ...شی 
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انقدر پشت اون پنجره ایستادم، که کمرم درد گرفته 

 .بود

  .کشید یمچشم هام خشک شده بود و کف پام تی  

ه خورد   .گوشیم وییی

 .نگاه کردم

 بهزاد پیام داده بود

 .من رسیدم -

ی چنگ زد ن  .قلبم رو انگار چی 

 براش نوشتم

 .خداروشکر -

 پیام داد 

  چرا بیداری؟ -

 براش نوشتم



 

1763 
 

  .حاال با هم میخوابیم -

   برام نوشت 

خوبه... بالشت طوش رو بزار زیر رست. بالشت   -

 !منه

   براش نوشتم

  !پس بغلش میکنم -

   رفتم زیر پتو 

 .بالشت طوش رو بغل کردم

 بهزاد پیام داد 

 .خییل برام عزیزی. شب بخی   -

   براش نوشتم

  .تو هم، شب بخی   -

  .چشم هام رو بستم
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  …برد. یه غم بدی تو دلم بودخوابم نیم

  از رویا متنفر بودم

  !اما االن دیگه تنفر نبود

 …انزجار بود

 کردمزیر لب زمزمه  

ش خدایا ما از پسش بر نیم - آیم، میشه خودت رسی

؟  !رو کم کتن

 .با این فکر، یکم آروم شدم

 !آره

 آیم ما از پسش بر نیم

 …اما خدا هست 

  .خدا هست و درست میشه

  !مطمئنم



 

1765 
 

 .با صدای در اتاق خواب، بیدار شدم

 شوکه و خواب آلود، نشستم رو تخت 

 …نمیدونستم کجام و چی شده

 .شد در یکم باز 

 .نعیمه داخل نگاه رو کرد

 .نگران بود

 آروم گفت

ظهره! گفتم  ۲خواب بودی؟ ترسیدم دخیر ساعت  -

یت شده ن   !نکنه چی 

 تکون دادم و گفتم رس 

  .خوبم... دیر خوابیدم -

ن بخور دوباره بخواب. بهزاد  - ن یه چی  بار  ۴بیا پایی 

  !زنگ زد بیچاره



 

1766 
 

 .با اومدن اسم بهزاد، رسی    ع بلند شدم

 !نور روز، تازه اتاق رو درست دیدم تو 

 .یه تخت بزرگ بود

  بزرگیر از تخت دو نفره

ن آرایش ست    با کمد و می 

ی و ترکیب پارچه طوش   همه شی 

 .تو اتاق رسویس مجزا بود

 .رفتم رسویس، همه چی بود

 .کارمو کردم

 برگشتم اتاق

 .گوشیم خاموش شده بود

   زدم به شارژ 

ن     رفتم پایی 



 

1767 
 

  .ظر گذروندمخونه رو از ن

  .بزرگ و مجلل بود

خونه تنها نشسته بود ن   .نعیمه تو آشیی

  رفتم پیشش، که لبخندی زد و گفت

آقا بهزاد وقت نشد به من بگه... االن ما برای چی   -

 باید یه مدت اینجا بمونیم؟

  …نمیدونستم چی جواب بدم

ن     نشستم رس می 

کردم   به قیمه و پلوبی که نعیمه برام گذاشته بود نگاه

 و گفتم 

  !خودمم نمیدونم دقیقا -

   به نعیمه نگاه کردم که گفت

   مربوط به رویاست؟ -
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 .رس تکون دادم آره

 .مشغول غذام شدم، شاید بحث عوض شه

   اما نعیمه باز پرسید 

 تورو تهدید کرده؟ -

 رسی    ع گفتم 

 !نه بابا -

؟ -  پس چی

ت بدونه. بالخره بخاطر من اومده نعیمه حق داش 

  !بود اینجا
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 میدونستم بهزاد پولشو میده 

 !اما باز میتونست قبول نکنه

ن نگاهش کردم و گفتم    برای همی 

رویا که وسط دادگاه ول کرد رفت تا بهزاد اذیت   -

یه نفر که گویا حقوق دان   کنه! اما براش بس نبود. به

همرسیه!  هست، رفته گفته قضیه من و بهزاد کودک

جورابی میخواد وجهه بهزاد رو خراب کنه! تییر  یه

ن    .بزنن و تخریب کین

  نعیمه هنگ نگاهم کرد و گفت

 چی شد؟ من نفهمیدم! تو مگه چند سالته؟ -

 آیه کشیدم و گفتم

  !ساله ۱۸روز دیگه میشم  ۳۸من  -

 نعیمه ناباورانه، رس تکون داد و گفت



 

1770 
 

 به زور شوهر داد ۱۵ما رو  -
 
ن، کیس ککش هم سالیک

 ...نگزید! اونوقت

 با تاسف رس تکون داد و گفتم 

 ...همش بازیه دیگه -

 نعیمه رس تکون داد و گفت

خوب کردی اومدی اینجا! هم کیس براتون دردرس  -

 ...ساز نمیشه

   صداش رو آروم تر کرد و گفت

 !هم یکم دل بهزاد برات تنگ میشه -

  …نگاهش کردم فقط

 …میخواستم چکارتنگ شدن دل بهزاد رو 

دم؟ ن   !وقتر خودم داشتم اینجور براش له له می 

 .جلو خودمو گرفتم بغض نکنم



 

1771 
 

 مشغول نهارم شدم و گفتم 

 !فقط امیدوارم به خی  بگذره. باقیش مهم نیست -

 .نعیمه هم تایید کرد

   رفت تو حیاط

 .گفت به گل ها یکم برسه

 فهمیدم نعیمه قبال نیومده بود اینجا 

ه بود و با پرسش گرم حرف بودن تو اما خوشش اومد

  .حیاط

 برگشتم اتاق

 زیر پتو کز کردم و زنگ زدم به بهزاد 

 رسی    ع جواب داد

 تازه بیدار شدی؟ -

  .یک ساعت میشه -



 

1772 
 

 خوبه... همه چی رو به راهه؟  -

؟  - ؟ چه خیی  اوهوم... تو خوبی

ن به  - ی نیست. اما مطمئین هیخی شکر. فعال خیی

ش پیدا میشه  !زودی خیی

مثال میخوان بیان خونه تو رو   یعتن چی بهزاد؟ -

  بگردن؟ چه ربظ داره آخه به بقیه!؟

  بهزاد آروم خندید و گفت

منم دلم برات تنگ شده چشمان. اما فعال باید  -

  !صیی کنیم تا ببینیم برنامه چیه

 آیه کشیدم و گفتم

  .باشه خداحافظ -

 .قطع کردم

 .بغض کردم



 

1773 
 

  …زدم زیر گریه

   دونستم رفتارم درست نیستخودم می

 .اما دلم تنگ بود و تو حال خودم نبودم

 تجربه کرده بودم
 

  .من قبال دل تنیک

 وقتر خییل کوچیک بودم 

 همیشه همراهم بود
 

 .و این دلتنیک

  …با من بزرگ شده بود و حاال

 …خوردحاال انگار داشت روح من رو یم

 .با گریه دوباره خوابم برد

 .ر شدمبا زنگ موبایلم بیدا

 .تاریک روشن بود

 .گوشی رو برداشتم و نگاه کردم

  .شماره مال ایران نبود



 

1774 
 

 !حدس زدم رویا باشه

ن شایک جواب دادم   برای همی 

 بله؟ -

  !اما با شنیدن صدای یه مرد غافلگی  شدم
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م تا به سوال های من جواب بدید   !بگی 

 خییل رسی    ع گفتم

 چرا باید به سوال های شما جواب بدم؟  -

 !چون میخوام کمکتون کنم -

 !اشتباه گرفتید جناب، من نیازمند کمک نیستم -

   خواستم قطع کنم، که گفت

خانم ما در جریان هستیم شما مادرتون قربابن  -

 ...تجاوز شده و... از نظر مایل شما مشکل

 پریدم وسط حرفش و گفتم

سال پیشه! من االن یه  ۱۸اب، این قضیه مال جن -

بودن و منم تو   دخیر مستقل هستم، پدرم تاجر 

تجارت فعال هستم! هیچ مشکیل مایل هم ندارم! 

چه کیس و چرا شماره من رو به  اصال هم نمیفهمم
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  !شما داده

 .مکث کرد

 .انگار شوکه بود

 آروم گفت

 ...مدارگ داریم که نشون میده شما -

 م رسی    ع گفت

مدارکتون رو به تلگرام من بفرستید. بررش میکنم  -

 .بهتون جواب میدم

 .با این حرف، زود قطع کردم

 .تنم میلرزید

سیدم حرف اضاقن زده باشم   …مییر

  شماره اش رو زود برا بهزاد فرستادم و زنگ زدم بهش

 .دل تو دلم نبود تا جواب بده



 

1777 
 

، شماره منو داده بود  !رویای عویصن

 .بن تجاوز بودمادر من قربا

 !درست

قربابن زر مفت زدن های رویا هم بود! کثافت   اما 

پدرم بکنه بره، که  دزد، انتظار داشت مادر منم از 

 طالق 
 
تشویقش کرده بود بدون پشتوانه خانوادگ

ه  !بگی 

 یک مدل دارن، که 
 
... مگه همه زندگ آخه عویصن

  !برای همه یه نسخه جواب بده

  .کاش میتونستم خفه اش کنم

ن بهزاد، به خودم اومدم  .با صدای الو گفیر

 شایک پرسید 

 زنگ زد جواب دادی؟ -



 

1778 
 

فکر کردم رویاست... جواب دادم! اما نبود! یه مرد  -

 .بود

  بهزاد شایک گفت 

چشمان... من که بهت گفتم ناشناس جواب نده.  -

 حاال چی میگفت؟

 کل مکالمه رو برای بهزاد تعریف کردم و گفتم 

م تب - لت رو چک کنم ببینم مدارک چی االن می 

  .فرستاده

 بهزاد گفت

خوبه... زنگ زد جواب نده، تا با پژمان مشورت  -

 !کنم

 چشم گفتم و رفتم رساغ تبلت 

! تبلت هم خاموش شده بود  .لعنتر



 

1779 
 

  زدمش به شارژ 

  تقه ای خورد به در 

  .هنوز برق اتاق خاموش بود

  نعیمه از پشت در گفت

 .ای شامچشمان جان، بیداری بی -

 بلند گفتم

 !بله االن میام -

ن   .صدای پاش اومد که رفت پایی 

 .بلند شدم

 .برق رو روشن کردم

سیع کردم تبلت رو تو شارژ روشن کنم، اما بی فایده 

 .بود. باید یکم بیشیر شارژ میشد

  .خودمو مرتب کردم



 

1780 
 

ن    .گوشیم رو برداشتم و رفتم پایی 

خونه نشست ن ن آشیی  .ه بودن نعیمه و مهدی، دور می 

 .سالم کردم و نشستم

   نعیمه گفت

 .هوا خوبه، بعد شام نرو اتاقت بیا یکم تو حیاط  -

 مهدی هم رس تکون داد و گفت 

آره. بخواید میتونیم تا داخل شهر هم بریم دور  -

  .بزنیم

برای خودم از شایم هابی که نعیمه درست کرده بود  

  برداشتم و گفتم

ید فردا اومدم. شما  امشب که حال ندارم. مرش. شا -

  .برید راحت باشید

ه خورد. همون شماره خارچی بود!   گوشیم وییی



 

1781 
 

 .صداش رو قطع کردم

   نعیمه گفت

رنگ و روت خوب نیست. انقدر فکر و خیال   -

  !نکن

 .لبخند بی جوبن زدم و رس تکون دادم

 مهدی گفت 

مشکالت هرچی باشن، یا با گذر زمان حل میشن یا   -

  !بی اهمیت

 م و گفتمخندید

 .میدونم... فقط یکم خسته ام. خوب نخوابیدم -

 .دوست نداشتم بحث کنم

 !اونم در مورد خودم و حالم

 .زود غذام رو خوردم



 

1782 
 

 .تشکر کردم

   رفتم باال 

 .تبلت شارژ شده بود. رسی    ع روشنش کردم

 بهزاد زنگ زد به گوشیم

 .جواب دادم و به تبلت رو نگاه کردم تا باال بیاد

 بهزاد گفت

 پس چرا مدارک رو نفرستادی؟ -

  تبلت خاموش شده بود. االن شارژ شد یکم دارم -

 روشن میکنم. تو با پژمان حرف زدی؟

. اگر مدرگ برای صیغه ما  - آره... گفت خوب گفتر

 !رو کردن توجه نکن

 آروم گفتم

بهزاد... چرا رویا داره این کار رو میکنه؟ واقعا انتقام   -



 

1783 
 

 انقدر ارزش داره؟

 .زاد سکوت کردبه

  .قلبم ریخت

 !حس کردم یه قضیه دیگه هست که به من نگفته

  تبلت لود شد و بهزاد آروم گفت 

  روشن شد؟ مدارک رو فرستاد؟ -

13:11  
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  .باز هم بهزاد سکوت کرد

 .تلگرام رو باز کردم

 .جدید ترین پیام، از همون شماره بود

 .چندتا فایل بود

   رسی    ع فوروارد کردم برای بهزاد 

 .خودمم زدم باز شه

 بهزاد گفت

 .بزار مدارک رو چک کنم، بهت خیی میدم -

 .و قطع کردم باشه ای گفتم

 .مدارک رو باز کردم

ییک یه صفحه بود، در مورد صیغه من و بهزاد که 

 !انگار با گوشی ازش عکس گرفته بودن

 .ییک هم گوایه فوت مادرم بود
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 …ییک دیگه هم گوایه فوت پدرم 

مرتضوی انگار منتظر بود من پیامش رو باز کنم، 

 چون رسی    ع نوشت

، مجبور به ما خیی داریم شما شب فوت پدرتون -

صیغه شدید! میخوایم کمکتون کنیم و حضانتتون رو  

  !با ما همرایه کنید برگردونیم. فقط کاقن 

 پیام رو فوروارد کردم برای بهزاد 

   بهزاد رسی    ع نوشت

 .پیامش رو باز نکنجوابش رو نده!  -

 براش نوشتم

ن  -  !چرا؟ خب بزار بگم الزم ندارم و دارن اشتباه میکین

  .بهزاد زنگ زد

 کالفه جواب دادم و گفتم 



 

1786 
 

اون صیغه نامه جعیل و این بهزاد... بهش بگم  -

کنه بره به   اطالعات دروغه خب! میخواد کمک

اینهمه بچه بدبخت قربابن کودک همرسی کمک 

  !کنه

 بهزاد گفت

روز به من و پژمان  ۲گوش کن چشمان... الزمه  -

ی مشخص بشه. بعد بهت   ن فرصت بدی تا یه چی 

  !و بدیمیگم جوابش

 عصبابن گفتم

روز صیی کنم؟ من میخوام االن بهش  ۲چرا؟ چرا  -

  !بره به درکبگم

 بهزاد یهو عصبابن داد زد 

 و  -
 

چون قضیه انقدر ساده نیست که تو بهش بیک



 

1787 
 

خاموش کن. با من از   اون ول کنه! حاال هم گوشی رو 

طریق تبلت در تماس باش. شماره های غریبه رو 

 !جواب نده

 .که بهش جواب بدم، قطع کردمبدون این

 دوباره زنگ زد 

 .اما گوشی رو خاموش کردم

   تو تلگرام براش نوشتم

میخوام تبلت هم خاموش کنم. ازت ناراحت نبودم   -

، اما االن ناراحتم که  که منو اینجا گذاشتر و رفتر

  !باهام رو راست نیستر 

 .با این حرف، تبلت رو هم خاموش کردم

   دراز کشیدم رو تخت

ن رو حل کنه  …میدونم میخواد همه چی 



 

1788 
 

 !اما متنفرم از اینکه منو وارد بازی نمیکنه

 …انگار من بچه ام

 .اشکم ریخت

 میدونم خودم بچه ام 

 نکردم 
 

 …اما من هیچوقت بچیک

 بزرگ شدم ۷از همون 
 
  .سالیک

 انصاف نیست

 نکتن و سالهاست که بزرگ شدی
 

 …بچیک

ن    !اما بزرگ حسابت نکین

  در تقه ای خورد به  

  نعیمه از پشت در گفت

چشمان جان؟ آقا بهزاد پشت خطه باهات کار  -

  .داره



 

1789 
 

 بلند گفتم

  !بگو خوابه -

  پتو کشیدم رو رسم

 نعیمه گفت 

 .بیا خودت بگو  -

  کالفه گفتم

  !شب بخی   -

 .نعیمه دوباره در زد

  .دید جواب ندادم رفت

  .بردخوابم نیم

 .خسته نبودم

  !عصتی بودم

  .تبلت رو روشن کردم بلند شدم و 



 

1790 
 

اما تلگرام رو باز نکردم و با خوندن کتاب، خودمو رس  

 .گرم کردم

  …رمان ذهنم رو دور میکرد از این دنیا

  .صبح خوابیدم ۵نزدیک 

 .دوباره با صدای در بیدار شدم

   نعیمه گفت بیا صبحانه

 .نرفتم

 .دوباره خوابیدم

  باز اومد صدام کرد برای نهار 

 .بی حوصله بودم 

 .بلند شدم و دوش گرفتم

ن  ۳حدود   بود رفتم پایی 

 .نعیمه و مهدی تو حیاط بودن



 

1791 
 

 .برای خودم غذا گرم کردم

 نشستم، داشتم میخوردم که نعیمه اومد تو و گفت

 !زنگ بزن به آقا بهزاد، از صبح منتظر که بیدار شی  -

  .رس تکون دادم

 !غذام رو خوردم اما زنگ نزدم 

 .یکم تلویزیون دیدم

 مه باز اومد گفتنعی

   زنگ زدی؟ -

  کالفه گفتم

نم - ن   !می 

   بلند شدم و رفتم باال 

وع کردم به کتاب خوندن، که نعیمه اومد در زد و  رسی

 گفت



 

1792 
 

آقا بهزاد زنگ زده چشمان! میخواد باهات صحبت   -

  .کنه

 عصتی گفتم 

 .من خوابم! ضمنا، حرقن ندارم  -

 نعیمه مکث کرد و گفت 

م... ای -  !ن رفتارت درست نیستچشمان... دخیر

 شایک گفتم

 .جواب رفتار بهزاده! لطفا بذارید راحت باشم -

 .نعیمه رفت و اشکم ریخت

  .کالفه بودم

 .قلبم پر از درد بود

 .تو همون حال با گریه خوابم برد



 

1793 
 

تو خواب و بیداری حس کردم یه نفر موهام رو از 

  …صورتم کنار داد و گونه ام رو بوسید

13 April 2022  

11:21  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۲۷۷ 

 …تو خواب و بیداری، فکر کردم مامانه

   مامان

 …مثل سال های دور

 .تو خواب بغض کردم

 .دلم براش تنگ شده بود
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1794 
 

 .بودممن همیشه تنها  

  …من تو تنهابی بزرگ شده بودم

  …من از تنهابی خسته بودم

 .نوازش موهام ادامه پیدا کرد

خمار از خواب، با چشم هابی که از اشک ورم کرده 

  .بود و درد میکرد، چشم هام رو باز کردم

 .تو تارییک خوب نمیدیدم

 …باورم نمیشد

  !بهزاد بود 

 لبخند محوی زد و گفت 

   اجازه هست؟ -

 اب آلود نشستم رو تخت خو 

  .بهزاد با لباس راحتر بود



 

1795 
 

  پتو رو داد کنار 

  .اومد کنارم و دستش رو دراز کرد تا برم تو بغلش

 تو بغلش کز کردم و گفتم 

 !مگه نگفتر نباید همو ببینیم -

 .هوووم -

 پس چرا اومدی؟ -

  !چون جواب نمیدادی -

 .سکوت کردم

 و گفتم تازه یادم اومد چقدر ازش ناراحت بودم

-  
 

 !باهات قهرم... تو به من راستش رو نمییک

  .تو گلو خندید

 موهام رو بوسید و گفت 

  !زنگ زدم که بگم اما دیگه جواب ندادی -



 

1796 
 

  !دروغ نگو. جواب میدادم بهم راستش رو نمیگفتر  -

  .باز هم خندید

  چرخید اومد روم

  .وزنش رو تنم لذت بخش بود

  …خییل لذت بخش

 م چه حالیم و گفتماما نشون نداد

  !حاال بگو -

  .خم شد نرم لبمو رو بوسید

  دوست داشتم ادامه بده

 اما رسم رو کنار کشیدم و گفتم

؟ -
 

   بهزاد میشه اول بیک

 .رس تکون داد

  از روم کنار رفت و گفت



 

1797 
 

؟ -  میشه اول لخت شی

 شایک نگاهش کردم که گفت 

هیچوقت برام لخت نشدی... میشه برام لخت   -

؟  شی

 .رس تکون دادم

 .رفتم جلو تخت ایستادم

 موهام رو مرتب کردم دورم

 بهزاد نشست و تکیه داد به تاج تخت 

  .نگاهش رو من بود

ن بلوزم رو گرفتم  .پایی 

 تا زیر سینه ام باال دادم 

 اما مکث کردم و گفتم 

 !یکم رو بگو تا ادامه بدم -



 

1798 
 

 گفت  خندید و 

باشه... درست حدس زدی... قضیه فقط آزار من   -

 ...نیست

منتظر نگاهش کردم، که با انگشت اشاره کرد به  

  !لباسم

ن  ن بلوزم رو دادم پایی     پایی 

  رفتم عقب

 رو مبل نشستم و گفتم 

 .بگو بهزاد... االن حس لخت شدن ندارم -

 .دروغ بود

 !دروغ محض

  .اما دوست داشتم اول بشنوم

  ندید و گفتبهزاد خ



 

1799 
 

همه چی زیر رس همایونه! میخواد حضانت تو رو  -

ه ن رو پس بگی    !برگردونه به خودش و زمی 

 .چشم هام گرد شد

 لب زدم 

  !مگه میشه -

 بهزاد خندید و گفت

این قانون ما از بس خالء و راه در رو داره، که حد  -

نداره! فرستادمت اینجا که همایون هم نتونه پیدات 

  !کنه

 ئتن اینجا پیدام نمیکنه؟مطم -

 رس تکون داد و گفت

ن حدس  - این ساختمون هنوز سند نداره، برای همی 

 !زنم نتونه پیداش کنهیم



 

1800 
 

 منو پیدا کنه چکار؟  -

 بهزاد گفت

نمیدونم چشمان. فقط برای اطمینان گفتم اینجا   -

. پژمان میگه اگر قضیه رسانه ای بشه که مثال   باشی

و بعد فوت پدرش بردم سال ر  ۱۸من یه دخیر زیر 

باهاش رابطه داشتم، کیس به اصل قضیه  خونه ام و 

سطخ نگاه   و واقعیت نگاه نمیکنه! مردم نود درصد 

ن   .میکین

 .مکث کرد

   لب زدم

 مثل شهاب؟ -

 بهزاد رس تکون داد و گفت

کیس نگاه نمیکنه واقعا خواست ما چی بود و چه  -



 

1801 
 

ه فقی    درصد میگن ۹۰ه! اتفاقر افتاد  بود به دخیر

امید راحت شدن زندگیش، با مرد مسن پولدار 

  !خوابید

 .چشم هام رو بستم

 .آیه کشیدم

  …واقعا حق با بهزاد بود

 آروم گفتم

 مادر  -
 
رویا با قضاوت و نسخه پیخی برای زندگ

من... مادرم و من رو اینجور عذاب داد! حاال داره با  

ن کار رو میکنه  من همی 
 
  …زندگ

 تکون داد و گفت بهزاد کالفه رس 

یف   - پول آدم ها رو عوض میکنه. خییل باید رسی

امکان پول در  باشی که وقتر پول اومد دستت یا 



 

1802 
 

آوردن بیشیر از راه نادرست برات فراهم شد،  

افتت یادت نره   !رسی

11:38  

 @mynovelsellکانال  فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی

 چشمان#

#۲۷۸ 

 .رس تکون دادم

 بهزاد گفت

ن بود... ما هنوز درست نمیدونیم چی   - ماجرا همی 

شده... چون اون ها خیی ندارن که به گوش ما 

ن   . رسیده... تازه دارن مدرک جمع میکین

پس چرا نذاشتر من به مرتضوی بگم که این مدارک  -
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1803 
 

   دروغه؟

 زد و گفت بهزاد لبخندی

، تهش میذارن چون  -
 

مرتضوی با اوناست. هرچی بیک

ین کار اینه جواب  ! بهیر که تحت فشار من گفتر

  .ندی

  کالفه گفتم

  !پس من جواب دادم گند زدم که -

  .عیتی نداره. دیگه جواب نده -

 رس تکون دادم و بهزاد گفت 

؟ -   حاال برام لخت مییسی

  خندیدم و گفتم

.. میشه عکس نامه مادرم رو برای  باشه، اما قبلش.  -

؟    رویا بفرستر



 

1804 
 

  متعجب نگاهم کرد و گفت

 چرا؟  -

  شونه ای تکون دادم و گفتم

میخوام بهش بگم من جای تو بودم، از خجالت  -

 !مرده بودم

 بهزاد با تاسف رس تکون داد و گفت

 !اثر نداره چشمان -

 آیه کشیدم و گفتم

شدی،  خب بهش بگم اگر یه روزی دخیر دار  -

  !مواظب باش بچه ات عذاب نکشه

تو تارییک، اتاق باز هم مشخص بود حالت صورت 

 .بهزاد تغیی  کرد

 ناخوداگاه شوکه گفتم



 

1805 
 

 چی شده بهزاد؟ -

 .یهو انگار به خودش اومد

  .اخم کرد

  رس تکون داد و گفت

... بیا بخوابیم... دیر شد  -  .هیخی

 .با این حرف دراز کشید

 آروم گفتم

 ؟ لخت نشم -

  !نمیخواد دیگه -

ن رو گفت و با رس اشاره کرد برم   .همی 

ون بیارم   خواستم بلوزم رو بی 

 اما کالفه گفت

 !بیا چشمان نمیخواد -



 

1806 
 

 .از رفتارش جا خورم

  رفتم زیر پتو بغلش

 .از پشت بغلم کرد

 .با پاهاش، هم پاهام رو قفل کرد 

 موهام رو نفس عمیق کشید

  .اما نه حرقن زد و نه کاری کرد

  یکم گذشت

 .برداما خوابم نیم

 ناخوداگاه گفتم

 بهزاد... تو هنوز به رویا حس داری؟  -

  یهو خودش رو عقب کشید و عصبابن گفت

بن  - ن  !این چه حرفیه می 

 چرخیدم سمتش و آروم گفتم 



 

1807 
 

 ...پس چرا من در مورد عذاب کشیدش گفتم، تو -

 .اما یهو مکث کردم

 و گفتم نگاهم تو صورت آزرده بهزاد چرخید 

  ...شما... بچه -

 هنوز حرفم تموم نشده بود، که بهزاد گفت 

  ۴رویا سقط کرد... تو  -
 

  ...ماهیک

 .چشم هاش رو بست

ه شد و گفت   رو به سقف خی 

 ...بچه دخیر بود -

 .دهنم خشک و تلخ شد

  بهزاد دستش رو گذاشت رو چشمش و گفت

 !فقط بخوابیم. نمیخوام در موردش حرف بزنم -

  .دراز کشیدمکنارش 



 

1808 
 

 .بغض داشتم

 نمیدونم چرا 

 لب زدم 

 …ببخشید ناراحتت کردم -

  .بدون نگاه کردن به من، دستش رو دراز کرد

  بغلم کرد و گفت 

! گذشته من طعم زهر  - چشمان... تو مقرص نیستر

 ...میده

  ...اما من یادت انداختم -

 چرخیدم روش

 دستش نشست رو کمرم 

 خودمو بهش کشیدم و گفتم

   یذاری تالش کنم شاید از ذهنت بره؟م -



 

1809 
 

14 April 2022  

15:24  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۲۷۹ 

  لبخند تلخن زد و گفت

ه... حسم رو پرونده... شاید االن - بیشیر  میدونم نمی 

از سکس، به خواب نیاز دارم. میشه از رو من تکون  

  نخوری؟

 .لبخند زدم

رس تکون دادم و رسمو گذاشتم تو گودی گردن  

  …بهزاد
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1810 
 

  دستش دورم قفل شد و تو همون حال

 .دوتابی خوابیدیم 

 اول تو ذوقم خورد که پیشنهاد سکسم رو رد کرد

اما یکم گذشت، خوشحال شدم که احساسات تو 

 !بهزاد، قوی تر از شهوتشهوجود 

ل  ن روز های اول خوب خودش رو کنیر برای همی 

  .میکرد

ن وقتر رابطه داریم، میدونم از شهوت   برای همی 

یز از احساسه  …نیست و لیی

کنم این رمان بر اساس دوستان من مجدد تاکید یم )

من نگید فالن مدل  واقعیته پس تروخدا نیاید به

ی که راوی ن برام روایت کنه و  بنویس. من هر چی 

  (افتاده مینویسم اتفاق



 

1811 
 

 .با نوازش دست بهزاد بیدار شدم 

 .اتاق تاریک و روشن بود

 .چشم هام خمار از خواب بود

بهزاد اما دستش رو برد زیر بلوزم و کمرم رو نوازش 

 .کرد

   آروم باال برد دستشو و بلوزمم داد باال 

  هویم گفتم و از رو بدنش رفتم کنار 

 تخندید و گف

   اجازه هست؟ -

 خمار از خواب نگاهش کردم و گفتم

  !آره، اما زحمت همه چی با خودته -

  .خندید

 لبمو بوسید و گفت



 

1812 
 

 …تا باشه از این زحمت ها -

با این حرف، مشغول بوسیدن گردنم شد و هم زمان 

 .بدنم رو فتح کرد 

ون آورد و انقدر به بوسیدن ادامه  لباس هام رو بی 

  .مار خواب بودمداد، که دوباره خ

داشتم غرق یه خواب لذت بخش میشدم، که  

ن پام گذاشت و حرکت اول رو زد   .خودشو بالخره بی 

 .ناله هام بلند شد و بهزاد لبمو بوسید

لب از رو لبم برنداشت، تا هر دو اوج رو تجربه  

  .کردیم

  تو خواب و بیداری بغلم کرد و گفت

ید باز برات قرص ضد بارداری میذارم... ببخش -

  .کاندوم یادم رفت



 

1813 
 

 زیر لب زمزمه کردم

 .مهم نیست -

  !چون واقعا دیگه برام مهم نبود

 .خمار از خواب تو بغلش آروم گرفتم

 .خواب بچه دیدم

یه پرس بچه، با صورت کتی بهزاد، اما موهای فر و 

 …چشم های مثل من

 .دوستش داشتم

دلم میخواست بغلش کنم و عطر تنش رو نفس  

 …عمیق بکشم

 .اما از خواب پریدم

  .تو ذوقم خورد

 !دوست داشتم ادامه خوابم رو ببینم



 

1814 
 

   برگشتم سمت بهزاد 

 .اما تخت خایل بود

یه شیت قرص ضد بارداری و یه برگه کوچیک کنار 

  .تخت بود

  روش نوشته بود 

ببخشید زود رفتم. قرص رو حتما طبق دستورش  -

هم بخور. گوشیت رو هم روشن نکن! با خط نعیمه ب

  .. دوستت دارم. بهزادزنگ بزن

حال گرفته ام، با خوندن دوستت دارم بهزاد یکم بهیر 

  .شد

   اما قرص رو گذاشتم تو کشو 

  !دلم اون پرس بچه رو میخواد

همون کوچولو که تو خواب، نتونستم تنش رو بو 



 

1815 
 

  …کنم

 .با دل گرفته بلند شدم

ن   دوش گرفتم و رفتم پایی 

 .خونه تو سکوت بود

  !عیمه بود نه مهدینه ن

   رفتم پارکینگ

ن هم نبود  .ماشی 

س افتاد تو وجودم  .اسیر

   بهزاد گفت بهش زنگ نزنم

 اما

اما حاال شماره نعیمه هم نداشتم که بهش زنگ بزنم،  

  !ببینم کجاست

  .نگران یه چرچن تو حیاط زدم



 

1816 
 

   گرسنه بودم 

س میلم رو بسته بود   .اما اسیر

   دل رو زدم به دریا 

 .ن کردمگوشی روش

اما هنوز شماره بهزاد رو نگرفته بودم، که مرتضوی 

  …زنگ زد

15:31  

  چشمان#

#۲۸۰ 

 .ترسیدم

 نمیدونستم رد تماس کنم یا بزارم تا آخر زنگ بخوره

 !یا حتر جواب بدم
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1817 
 

 .فقط گوشی رو مجدد خاموش کردم

  .یاد تبلت افتادم

 رسی    ع رفتم با تبلت و از تلگرام، به بهزاد پیام دادم

  .اما آنالین نبود

  .پیامم رو ندید

تو شماره های قدییم تبلت گشتم ببینم شماره نعیمه  

 …هست یا نه

 .ودنب

 اما رسیدم به اسم رویا

 .سه تا شماره داشت

 ...و عکس پروفایلش

اویل یه عکس جدید بود از رویا، تو محیط کارش با  

 !کت و موهای مرتب



 

1818 
 

  !خییل شیک و رسیم

 .دویم عکس نداشت

  …و سویم

  .سویم عکس رویا و بهزاد بود

  رو یه نیمکت کنار دریاچه

اهن بهاری تنش بود، که سف ید بود با گل رویا یه پی 

   های یاش

اهن سفید و شلوارک یاش تنش بود، هر دو  بهزاد پی 

ن   .کتوبن سفید داشیر

 .رس بهزاد تو موهای رویا بود

انگار داشت موهاش رو نفس عمیق میکشید و منظره 

پشتشون، یه غروب رویابی منعکس شده تو دریاچه 

  …بود



 

1819 
 

  .رویا با غرور لبخند به لبش بود

ن تبلت رو گذاشتم   پایی 

 …مثل کیس که روح دیده، نشستم رو مبل

 .نصف رسم از درد داشت منفجر میشد

د ن   .انگار یه نفر داشت مغز رسم رو شخم می 

من میدونم رابطه بهزاد و رویا یه رابطه مسموم  

  …بود

 من میدونم حیس بینشون االن نیست

 ...اما

  اما دیدن این عکس

 ...فکر به اینکه

 ...یه روزی

 ...تو عطر تن رویا بود بهزاد، غرق



 

1820 
 

 !خدای من چقدر وحشتناک بود 

 …درسته ربظ به من نداشت

  اما 

ن این فکر، تو ذهنم تهوع آور  اما دیدنش و شکل گرفیر

  .بود

 .حس کردم دارم باال میارم

 .رفتم رسویس و باال آوردم

ی تو دلم نبود ن   .چی 

 .فقط اسید معده باال آوردم

 .گلوم سوخت و چشم هام سیایه رفت

خونه ن  خودمو رسوندم به آشیی

یه قاشق بزرگ عسل گذاشتم تو دهنم و کف  

خونه نشستم ن  .آشیی



 

1821 
 

  .چند دقیقه گذشت

 .حالم بهیر شد

ون اومد  .صدای در از بی 

 رفتم رس پنجره 

ن اومدن داخل  نعیمه و مهدی، با ماشی 

  .میوه جات خریده بودن

 زود برگشتم باال

 .حوصله حرف زدن با نعیمه رو نداشتم

 .از کشیدم و چشم هام رو بستمدر 

 .اما تو رسم، دوباره عکس بهزاد و رویا اومد

 تبلت رو گرفتم و تو تلگرام برای بهزاد نوشتم 

 چرا ما عکس نداریم که با دیدنش حالم خوب شه؟-

 .هنور آنالین نبود



 

1822 
 

 .خواستم رمان بخونم، که نعیمه در زد

 خواستم بگم میخوام بخوابم، که گفت

؟چشمان جان..  - بن ن  . آقا بهزاد زنگ زده حرف می 

ن و گفتم  از رو تخت پریدم پایی 

 ...آره -

 .در رو باز کردم

 گوشی رو از نعیمه گرفتم 

 تا الو گفتم، خودش گفت 

   چشمان... تو گوشیت رو روشن کردی؟ -

15 April 2022  

12:50  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 



 

1823 
 

 this messageIn reply to  

✅  

12:57  

 this messageIn reply to  

  ✅      اینو حتما جایگزین قبیل کن 

16 April 2022  

12:11  

 @mynovelsellز کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط ا

 چشمان#

#۲۸۱ 

 تنم یخ شد و گفتم
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1824 
 

در حد چند ثانیه که به نعیمه زنگ بزنم. آخه خونه  -

  !نبود

ون داد و گفت   بهزاد نفسش رو خسته بی 

... لطفا روشن وقتر ازت میخوام روشن نکتن  -

  !نکن... فقط از تبلت استفاده کن. قول بده چشمان

 .بغض کردم

 !چون لحن بهزاد خییل تند بود

 اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

 .چشم -

 .زیر لب مرش گفت و قطع کرد

  .دلم گرفت

ن   نعیمه رفته بود پایی 

   گوشیش رو گذاشتم رو نرده پله ها 



 

1825 
 

 .برگشتم اتاقم

 .در رو بستم

 .خییل حالم گرفته بود

  .اشکم دست خودم نبود

 .باز با گریه، دراز کشیدم و مجدد خوابیدم

 .با دیدن یه خواب بد، از جا پریدم

 .خواب دیدم رویا میخواد خفه ام کنه

 .به تبلت نگاه کردم

  !نیم ساعت هم نشده بود

  .کالفه لم دادم و رمان خوندم

  .رمان جالتی بود

 دور کر 
 
  .دمنو از زندگ

 .نعیمه مجدد اومد دنبالم



 

1826 
 

 اینبار دیگه برای شام 

 .شام خوردم تو حیاط قدم زدم

 .حوصله حرف زدن با نعیمه یا مهدی رو نداشتم

  .حالم گرفته بود

  …بهزاد هم زنگ نزده بود

 .وقتر برگشتم اتاق، دیدم بهزاد تو تلگرام پیام داده

و  چندتا عکسمون از شمال، کنار دریا رو برام فرستاده

 نوشت 

. پروفایلت هم نذار، تا فعال به کیس نشون نده -

  !خودم بیام حالتو خوب کنم

 .قلبم تند تر زد

   با ذوق نوشتم

  داری میای؟ -



 

1827 
 

 .برام ویس فرستاد

 .پخش کردم

 …دلم برای صداش هم تنگ شده بود

   بهزاد گفت

کت بهم   - یه چند روز نمیشه بیام. هم کارای رسی

زمینتم، هم شاید مجبور شم  ریخته، هم دنبال کارای

  !برم ترکیه

 .دهنم باز موند

 ترکیه؟

  چرا؟

 اول میخواستم ویس بدم

 اما انقدر یهو حالم بد شد 

 فقط براش نوشتم



 

1828 
 

 چرا بری ترکیه؟ چرا بری پیش رویا؟ -

   بهزاد نوشت

راستش شکایت رو به جریان انداختم. بخاطر  -

ه اثر رفته، دیگ  فروش جواهرات، االن چون از ایران

م، اونجام شکایت  نداره اما برم ترکیه مدارک رو بیی

 !رویا رو برگردونن ایران کنم ممکنه

 عصتی نوشتم 

تهدیدش کتن بیاد   دروغ نگو. میخوای بری ترکیه -

! اونم باز   ه وگرنه ازش شکایت میکتن طالق بگی 

ن ایران شکایت رو  میذاردت و  ه! وگرنه چرا از همی  می 

  نمیفرستر ترکیه؟

 اد نوشت بهز 

-  
 

  !اینطوری نیست که تو مییک



 

1829 
 

 .عصبابن بودم

 …عصبابن و ناراحت

 براش نوشتم

نمیخوام دیگه در موردش حرف بزنم. هر کاری  -

 .دوست داری بکن

 .پیام رو فرستادم 

نت تبلت رو قطع کردم   .اینیر

ه شدم به سقف  دراز کشیدم و خی 

   خدایا... یعتن بهزاد هنوز دلش گی  رویا بود؟

12:15  

  چشمان#

#۲۸۲ 
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1830 
 

  میدونم دیگه عشقر نیست

 …اما حس میکنم هنوز احساش هست

  وگرنه چرا خودش بره ترکیه؟

  چرا وقتر در مورد بچه حرف زدم

 حالش انقدر بهم ریخت؟ 

  .شاید حساس شدم

 .شاید اشتباه فکر میکنم

 اما حالم بده 

  …خییل بد

 دمر دراز کشیدم رو تخت

 بالشت رو گذاشتم رو رسم و تو دلم گفتم 

خدایا، میدوبن من بیشیر از این نمیتونم. خودت  -

 …آرومم کن



 

1831 
 

ی  ن  رو تنم نه پتوبی بود نه چی 

 اما مثل یه موج گرم

  .آروم کل وجودم گرم شد

 …آغوش خدا فرو رفتمانگار تو 

  .بدون اینکه بفهمم چی شد، خوابم برد

 .صبح با صدای پرنده ها بیدار شدم

   شوکه نشستم رو تخت

 .خسته نبودم

 .خوابم نیم اومد

 .صبح بود ۸ساعت 

 .پنجره غرق نور بود

، نزدیک پنجره این  رفتم رس پنجره، یه رسو طالبی

   اتاق بود که رو شاخه هاش پر بود از پرنده



 

1832 
 

 .بخند زدمل

وع شده  .یه روز جدید رسی

م چون نمیدونم فردا   ه از اقامتم اینجا، لذت بیی بهیر

ه   !چه خیی

  .یکم به پرنده ها نگاه کردم

  رفتم رسویس

 .یه دوش گرفتم

  .موهام رو خشک کردم

ن پیش نعیمه    مرتب رفتم پایی 

 .داشت صبحانه درست میکرد

  با دیدنم لبخند زد و گفت

؟  یه زنگ به آقا  - بن ن  بهزاد می 

 بی تعارف گفتم



 

1833 
 

نم! تا   - ن نم. زنگ زد هم حرف نمی  ن نه... زنگ نمی 

 .قضیه حل شه

 ابروهای نعیمه باال پرید

ی نگفت  ن   .اما چی 

 .صبحانه خوردم

   رفتم تو حیاط

 .رو تاب فلزی نشستم و تبلت رو گذاشتم رو پام

وع کردم به رمان خوندن  .رسی

 .دقیقا دو روز با این حال گذشت

د بهزاد  ن  .به نعیمه زنگ می 

  .پرسیدحال منو یم

دم  ن  .من حرف نمی 

ی از بهزاد به من نمیداد  !نعیمه هم خیی



 

1834 
 

 .دلتنگش بودم

  …نگرانش بودم

اما هیچکدوم، باعث نمیشد بخوام باهاش حرف 

 .بزنم

فت   !چون به نظرم راه اشتبایه می 

 .روز پنجم بود

ن برن خرید  نعیمه و مهدی میخواسیر

  .گفتم منم میام

ن شدیم   .حاضن شدیم و سوار ماشی 

  .تو این چند روز، من خییل کم حرف زده بودم

  اونم فقط با نعیمه

 !با مهدی که کمیر 

  یکم که رفتیم، مهدی گفت



 

1835 
 

چشمان خانم، میدونستر اگر بری دادگاه، میتوبن  -

ی که نشون بده  شما از نظر عقیل و  گوایه رشد بگی 

 رسیدی و الزم ن ۱۸جسیم به 
 
یست تا تولدت سالیک

؟   صیی کتن

ی نگفتم ن   .چی 

ن رایه بود، بهزاد و وکیلش اقدام  چون مسلما اگر چنی 

  !میکردن

   مهدی مجدد گفت

؟ -    میخوای االن بریم دادرسای اینجا، اقدام کتن

  قبل من نعیمه گفت

بیخود... این راهش بود آقا بهزاد خودش اقدام   -

  !میکرد

 .با نعیمه موافق بودم



 

1836 
 

  م آره که مهدی گفتخواستم بگ

من آدم قدر نشناش نیستم، اما میگم یه وقت نکنه   -

 چشمان  ۱۸فعال   خود بهزاد خان هم نخواد 
 
سالیک

ی بعید   ن اده دیگه... ازش هر چی  ن خانم برسه! آدمی 

  .نیست

  .دلم ریخت

؟   یعتن چی

 نکنه حق با مهدی باشه؟

 .نعیمه شایک شد 

 به مهدی توپید 

س گفتم   اما من پر شدم از شک با اسیر

سم - ایطش رو بیی   …بریم من رسی

17 April 2022  



 

1837 
 

11:34  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۲۸۳ 

 از این حرف من، نعیمه عصبابن گفت

بسه! ما کاری بدون مشورت با آقا بهزاد   نه!  -

  .کنیمنیم

  .سکوت شد بینمون

  .نعیمه گوشیش رو برداشت و شماره گرفت

  گذاشت کنار گوشش

 چند لحظه بعد گفت

یم سالم آقا بهزاد  - ؟ بله خوبه! داریم می  ن . خوبی 

. متشکرم  .خرید سه تابی
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1838 
 

 مکث کرد و گفت

ه اسم مهدی گفت بهتون بگم یه موردی هست ب -

گوایه رشد! شاید گرفتنش برای چشمان خانم به 

  !کارتون بیاد

 .سکوت کرد

  .سکوت شد

 ...سکوت

م   دوست داشتم گوشی رو از نعیمه بگی 

 …بشنوم بهزاد چی میگه

 .اما روم نمیشد

نعیمه چند تا درسته و حق با شماست گفت و به من 

  .نگاه کرد

   یهو پرسید 



 

1839 
 

؟ -   میخوای خودت صحبت کتن

  !فکر رس تکون دادم آره بدون

 .اما رسی    ع پشیمون شدم

  ویل نعیمه گوشی رو گرفت سمت من

 .با اکراه گوشی رو گرفتم

  .الو آرویم گفتم

   بهزاد نفس عمیقر کشید و گفت

 !چه عجب! ما صدای شما رو شنیدیم خانم -

  .صداش رو که شنیدم، اشکم ریخت

 بهزاد گفت

بن با من؟ - ن  چرا حرف نمی 

 .ه رسیده بودیمبه فروشگا

  .مهدی پارک کرد 



 

1840 
 

 نعیمه و مهدی پیاده شدن و من با بغض گفتم

 !حرف بزنم اشکم راه میفته چون -

 .بهزاد سکوت کرد

  .بغض صدام تابلو بود

  آروم گفت

، اما چاره دیگه ای  - معذرت میخوام اذیت مییسی

  !نداریم

 .سکوت کردم

 .حرف نداشتم

 چی میگفتم؟

 بهزاد گفت

ن گوا - یه رشد، جدا از زمان بر بودن؛ برای گرفیر

نه وقتر که بخوای  !وقتیه که بخوای ازدواج کتن 



 

1841 
 

ی!  اختیار اموالتان رو از ویص و وکیل پدرت بگی 

حالت، باید از اونا شکایت کتن که  چون در این

قانوبن  صالحیت ندارن و اعالم کتن خودت به سن

رسیدی. هم پروسه طوالنیه هم مسلما همایون هم 

  !که حق با خودشه  ل میاره تو دادگاه،دالی

 .رس تکون دادم

  .فکر بیخودی بود

  .مسلما بهزاد و وکیلش، به این فکر کرده بودن

  بهزاد آروم گفت 

ن زیادی نمونده... داره حل میشه! نگران  - دیگه چی 

  .نباش

ن دادم و گفتم  آب دهن تلخم رو پایی 

؟ رفتر ترکیه؟  -  کجابی



 

1842 
 

 .بهزاد سکوت کرد

 طوالبن شد و جوابم رو گرفتم سکوتش

 !رفته بود ترکیه

 کالفه گفتم 

 رویا رو هم دیدی؟ -

  !آره! امروز دیدم -

دم و کالفه گفتم   لب هام رو با حرص، فرسی

  !باشه کاری نداری؟ ما رسیدیم -

ی بگه ن  بهزاد خواست چی 

 .اما قطع کردم

دم ن   !نباید باهاش حرف می 

 ...نباید

 ...نباید



 

1843 
 

  .داشت حاال حالم مزه مرگ

 .بهزاد زنگ زد

 .پیاده شدم

 گوشی رو دادم به نعیمه و گفتم

  !جواب بده بگو نمیخوام حرف بزنم -

  .نعیمه شوکه گوشی رو گرفت

 رو به مهدی گفتم

نم، یه ساعت دیگه میام پیش   - ن م دور می  من می 

ن   !ماشی 

رس تکون داد و قبل اینکه بشنوم بهزاد چی میگه، 

  …رفتم تو فروشگاه

11:42  



 

1844 
 

 چشمان#

#۲۸۴ 

  …نعیمه و مهدی به من بگن لوس شاید 

 بگن بچه

   بگن احمق

 !اما واقعیت اینه که برام مهم نیست

  .فقط میخوام بهزاد بفهمه چقدر ناراحتم

 !فرم از رویاچقدر متن

  …از اینکه رفته ترکیه و رویا رو دیده

گایه خیانت، دست زدن و لمس کردن و رابطه 

ن نیست  !داشیر

ن نیست  …گایه خیانت، حرف زدن محبت آمی 

ن که تو، وسط جنگ، نگران اون باشی یه جور  همی 

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 

1845 
 

  !خیانته

 ...اون

 .اون خییل به ما بد کرده

نه بیا طالق اونوقت بهزاد، رفته اونجا تا تهدیدش ک

ه وگرنه ازت شکایت میکنم  !بگی 

مگه این روش، دفعه قبل جواب داد که حاال داشت  

 کرد؟دوباره تالش یم

دم ن ن قفسه های فروشگاه، کالفه قدم می   .از بی 

یه زن و شوهر و یه پرس کوچولو، در حال خرید 

  .بودن

 .پرسه تو سبد نشسته بود

 مادر و پدرش در حال انتخاب وسایل

 .ه حایل شد دلم ی



 

1846 
 

 یعتن ممکنه منم باردار باشم؟

ممکنه رویا گورش رو گم کنه و این تصویر آینده ما 

 باشه!؟

 …اشکم ریخت دوباره

 .زود خودم رو جمع کردم و رد شدم

ن   یه ساعت که شد، برگشتم کنار ماشی 

  .چند دقیقه گذشت، نعیمه و مهدی اومدن

  .رفتیم خونه

ن وسایل خودمو منم با کمک به نعیمه تو مرتب کرد

 .رسگرم کردم

سیدم بهزاد چی گفت  نیی

  .اونم حرقن نزد

  .چندین روز دیگه گذشت



 

1847 
 

  .از درون داشتم دیوونه میشدم

 زدبهزاد هر روز با نعیمه حرف یم

 .گفت بده با چشمان حرف بزنماما دیگه نیم

 ...منم که هیچ

   نه میگفتم

ش رو از نعیمه میگرفتم  .نه خیی

   ارشد داشت میخوند و رسگرم بود مهدی برای کنکور 

 .منم با رمان هام وقتمو پر میکردم

  .ساله میشدم ۱۸دو شب دیگه 

  ۱۸دو شب... تا 
 
 ...سالیک

 .شب بود ۱۲ساعت 

  .پشت پنجره اتاق خوابم ایستاده بودم

  .از دور تو مسی  خونه ما نور افتاد



 

1848 
 

  .یه لحظه قلبم ریخت

  فکر کردم بهزاد اومده

ن فرق   !داشت اما ماشی 

یه پژو بود! رنگش هم زرد بود و مشخص بود 

  !تاکسیه

  .رسی    ع در رو باز کردم

ن     رفتم پایی 

  .نعیمه خواب بود

  .گوشیش رو اوپن بود

  …شماره بهزاد رو گرفتم و زنگ زدم بهش

18 April 2022  

11:18  



 

1849 
 

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۲۸۵ 

  .هم زمان از آیفون نگاه کردم

ن افتاد رو آیفون و مشخص نبود چه  نور چراق ماشی 

ه  !خیی

 بهزاد جواب داد و گفت 

ی شده؟ - ن  سالم نعیمه جان. چی 

 نگران گفتم

بهزاد... یه تاکیس زرد اومده جلو در خونه. یه نفر  -

 !پیاده شد هم

ن لحظه، زنگ آیفون رو زدن و گفتم    همی 

  !در هم زدن -
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1850 
 

   بهزاد نگران گفت

جواب نده! نمیدونم کیه! اما هرگ هست نباید تو   -

  .رو ببینه! اصال در رو باز نکنید

 .دوباره زنگ زدن 

ون  .مهدی و نعیمه، خواب آلود اومدن بی 

   نعیمه گفت

 آقا بهزاده؟ -

 زود گفتم 

  ...نه -

  زاد از تو گوشی گفتبه

  !بده من حرف بزنم با نعیمه -

 گوشی رو زدم رو اسپیکر و دادم به نعیمه 

 اونم گفت



 

1851 
 

 !آقا بهزاد، گوشی رو اسپیکره -

 بهزاد گفت

باشه... من کیس رو نفرستادم اون سمت! شاید لو   -

 !رفته چشمان اونجاست

   مهدی گفت

 !مگه تموم نشد کارها -

 .مسوایل به مهدی نگاه کرد

   بهزاد مکث کرد و گفت

  !نه متاسفانه منتظر حکم قایصن هستیم -

  …من که کال در جریان نبودم چی شده

 .فقط نگاهشون کردم

  .آیفون دوباره زنگ خورد

   مهدی گفت



 

1852 
 

  جواب بدم کیه؟ -

   بهزاد گفت

  !آره، اما راه نده  -

 مهدی گفت چشم و آیفون رو برداشت و شایک گفت

  بله؟ -

د و صدای یه مر  ن د از اون پشت اومد که جوون می 

  گفت

من عمادی هستم! از طرف آقای مرتضوی اومدم!  -

؟ ن  میکین
 
 خانم )...( اینجا زندگ

 مهدی جواب داد

ن   - نه آقا! این وقت شب حالت خوش نیست ها! ببی 

بن ملت رو بیدار کردی ن   !کجا رفتر اشتباه زنگ می 

  طرف گفت



 

1853 
 

 ...اما به من آدرس -

   رفش تموم شه و گفتمهدی نذاشت ح

هر خری آدرس اینجارو داده غلط کرده! برو آقا   -

نم  ن   !۱۱۰زنگ می 

 ...جناب، قضیه خییل مهمه اگر خانم -

  باز مهدی پرید وسط حرفش و گفت

نم  - ن به اونا اهمیت قضیه رو توضیح  ۱۱۰زنگ می 

 !بده

  .با این حرف گوشی رو گذاشت

  .سکوت شد بینمون

 بهزاد گفت

  …۱۱۰ن زنگ بز  -

11:32  



 

1854 
 

  چشمان#

#۲۸۶ 

 نگران گفتم

؟ -    اگر زنگ بزنیم اون بگه دنبال منه چی

 بهزاد اینبار آروم تر بود و گفت

نبال تو  بزار بگه! زنگ بزن بیان این هم بگه د -

 !هست، تا من پدر جفتشون رو در بیارم

   هنگ لب زدم

   چی شده من خیی ندارم؟ -

کرد قبل بهزاد، مهدی که داشت از تو آیفون نگاه یم

 گفت

  .سوار تاکیس شد داره برمیگرده -

   همه برگشتیم سمت مانیتور 
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1855 
 

  !واقعا سوار شده بود

ن دنده عقب گرفت  .ماشی 

 نورش افتاد رو آیفون 

 .از دید ما تار شد دوباره

   بهزاد گفت

خوبه... حساب کارش رو کرد... دزدگی  ساختمون   -

ه ، از دیوار هم نیی ن   !فعال کنی 

من رسی    ع پا تند کردم سمت دکمه دزدگی  و فعالش 

 .کردم

   نعیمه گفت

 فعال شد آقا بهزاد... کار دیگه ای هم هست؟  -

م کنید - ی شد خیی   !نه فقط خیی

 نعیمه گفت 



 

1856 
 

 .چشم -

  .بهزاد قطع کرد

 …دوست داشتم باهاش حرف بزنم 

سم کار چطور پیش رفته  بیی

 !اما اون قطع کرد 

 …منم غرورم نمیذاشت دوباره زنگ بزنم

 همه برگشتیم اتاق

ون رو چک  اما تا صبح، صد بار از پشت پنجره بی 

  .کردم

 .د بیدار شدمصبح، نزدیک ظهر با رس در 

 .نعیمه و مهدی حرقن از دیشب نزدن

 .منم نزدم

  تا غروب دووم آوردم



 

1857 
 

 اما غروب دیگه عصتی گفتم 

ن چی شد؟ - ن ببینی     میشه یه زنگ به بهزاد بزنی 

   نعیمه گفت

  !گفت خودش خیی میدهصبح زنگ زدم -

 بی حوصله شام خوردم رفتم اتاق

 .با قرص مسکن به زور خوابیدم

   لدم بود فردا شب تو 

ی از بهزاد نبود   …اما خیی

  .دلم گرفته بود

 .صبح با حال خراب بیدار شدم

  بغض

  گریه

 
 

  …کالفیک



 

1858 
 

صبحانه نخوردم، رفتم تو حیاط رو به استخر خایل 

 .نشستم

 .کیل گریه کردم

 …بخاطر کودگ ای که نداشتم

 پدری که عذابم داد

 …شهاب که اذیتم کرد

   رویا که انقدر پست بود 

 ...دو بهزا

  !بهزاد که انقدر رسد شده بود

   نعیمه صدام کرد برای نهار 

   دوست نداشتم نهار بخورم

فت  .اما دلم داشت ضعف می 

 .رفتم یکم غذا خوردم



 

1859 
 

 نعیمه نگران گفت

  چرا گریه کردی عزیزم؟ -

 لبخند تلخن زدم و گفتم 

 .گریه کردم سبک شم -

 باز پرسید 

  سبک شدی؟ -

  رس تکون دادم و گفت

  !بیا بریم خرید پس -

  گفتم  بلند شدم و 

مرش... من حسش رو ندارم، شب خوب نخوابیدم   -

  .االن برم بخوابم

 با این حرف رفتم اتاقم

  پتو کشیدم رو رسم



 

1860 
 

 چشم هام رو فشار دادم

  .اما خوابم نیم اومد

 .در اتاق باز شد

 کالفه گفتم 

  !من نمیام نعیمه خانم... شما برید -

  .صدابی نیومد

 .اتاق بسته شد در 

ون از پتو     آروم رسم رو آوردم بی 

  !اما با دیدن بهزاد تو اتاق، جلو در، ابروهام باال پرید

19 April 2022  

00:54  

 @mynovelsellل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال فای



 

1861 
 

  چشمان#

#۲۸۷ 

  !باورم نمیشد بهزاد بود

  .لبخندی رو لبش نشست

ن آرایش  کت و کیقن که دستش بود رو، رو صندیل می 

  …گذاشت و من کامل چرخیدم به سمتش

  .لبخندش پر رنگ تر شد

در حایل که دکمه های رس آستینش رو باز میکرد 

  گفت

یک نمیخوای؟ -  رسی

   نشستم رو تخت و لب زدم

یک؟ -  رسی

  خندید و گفت
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1862 
 

یک تو تختت -  !رسی

 .نتونستم نخندم، و رس تکون دادم آره

  زیر لب گفت

  .خوبه -

ون آورد اهنش رو از تنش بی    .پی 

ه بهش بود  .نگاهم خی 

  خندید و گفت

  !واقیع ام. چرا اینجوری نگاه میکتن  -

 .یهو صدای در حیاط اومد

  .ابروهام باال پرید 

ون آورد و گفت   بهزاد شلوارش هم بی 

  !مه و مهدی رو فرستادم برگردن تهراننعی  -

  با چشم های گرد 



 

1863 
 

  .به بهزاد نگاه کردم

  با ست رکابی مشیک که تنش بود، اومد زیر پتو و گفت

  !چند روز هم با من اینجا بمون خانم بهروز -

 .شوکه، فقط نگاهش کردم

 خانم بهروز؟

، خانم آقای بهروز؟   یعتن

 آقای بهزاد بهروز!؟ 

  .خندید

  .سیدلبمو بو 

 .منو کشید تو بغلش و پاهاشو انداخت دور پام

 موهام رو بوسید و گفت 

ساعته نخوابیدم چشمان. میشه اول فقط  ۵۴من  -

   بخوابیم؟



 

1864 
 

 .چشم هام رو بستم

  .عطر تنش رو نفس عمیق کشیدم

  .بخوابیم

   آره

 …بخوابیم

  …منم سه هفته بود درست نخوابیده بودم

 جا کردم و لب زدم رسم رو، رو بازو بهزاد جا به 

  !اگه قول میدی دیگه تنهام نمیذاری، بخوابیم -

  .بهزاد مکتی کرد

 .دلم ریخت

 اما پیشونیم رو بوسید و گفت 

  .قول میدم -

 .نفس راحتر کشیدم و تو عطر تنش غرق شدم



 

1865 
 

ین بود   .یه خواب شی 

ین و راحت    …شی 

  !واقعا به این خواب نیاز داشتم

  .امش میخوابیدمانگار بعد مدت ها، در آر 

 .با بوسه های روی گردن و زیر گوشم بیدار شدم 

 .بهزاد مشغول بوسیدن بود

ین، لب زدم   خمار از این خواب شی 

  !بهزاد -

 .هممم -

  اول حرف بزنیم؟ -

تم   دستش رفت زیر تیرسی

د و گفت   سینه ام رو فرسی

؟ -    میشه اول آرومم کتن



 

1866 
 

  …میخواستم بگم اما تو داری آشوبم میکتن 

 .ویل بهم فرصت جواب دادن نداد

  …لبمو بوسید و بدنم رو فتح کرد

00:55  

 چشمان#

#۲۸۸ 

  ...انقدر دلتنگش بودم، که مخالفت نکنم

 .ین رابطه نیاز داشتمبیشیر از نفس، به این بوسه و ا

  …همش حس میکردم خوابه

ن رفت و لباس هام آروم آروم پرت  بهزاد آروم، پایی 

 …شد به اطرافمون

تو تارییک و سکوت، فقط صدای نفس نفس هامون  
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1867 
 

  …بود و کوبیده شدن بدن هامون

  .ناله ای از رس لذت گفتم

 ...به اوج رسیدم

سید وزنش تو لذت شناور بودم، که بهزاد هم به اوج ر 

 …رو انداخت رو تنم

بان قلب هر دومون آروم شد و  یکم گذشت، تا ضن

 .صدای نفس زدنمون قطع شد

 بهزاد از روم کنار رفت و گفت

   تازه پریود شدی درسته؟ -

 .مغزم درست کار نمیکرد

 پریود؟

 تازه؟

 لب زدم 



 

1868 
 

 !نشدم -

 .کنارم نشست

  .کاندم استفاده شده رو جمع کرد

ن میکرد گفتدر حایل که خودش ر   و تمی 

  قرص ها رو خوردی اذیت نشدی؟ -

 …تو رسم دنبال قرص بودم

 قرص؟

 چه قریص؟ 

ن کرد و نگاهم کرد ن پای من رو تمی    .بهزاد بی 

  …منتظر جوابم بود

 لب زدم 

؟  -  قرص چی

  .ابروهاش باال پرید



 

1869 
 

 آروم گفت

  !قرص ضد بارداری -

  …اینبار ابروهای من بود که باال پرید

   روغ بگم که خوردمخواستم د

 اما بهزاد، برگشت سمت پا تختر 

م، کشو پا تختر رو  قبل اینکه بتونم جلوش رو بگی 

ون کشید تا باکس کاندوم رو بذاره داخلش  …بی 

  .اما مکث کرد

 دست برد داخل کشو 

ون آورد و گفت  شیت کامل قرص رو بی 

 نخوردی؟ -

 درسته خودم قرص رو گذاشته بودم تو کشو

  !یادم رفته بود اما به کل



 

1870 
 

  برگشت سمت من

 .نگاهش نگران و کالفه بود

  .نگاهش رو تنم حرکت کرد

 به شکمم نگاه کرد و گفت

چشمان تو خییل کم ستن برای بارداری! حماقته!  -

 چرا قرص ها رو نخوردی!؟

خودمو رو تخت باال کشیدم و پتو رو هم کشیدم رو 

  .بدنم

 بهزاد نگاهم کرد و گفتم 

ت نداشتم بخورم، بعد هم به کل یادم اولش دوس -

  ...رفت

 .فقط نگاهم کرد

 .کالفه بودم



 

1871 
 

 گفتم
 

 با همون کالفیک

! خییل ها تو  -  ۱۸حاال چرا اینجوری نگاهم میکتن

 حامله میشن
 
  !سالیک

 کالفه نگاهش رو از من گرفت و گفت

 حامله بشه! تو  ۱۸اما من نمیخوام زنم تو  -
 
سالیک

 !ر شدنمون نیستهنوز بچه ای! وقت بچه دا

 .حرفش ناراحتم کرد

 …از قبل، که ناراحتر ها تو قلبم تلنبار شده بود

  !این انگار تی  خالص بود

 اشکم راه افتاد و گفتم

  !میخواستر بدون کاندوم نکتن  -

  …پتو کشیدم رو رسم و پشت کردم بهش

 کالفه گفت



 

1872 
 

؟ -  چشمان چرا گریه میکتن

 عصتی و با صدای پر از بغض، گفتم

 !تنهام بذار... نمیخوام حرف بزنم -

اما دستش نشست رو بازوم و منو چرخوند سمت  

  خودش

 عصبابن گفت

  !من بخاطر خودت میگم -

  …دیگه واقعا بهم ریخته بودم

ن    خودمو کنار کشیدم و از تخت رسی    ع اومدم پایی 

 لخت رفتم سمت در و گفتم 

! ترک کردنم… تنها  -
 

ن رو برا خودم مییک تو همه چی 

!   ...ذاشتنم... دعوا کردنمگ
 

همه رو برای خودم مییک

 !اما از نظر خودت! از اعتقاد و باور خودت



 

1873 
 

ون   از اتاق زدم بی 

 .وارد اتاق قدییم پدر بهزاد شدم

 .در رو محکم بستم و قفل کردم

  بهزاد کوبید به در 

  .از جا پریدم

ن کرد و گفت ه رو باال و پایی  ، دستگی 
  عصبابن

  !و باز کنچشمان... در ر  -

 .رفتم زیر پتو تخت و جواب ندادم

 .پتو رسد بود

   اتاق تاریک

 ...قلب من هم... پر از غم

 بهزاد آروم، از پشت در گفت

 !چشمان... در رو باز کن حرف بزنیم -



 

1874 
 

 بلند گفتم

 !االن میخوام تنها باشم. فقط ولم کن -

  .سکوت شد

 …سکوبر که طوالبن شد

  .اشکم بالشت رو خیس کرده بود

  فکر کردم بهزاد دیگه بیخیال شد 

ن و صدای قفل در  اما کلید، از پشت در افتاد رو زمی 

 .اومد

  .در آروم باز شد

   بهزاد اومد تو 

   به من، زیر پتو نگاه کرد و گفت

 ...معذرت میخوام... عصتی شدم  -

 پتو کشیدم رو رسم و گفتم 



 

1875 
 

 میشه تنها باشم؟  -

 نشست رو تخت و گفت

  ...نه... دیگه نه -
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  ...دیگه نه

 .صداش تو رسم زمزمه شد

ون اور    .دمرسم رو از زیر پتو بی 

  نگاهش کردم و گفتم
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1876 
 

ی، حامله  - آدم با ییک دوبار رابطه بدون جلوگی 

 !نمیشه… اما با هر بار حرف زور، دلش میشکنه

 ناراحت نگاهم کرد و گفت

 گ زور گفتم؟   من بهت زور نمیگم چشمان...  -

اشیک که بدون خواست من از چشمم چکید رو پاک  

 .کردم

 صاف تر نشستم و گفتم 

  اینجام! به خواست خودمه؟ یک ماهه من -

 !به صالحت بود -

  !صالچ که تو تشخیص دادی -

ون داد و گفت  کالفه، هوا رو از ریه هاش بی 

ن نیستر  -   !تو در جریان همه چی 

 شایک گفتم



 

1877 
 

 !چون تو منو در جریان نمیذاری -

  لبخند محوی زد و گفت

… یه  - من نمیخوام اسی  ترس و اضطراب بیسی

قدر نگرانت کرد! به من حق بده  شکایت از شهاب چ

 .نخوام تورو درگی  کنم

 .فقط نگاهش کردم

 …میدونستم حق داره

  اما 

 !نمیتونستم بهش حق بدم

 کالفه گفتم 

مطمئنم چاره دیگه ای هم بود! تو نمیتوبن تا ابد  -

، تا من  منو مخقن کتن و اخبار رو  به من نرسوبن

م باشی  مضطرب نشم... اما میتوبن وقتر نگرانم، کنار 



 

1878 
 

 …از نگرانیم گذر کنم تا 

 مکث کردم و گفتم

کاری که این یک ماه نکردی… من همش تنها   -

  !بودم

   بهزاد اشکم رو پاک کرد و گفت

 …تو قهر کردی نخواستر با من حرف بزبن  -

 .لعنتر اشکم بند نیم اومد

 خودم اشکم رو پاک کردم و گفتم 

ی پیش رویا! انتظار حرف زدن با من - رو  وقتر می 

  !نداشته باش

باز خواستم پشت کنم به بهزاد و دراز بکشم، که 

 بازوم رو گرفت و گفت 

م... من به  - من نرفتم که جلو بازداشتش رو بگی 



 

1879 
 

  !عنوان شایک رفتم تا بازداشتش کنم

 با اخم گفتم

؟ - ن فتر نمیگرفیر  تو نمی 

 !با تکون رس گفت نه

 .بهش باور نداشتم

 عصبابن پرسیدم 

 کردی؟ یا گذاشت رفت باز؟بازداشتش   -

   لبخند رو لب بهزاد نشست و گفت

بازداشت شد. اومد ایران… هم خطبه طالق خونده   -

  !شد، هم پرونده شکایتم فعال شد

 .سوایل نگاهش کردم

 واقعا؟

 خطبه طالق جاری شد؟



 

1880 
 

  بهزاد از نگاه من خندید و گفت

ه حواست به من باشه، من االن یه مرد  - دیگه بهیر

  !آزادممطلقه 

 .با این حرف چشمیک زد

  .ناخوداگاه خندیدم

 لبخند هر دومون عمیق تر شد و گفتم 

، بدون مهربه انجام شد -  !پس طالق توافقر

 بهزاد رس تکون داد اره و گفتم

؟ -  تو هم شکایتت رو پس گرفتر

  لبخند شیطوبن زد و گفت

اینهمه رویا منو دور زد... دوست داشتم منم تجربه  -

 !اش کنم

 .هنگ نگاهش کردم



 

1881 
 

 خندید و گفت

یم، منم از شکایتم   - بهش گفتم بیا طالق توافقر بگی 

گذرم! اما طالق که جاری شد، من شکایتم رو پس یم

  !نگرفتم

 دهنم از تعجب باز و بسته شد فقط

  بهزاد آروم خندید و گفت

میدونم نامردیه کارم، اما به رویا گفتم تالقن همه  -

  !نامردی هات

14:25  

 @mynovelsellهیه کنید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص ت 

#۲۹۰ 

 چشمان#

file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html
file:///C:/Users/poone/Downloads/Telegram%20Desktop/ChatExport_2022-05-06/messages.html


 

1882 
 

  .واقعا شوکه شده بودم

 بهزاد اومد زیر پتو پیشم و گفت 

  !بهت گفتم من همیشه خوب نیستم -

 .دراز کشید

 منو کشید بغلش

  .من همچنان شوکه بودم

 لب زدم 

   یعتن االن هم طالقش دادی هم بازداشته؟ -

  بهزاد تو گلو خندید و گفت

آره... البته پول که نداره بده، آخر باید رضایت بدم   -

. اما یه مدت خودمم اینجا میمونم   ن ولش کین

 !دستشون به ما نرسه آدم شن

 .با تعجب بلند شدم



 

1883 
 

 گفتم  نگاهش کردم و 

 !اینجارو که بلدن -

  بهزاد خندید و گفت

 .نه فکر کردن اشتباه اومدن! مهدی خوب رفتار کرد -

  .نفس راحتر کشیدم

  .دراز کشیدم

 بهزاد دستش رو روی شکمم کشید و گفت

رفتیم تهران، چک میکنیم ببینیم وضعیت چطوره!  -

من دوست ندارم تو آسیب ببیتن وگرنه من بچه 

  !دوست دارم

 .وباره نگاهش کردمد

ن ابروهام رو بوسید   .بی 

   منو کشید رو خودش و گفت



 

1884 
 

، اگر واقعا باردار بودی، هر جور اون  - یم دکیر می 

صالح بدونه و هر جور تو بخوای! من دخالت 

   نمیکنم، خوبه؟

 لبخند زدم 

  .اما اشکم ریخت

 نگران گفت

  !دیگه چرا داری گریه میکتن  -

   آروم خندیدم و لب زدم

 !از خوشحالیه -

  .خندید

  .بغلم کرد

  تو گوشم گفت

ببخشید این مدت اینجا اذیت شدی... اما   -



 

1885 
 

نمیخواستم عکیس ازت لو بره که آینده ات رو تحت  

  !تاثی  بذاره 

 رسم رو سینه اش گذاشتم و گفتم

-  
 

ن رو با جزئیات برام بیک  …کاش یه روز، همه چی 

 دستش رو رو کمرم و باسنم کشید و گفت

 می -
 

 ...گم... فعال میخوام تو بیک

  من؟ -

 ...هوووم -

 سکوت کردم و بهزاد خودش گفت

؟ همه اش رو بهم بگو -   ...چرا انقدر از من ناراحتر

 .باز هم سکوت کردم

   بهزاد گفت

 !میخوام بهت یه خیی خوب هم بدم... بگو تا بگم -



 

1886 
 

   لبخند زدم 

 اما رسم رو بلند نکردم و گفتم

عتن دیگه نیستم... منظورم با  ناراحت نیستم... ی -

 !حرف هاییه که زدی

  .بهزاد چرخید

   اومد روم و گفت

  !اما چشمات هنوز ناراحته -

ه شدیم تو چشم های هم    خی 

دو دل بودم، که صادقانه همه حس هام رو بگم؟ 

 اون هابی که االن فهمیدم اشتباه بودن؟ یا نگم؟
  حتر

ی بگه ن  بهزاد خواست چی 

 .شیش بلند شداما صدای زنگ گو 



 

1887 
 

 ابروهاش باال پرید و گفت

  !!!این وقت شب  -

21 April 2022  

15:50  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۲۹۱ 

 چشمان#

 !انتظار نداشتم بهزاد بره جواب بده
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1888 
 

 منم لباس پوشیدم و رفتم زیر پتو

 .بهزاد همچنان ساکت بود

  بالخره گفت

باشه... ممنون خیی دادی پیمان جان... اما فعال  -

م، باز برمیگردی م قصد ندارم کاری کنم. االن پس بگی 

  !رس خونه اول

 مکث کرد و گفت

  !دقیقا... باز هم ممنون... شب بخی   -

 .قطع کرد

  برگشت سمت من

  ابروهاش باال پرید و گفت

 ئه چرا لباس پوشیدی؟ -

 پتو رو کشیدم باال تر و گفتم 



 

1889 
 

ت بپوش -   !رسده، تو هم تیرسی

  .بهزاد شلوارک پاش بود

ت هم پوشید  .تیرسی

 .پتو هم رسما حس میشدواقعا اتاق رسد بود و زیر 

 بهزاد اومد پیشم و پرسیدم 

 چی شده؟ یا امیدوار نباشم؟ -
 

 مییک

  .بهزاد خندید و بغلم کرد

  منو تو بغلش قفل کرد و گفت

ن پیش پیمان - ... التماس و پدر رویا، با مادرش رفیر

رو برده گفته اینو   خواهش! پدرش سند خونه اش

م بیاد  ید دخیر ید، شکایت پس بگی  ون بگی   …بی 

 !اوه... جدا -

 رس تکون داد و گفت



 

1890 
 

پول اون خونه، نصف پول االن اون رسویس ها   -

مهم نیست واقعا!  میشه چشمان! اما من برام مبلغه

مبلیعن بود که از حماقت من به باد رفت! اما میدوبن 

  مهمه؟ برام چی 

 .مکث کرد

 من گفتم 

 سواستفاده از اعتمادت؟ -

 رس تکون داد و گفت

ا! اون مرد! اون پدر! با ویلچر اومد تو خونه دقیق -

در حایل که نه مریض بود نه   !من! که من رو بازی بده

اون  .رو ویلچر! من سالها از این خانواده بازی خوردم

ن رویا  ن پدرش و هرچی دارن رو بعد رفیر خونه و ماشی 

 .رو پیمان برام پیدا کرد خریدن. همه این آمار 



 

1891 
 

 .مکث کرد

 .منم مکث کردم

  …حرقن نداشتم بزنم

 بهزاد گفت

نمیتونم باور کنم بخاطر پول، رویا منو چقدر بازی  -

بدونم یعتن هیچ حیس به    داد... راستش دوست دارم

من نداشت؟ فقط یه پرس افرسده دیده بود که  

با خودش گفت در ازای محبتر که به من   پولداره و 

 میده، جیب منم بزنه! یا یه حیس بود!؟ 

   و گفتمچرخیدم سمتش 

بهزاد چرا برات مهمه؟ مگه هر کدوم باشه فرقر   -

 برات ایجاد میکنه؟

 .هر دو به هم تو سکوت نگاه کردیم



 

1892 
 

  …جواب بهزاد خییل برام مهم بود 

   بالخره نفس عمیق کشید و گفت

دوست دارم یه حیس تهش بوده باشه! نه بخاطر  -

اینکه حسش برام مهمه! بخاطر اینکه اینجوری  

  !حماقت من کمیر میشه

 .هیخی نگفتم

 .نگاهم رو فقط از بهزاد گرفتم

  آروم گفت

  ...چشمان -

  .جواب ندادم

 فقط رسم رو گذاشتم رو دستش

  موهام رو نفس عمیق کشید و گفت



 

1893 
 

تو از جایگاه تو قلبم و زندگیم  چشمان... چکار کنم -

  خیالت راحت شه؟
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  .از اینکه حس و حالم رو فهمید خوشحال شدم

   لبخند زدم 

 اما نگاهش نکردم و گفتم 

الزم نیست کاری کتن بهزاد... ما با گذشت زمان به   -

  رسیم... درسته؟این باور از هم یم



 

1894 
 

 .تکون دادرس 

  دوباره موهام رو نفس عمیق کشید و گفت

 میشه فردا دوتابی بریم حمام؟  -

 خندیدم و گفتم

  !اگر قول میدی موهام رو خودت بشوری میام -

  .خندید

 محکم تر بغلم کرد و گفت

  !آره چرا که نه -

 .تو بغل بهزاد دوباره خوابم برد

 …با لبخند

  بازداشته درسته االن میدونم رویا 

 …اما حس میکنم حقشه

 اوبن که شب های عذاب آوری برای بهزاد ساخت



 

1895 
 

  …با رفتنش

   با ترک کردن بهزادی که بهش وابسته بود 

ن دنیا عذابش رو پس میداد  !االن داشت تو همی 

  …هرچند به نظرم کم بود

  .با صدای آب بیدار شدم

ه   صدای آب زیاد بود و مغزم کار نمیکرد چه خیی

 نشستم رو تخت

  .رسویس اتاق نیمه باز بوددر 

  .از بازتاب آینه، داخل رو میشد ببینم

  .بهزاد داشت وان کوچیک رسویس رو پر میکرد

 .انگار متوجه نگاهم شد

 .رسش رو بلند کرد و نگاهمون از تو آینه قفل شد

ون  لبخند زد و اومد بی 



 

1896 
 

 خندیدم و گفتم

 نفر کوچیک نیست؟ ۲وانش برای  -

  خندید و گفت

ای جات  - ن میکنم! من متخصصه جا سازی چی 

ای کوچیکم ن   !بزرگ، تو چی 

  .ابروهام باال پرید 

 .اما بهزاد بلند خندید

  برگشت داخل

 .خودمم خنده ام گرفت

باز شیطنت بهزاد داشت زیاد میشد و این نشون 

  …اعصابش داره برمیگردهمیداد ارامش

 بلند شدم رفتم تو رسویس و گفتم

ون؟ - ی بی   می 



 

1897 
 

 !نوچ -

 چشم چرخوندم براش و گفتم

 !برو دو دقیقه دیگه -

  .اومد سمتم

  کمرم رو گرفت و منو چسبوند به خودش

ه به لبم گفت  با صدای آرویم، خی 

م… اما اومدم لخت تو وان باش -  !می 

 مشکوک نگاهش کردم و گفت 

 !قول بده -

  .رس تکون دادم

 .خندید

 لبمو بوسید و کمرم رو فشار داد

ون و در رو بستاما زود زد ا   .ز رسویس بی 



 

1898 
 

  .نفس عمیقر کشیدم و به خودم تو آینه نگاه کردم

 خوشحالم؟

  !خییل

  !خییل بیشیر از خییل

  .کار هام رو کردم

  .بعد هم لخت شدم

 .رفتم تو وان که دیگه پر شده بود

  .آب رو بستم

 .رسم رو بردم کامل زیر آب، که صدای در اومد

ون و با  چشم هابی که هنوز تار بود   رسم رو آوردم بی 

 .به در نگاه کردم

ی دستش، که زرد و طالبی بود  ن   بهزاد بود با یه چی 

  !مثل آتیش



 

1899 
 

رسی    ع چشم هام رو دست کشیدم و با دیدن کیک 

ن  کوچییک که تو دستش بود و شمع های روش، هی 

  …آرویم گفتم
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#۲۹۳ 

 چشمان#

 !اصال انتظار کیک و شمع رو نداشتم

 بهزاد خندید و گفت

  !تولدت جدی مبارک -

بغضن که از شادی، راه گلوم رو بسته بود نذاشت جز 
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1900 
 

ی بگم ن  … لبخند چی 

ن زا   نو زد و گفتبهزاد کنار وان، رو زمی 

 .آرزو کن و فوتش کن -

  .دیگه اشکم ریخت

تمام ده سایل که تنهابی برای خودم شمع روشن  

 …میکردم از رسم گذشت

 ...تمام ده سایل که گایه، هیچ کییک هم در کار نبود

  !نه از فقر یا نداری

 ...بلکه از بی کیس

سم نبود
َ
  !کیس کنارم بود که ک

 ...ود و منکه براش روز تولد من عذاب ب

من محکوم بودم عذاب بکشم… چون یادآور اشتباه  

  !اون بودم



 

1901 
 

  .اشکم کل صورتم رو گرفت

تو دلم آرزو کردم هیچوقت ظالم نباشم… به کیس 

 .که حقش نیست ظلم نکنم

آرزو کردم کیس که کنارمه، با عشق تا ابد کنارم  

  …بمونه

 شمع رو فوت کردم و بهزاد دوباره گفت

 ...مبارکه -

 .گشتش رو به کیک زدان

  مالید به لپم و گفت

؟ -  اول کیک میخوری یا کادو رو باز میکتن

 .ناباور فقط نگاهش کردم

 !کادو؟

  !واقعا حتر بهش فکر هم نکرده بودم



 

1902 
 

بهزاد فقط لبخند زد و دست دیگه اش رو جلوی من  

 .آورد

  .مشت بود

  .به مشتش نگاه کردم

   چشمیک زد و گفت

  !حدس بزن -

و با صدابی که حاال بخاطر بغضم گرفته بود   خندیدم

 گفتم

 !نمیدونم -

  .نگاهش تو چشم هام چرخید

کیک کوچولومون رو گذاشت رو استند کنار وان و 

  .دستم رو گرفت

  .نگاهمون قفل بود



 

1903 
 

 نگاه نکردم تو مشتش چیه

ی گذاشت   ن دستم رو نوازش وار، دست کشید و چی 

 کف دستم 

 .ناخوداگاه پل نگاه رو شکستم

 .به دستم نگاه کردم

 !یه کلید بود

 .سوایل به بهزاد نگاه کردم

   لبخند زد و گفت

  !کلید خونه ات  -

 خونه ام؟ -

 رس تکون داد و گفت

کوچولوئه... اما نزدیک دریاست! امیدوارم خوشت   -

  .بیاد



 

1904 
 

 .فقط نگاهش کردم

  !نمیفهمیدم چی میگه

 .خندید

 .لپم که کییک شده بود رو بوسید

 .کیک رو از رو لپم خورد  طوری که

   با رس خوشی گفت

  !هممم… خییل خوشمزه است -

 …دوباره انگشت زد به کیک و اینبار زد به گردنم

 خواست خم شه گردنم رو ببوسه که رسی    ع گفتم

  بهزاد... تو... یه خونه کنار دریا، برای من خریدی؟ -

   خییل ریلکس گفت

  ...آره -

  …گردنم رو بوسید بدون یه کلمه دیگه، خم شد و  



 

1905 
 

02:39  

#۲۹۴ 

 چشمان#

 

  ...باورم نمیشد

ین؟ ن انقدر قشنگ و شی   همه چی 

  میگفت، االن یه اتفاق بد میفتهته دلم

  …برات زنده کنه یه اتفاق، که باز طعم تلخ رو 

  .اشکم بیشیر شد

   بهزاد زیر گوشم رو بوسید 

 .اما متوجه اشکم شد

 .رسش رو عقب برد

 .سوایل نگاهم کرد
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1906 
 

 نگران گفت

؟ -  خوبی

 …با تکون رس گفتم نه

 نگران تر، اشکم رو پاک کرد و گفت

 چرا؟  -

این فایل برای فروش در کانال رمان  با بغض گفتم

تهیه  های خاص هست و اگر شما از جای دیگه 

 ن رضایت ما و دزدیه. بدو  و داری میخوبن  کردی

ن خییل خوبه...   - ... همه چی  آخه خییل خوبی

سم  ...مییر

  .روم خندیدبهزاد آ

  موهام رو داد پشت گوشم و گفت

هر اتفاقر بخواد بیفته... در نهایت میفته... چرا  -



 

1907 
 

اختیار ماست رو با نگرابن  حال خوبی که االن در 

 آینده ای که ازش خیی نداریم خراب کنیم؟

 اشکم بیشیر شد

  .اما فقط رس تکون دادم

  .خم شد

 .رایه کردمنرم لبم رو بوسید و اینبار منم باهاش هم

 .کم کم اشکم بند اومد

بغضم محو شد و جز صدای ناله های پر از لذتم، 

ی نبود ن  …چی 

وع شد، تا شب با   صبخ که با سوپرایز و سکس رسی

  …عشق و حس خوب گذشت

نه تماش بود که مزاحم ما بشه و نه حرقن که بینمون 

 .پیش بیاد



 

1908 
 

رکس هم بعد مدت ها دیدم و کیل با هم سه تابی 

 .ذروندیموقت گ

 .انگار واقعا تو بهشت بودیم

  .شب تو بغل هم خوابیدیم

ین دیگه   …یه خواب شی 

  قرار نبود برگردیم تهران

   بهزاد گفت تا آخر هفته میخواد بمونه

اما صبح که بیدار شدم، دیدم بهزاد داره وسایل من  

  .رو جمع میکنه

 نشستم رو تخت و نگران پرسیدم

ی شده؟ - ن  چی 

   گفتلبخندی زد و  

کتمه بعد از ظهر  - نگران نشو... مربوط به کار رسی



 

1909 
 

بریم که مدارک رو هم  جلسه فوری دارم. گفتم االن

 آماده کنم... تازه شاید غروب هم رفتیم با هم دکیر 

  !زنان! اگر وقت بشه

  نمیدونم تو صورتم چی دید که رسی    ع گفت

  !البته اگر خودت بخوای -

 .آروم رس تکون دادم

 فرق نداشت اینجا باشیم یا تهران برام خییل 

تا وقتر که با هم باشیم و در آرامش، برای من کاقن  

 ..بود

 .بلند شدم

 به سمت رسویس رفتم و گفتم 

؟ -  میشه بعد عقد بریم دکیر

 .وارد رسویس شدم



 

1910 
 

 خواستم در رو ببندم، که بهزاد گفت

 میخوای همینجا عقد کنیم بعد برگردیم تهران؟ -

 .رس جام خشک شدم

 حاال درسته من میخواستم عقد کنیم

  !اما نه اینجوری هول هویل

   برگشتم سمت بهزاد 

  !واقعا از حرفش ناراحت شده بودم

 .بهزاد متوجه شد 

 رسی    ع گفت

معذرت میخوام من... من فقط یهو نگران شدم. تو   -

االنم که شاید باردار  ...اصال چکاپ زنان نشدی

  ! سم آسیب ببیتن ...من فقط مییر گفتم زودتر باشی

  ...چکاپ بیسی  بریم



 

1911 
 

24 April 2022  

01:53  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۲۹۵ 

  چشمان#

 شایک گفتم

خوبم... و نمیخوام االن عقد کنم یا برم دکیر زنان  -

یشه در آرامش، در مورد مسائل مهممون  بهزاد... م

 حرف بزنیم؟

 .کالفه رس تکون داد

 .در رسویس رو بستم

   تکیه دادم به در 
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1912 
 

ی شده که بهزاد بهم ریخته است ن    میدونم چی 

 …اما باز به من نمیگه

 .کارهام رو کردم

ون، اتاق جمع شده بود  .وقتر رفتم بی 

 .منم لباس پوشیدم

ن     رفتم پایی 

 .ده ای حاضن کرده بودبهزاد صبحانه سا

 .رسی    ع خوردم و راه افتادیم

، دوباره همون آهنگ دفعه قبل بود ن  .تو ماشی 

نبود و تو منو اهنگ بود   gps به مانیتور، که اینبار رو 

  .نگاه کردم

  shape of my heart نوشته بود

 .لبخند زدم



 

1913 
 

 .چشم هام رو بستم

 …تو آهنگ غرق شدم

 کیم که گذشت، بهزاد گفت 

 میشه در مورد عقدمون صحبت کنیم؟ االن -

 بدون باز کردن چشم هام گفتم

  !اوهوم -

  آروم خندید و گفت

 دوست داری گ باشه؟ -

 نفس عمیق کشیدم و گفتم 

-  
 

  !هر روز تو بیک

 مکث کرد و گفت

  !من میگم امروز -

 .خندیدم



 

1914 
 

 نگاهش کردم و گفتم

بهزاد... میخوای دیگه همیشه کادو عقد و تولدم رو  -

؟  ییک کتن

 خندید و گفت

؟ -  اگر قول بدم ییک نکنم... قبول میکتن

 آیه کشیدم و گفتم

-  
 

  !باشه... اصال هرچی تو بیک

 رو لبش نشست
 

 .لبخند پر رنیک

گوشیش رو برداشت و زنگ زد تا پیمان برامون یه 

 .محرصن هماهنگ کنه

 .م رس تکون دادم با تاسف به حال

  …برا من عقد مهم نبود

چون حس میکردم با بهزاد و خدای خودم، قبال این 



 

1915 
 

  .پیوند رو بستم

پیوندی که تعهد و عشق رو با هم بیاره، حاال چه با  

 ...خوندن خطبه عقد چه بدون اون

قرار شد پژمان هماهنگ کنه و آدرس و ساعت رو  

  .بفرسته

ن نگاه ک  ردم و گفتم به خودم تو آینه ماشی 

خداکنه وقت بشه بریم خونه! با این تیپ حداقل  -

 !نرم برای عقد

 بهزاد خندید و گفت

  !چه فرقر داره؟ اونجا کیس مارو نمیشناسه -

 هوم گفتم

 .اما نخندیدم

 …اخه دردناک بود 



 

1916 
 

.. کیس منتظر واقعا... اونجا کیس ما رو نمیشناخت. 

 !تیمما نبود... کیس دورمون نبود… کیس رو نداش

 بغض کردم

 .اما رسی    ع عقب فرستادمش

 .نمیخوام گریه کنم

 ...ندارم دیگه... ندارم

نه دوست دارم و نه خانواده! نمیتونم این حقیقت رو 

 …تغیی  بدم

  هرچقدر گریه کنم

  یا بهزاد تالش کنه

  من باز هم تنهام 

 آروم گفتم



 

1917 
 

؟ خاله ای  - من که کیس رو ندارم بگم بیاد... تو چی

؟ عمه ای؟   عموبی

02:00  

#۲۹۶ 

  چشمان#

 بهزاد، بدون نگاه کردن به من لبخند زد و گفت 

  ...دارم... اما نمیخوام بیان -

 مکث کرد و گفت

وغ بود که صدا به  برعکس دفعه قبل، که انقدر شل -

ن فقطصدا نیم یه نمایش بود...  رسید و همه چی 

اینبار میخوام خودمون دوتا باشیم... من و تو و  

  !عشقمون
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1918 
 

 .با این حرف نگاهم کرد

 .لبخند زدم

  .هر دو به جاده چشم دوختیم

 …دوست داشتم به دفعه قبل بهزاد فکر نکنم

  اما مدام میومد تو رسم

  ...بهزاد

 ...عقد

 ...اروی

ن   …مسلما کیل هم عکس داشیر

سم   .اما روم نشد بیی

 …دوست داشتم بگم کاش حداقل شال سفید داشتم

  !یا دسته گل

یم و یادگاری بمونه   …که عکس بگی 



 

1919 
 

 .یهو یاد حلقه ازدواج افتادم

  !ما حلقه ازدواج نداریم

  .نشد بگماما روم

 !کیس که اونجا منتظر ما نیست

  …کیس که نگاهمون نمیکنه

 پس چه فرقر داره!؟

 .چشم هام رو بستم

 .صندیل رو کیم خوابوندم

 …شاید یکم خواب حالم رو بهیر کنه

 .تو خواب و بیداری بودم، که بهزاد با تلفن حرف زد

  …گفت خودش بعد از ظهر میاد جلسه

 .خوابم عمیق تر شد

  .با نوازش گونه ام بیدار شدم



 

1920 
 

   چشم هام خمار بود 

 .د، خوابم رو پرونداما دیدن لبخند بهزا

 …لبخندش عمیق و پر از احساس بود

  آروم گفت

  !رسیدیم عروس خانم -

 .دلم ریخت

  ...خدایا

 یعتن دارم عروس میشم اما در واقع عروس نمیشم؟

 نه تنها عقد 

  که وقتر کیس رو نداری

 …عروش و جشن و لباسش هم بی معنیه

 .لبخند زدم

 هرچند نتونستم عمیق لبخند بزنم



 

1921 
 

 …سیع کردم این افکار رو بدم کنار اما 

 مهم من و بهزادیم

 !نه کس دیگه

 بهزاد نگران نگاهم کردو گفت

؟ -  خوبی

 .رس تکون دادم

 رسی    ع پیاده شدم و گفتم 

  !بریم -

ن رو بستم و به ورودی محرصن نگاه کردم  .در ماشی 

یه عروس و داماد، به همراه خانواده، پدر و مادر و 

ون  .خواهر و... اومدن بی 

 .داماد چهره شاد و رس حایل داشت

  .عروس نسبتا کم سن تر بود، با لبخند رس بلند کرد



 

1922 
 

 یه لحظه چشم تو چشم شدیم 

 .اما نگاهش از من رد شد

ن ما نگاه کرد   .به ماشی 

شاید اشتباه کردم، اما حس کردم نگاهش رد حرست  

  ..داشت

 .پوزخند زدم

   نگاه من رو خانواده اش چرخید 

  و 

  …نبابر تو دستش دست گل رز 

 .آروم خندیدم

ی برای حرست خوردن وجود داره…  ن همیشه چی 

ن    ...هرچقدر هم کوچیک و ناچی 



 

1923 
 

  بهزاد اومد کنارم و گفت

  …چشمان… اگر پشیمون شدی برگردیم -

23:58  

 @mynovelsell فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۲۹۷ 

 چشمان#

 .نگاهش کردم

 لبخند زدم و گفتم

؟  -  پشیمون چی

 .سوایل نگاهم کرد

 خندیدم و گفتم

ی تغیی    - ن امروز نه... فردا... فردا نه، سال دیگه... چی 
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1924 
 

نمیکنه! نه من خانواده دار میشم! نه تو ازدواج اولت 

  !میشه

   چشم هاش ناراحت شد 

ی بگهاما قبل از این ن   که چی 

 بازوش رو گرفتم و گفتم 

ایظ که توش هستیم رو  - بریم زودتر... من رسی

ی که دست من نیست رو رها کردم.  ن پذیرفتم! چی 

 …بریم بخیسی که دست خودمونه رو بسازیم

 .بهزاد لبخند زد

   راه افتادیم و گفت

ی! نه اینکه نصف من  - گایه فکر میکنم از من بزرگیر

  !سنته

 تمخندیدم و گف



 

1925 
 

 !از دست شما مرد ها پی  شدم -

 بهزاد خندید 

ی نگفت  ن   .اما چی 

 .با هم وارد شدیم

 .بهزاد شناسنامه هارو داد

  .باقر مدارک رو پیمان هماهنگ کرده بود

  .شاهد نداشتیم و دو نفر از خود محرصن شاهد شدن

ن اگر میخواید برید سالن عقد    گفیر

 بهزاد به من نگاه کرد

 اما من گفتم نه 

  …برم پشت سفره ای که دورش خالیه خواستمنمی

   رفتیم مستقیم تو اتاق عاقد 

ش نشستیم ن   .پشت می 



 

1926 
 

 !حتر کنار هم نبودیم

  .بهزاد رو به رو من بود

 نگاهش قفل من 

  .عاقد خطبه رو خوند

 …لبخند رو لب هر دو مون بود

د ن  .قلبم تند می 

  .جواب ندادم

 عاقد گفت

  !عروس خانم زیر لفظن میخواد  -

 هزاد آروم خندید و من گفتم ب

  ...بله -

  به عاقد نگاه کردم و گفتم

 !من زیر لفظن رو قبال گرفتم -



 

1927 
 

  اونم خندید و گفت

  .مبارکه -

 .خطبه بهزاد رو خوند

  .اونم بله رو تو چشم های من گفت

 عاقد گفت

  !. حلقه رو میتوبن بدی به عروس خانممبارکه..  -

 اینبار بهزاد خندید و گفت

  !نخریدیم هنوز  -

  .عاقد ابروهاش باال پرید

 .ما هر دو خندیدیم

  خندید و گفت

متفاوت ترین عروس و دامادی هستید که دیدم!  -

 .امیدوارم عاقبت به خی  بشید



 

1928 
 

 .تشکر کردیم

 .امضا ها انجام شد

 .قباله ازدواج نوشته شد

ون  از محرصن زدیم بی 

ن شدیم   .سوار ماشی 

ه    .بودیمهر دو، به رو به رو خی 

 .چشم هام رو بستم

 .نفس عمیق کشیدم

 .لبخند زدم

 !حاال من زن واقیع بهزاد بودم

 .به بهزاد نگاه کردم

 .اونم لبخند رو لبش بود

   نگاهم کرد و گفت



 

1929 
 

بریم حلقه بخریم؟ یا بریم کافه دوتابی جشن  -

یم؟    بگی 

  خندیدم و گفتم

  !هیچکدوم... بریم خونه -
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00:10  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

#۲۹۸ 

  چشمان #

  ابروهاش باال پرید 

 اما با شیطنت گفت

 !بریم خونه، برای یه نفر ممکنه خطرناک باشه -



 

1930 
 

 خندیدم و گفتم

  !هممم... خطرش رو دوست دارم -

  .بهزاد خندید

   راه افتاد و گفت

 !باید زنگ بزنم ببینم جلسه رو میتونم عقب بندازم -

 .داصال یادم به جلسه بهزاد نبو 

 رسی    ع گفتم 

نه... بیا بریم نهار بخوریم. بعد تو برو جلسه! شب   -

  !هم با کیک بیا

 بهزاد خندید و گفت

  !نه... جلسه رو عقب ميندازم -

 گوشیش رو برداشت تا زنگ بزنه

 اما من ازش گرفتم و گفتم 



 

1931 
 

ن که گفتم! رو حرف تازه عروس حرف نزن -  !همی 

  .خندید

 .دستم رو گرفت

 گفت   برد سمت لبش و 

 !آخه دوست ندارم تازه عروسم رو تنها بذارم -

 لبخند زدمو گفتم

قول میدم تا بیای فقط بخوابم! که پر انرژی باشم  -

 !برات

 .هر دو خندیدیم

 رفتیم نهار 

سن برای  ن زودتر می  کت زنگ زدن و گفیر اما از رسی

 جلسه

 .نهار رو رسی    ع خوردیم



 

1932 
 

 .بهزاد منو رسوند 

   وسایل رو گذاشت

   و لبم نشوند یه بوسه ر 

  .گفت زود میام و رفت

  …من موندم و خونه خایل و رکس 

 .لبخند زدم

  !خوبه حداقل رکس هست

   خندیدم و رفتم باال 

 .حال لباس عوض کردن نداشتم

 با لباس زیر رفتم زیر پتو 

 بدی داشتم
 

 .یه کرختر و خستیک

 …حالم یه جور عجیتی بود

 .یه لحظه آروم بودم



 

1933 
 

 …گریه کنمیه لحظه دلم میخواست  

  .یکم رمان خوندم

 زود خوابم برد 

 .اما خواب های چرت میدیدم

 …از رویا گرفته تا شهاب

  .انگار فکر این دو نفر تو این خونه پر بود

   کالفه نشستم رو تخت

س بدی تو وجودم افتاد  .اسیر

 .شکم لختم رو لمس کردم

 نکنه حامله ام جدا!؟

 …پریودم خییل عقب افتاده

 !بی چک میذاشتمکاش حداقل بی 

   به بهزاد پیام دادم و نوشتم



 

1934 
 

 میشه داری میای بی بی چک بخری؟  -

 .جواب نداد

 .دوباره دراز کشیدم

ه به سقف     خی 

 خوابم برد 

اما اینبار همش، خواب یه پرس بچه مو فرفری رو 

 ...میدیدم

 .با حس عجیتی از خواب پریدم

 بهزاد نوشته بود 

 میخوای بریم دکیر زنان؟ -

 براش نوشتمرسی    ع 

  !آره -
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 چشمان#

#۲۹۹ 

 بهزاد جواب داد 

باشه پس من ساعتش رو بهت میگم و میام  -

 .دنبالت

 .مرش نوشتم و بلند شدم

 …واقعا حال عجیتی داشتم

  .یه جور رسدرگیم بود

 .روهام رو مرتب کردمیکم اب

 .اتاق و خونه رو یکم مرتب کردم

 به رکس رسیدم 
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1936 
 

ی از بهزاد نبود   …اما همچنان خیی

 .هوس هوی    ج پلو کرده بودم

  .موادش رو داشتیم

 .درست کردم

 گذاشتم دم بکشه که بهزاد مسیج داد 

 .گفت بیاید  ۹قرار شد آخر وقت بریم. حدود  -

 براش نوشتم

 نمیای خونه؟ ۹تا  -

 داد  جواب

 کارم داری؟ -

 .با هم شام بخوریم -

ن نشستم  .اینو براش نوشتم و پشت می 

 .منتظر به گوشی نگاه کردم



 

1937 
 

   جواب داد 

 میام... خوبه؟ ۷میام...  -

   لبخند نشست رو لبم و گفتم

 .عالیه -

  .خودمو با تلویزیون و رمان رسگرم کردم

  .بالخره صدای در اومد

 .از پنجره نگاه کردم

  ینش رو پارک کرد بهزاد ماش

  اومد تو 

 رفتم جلو در استقبالش

 در رو که باز کرد، پریدم بغلش

 .بلند خندید و بغلم کرد

، به لبم زد   گونه و گردنم رو بوسید و یه بوسه طوالبن



 

1938 
 

 و گفت 

 !عروس خانم -

  .خندیدم و از هم جدا شدیم

 مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 باز هوی    ج پلو درست کردی؟ -

 خندیدم و گفتم

  .آره، هوس کردم -

  !خوبه، منم دلم تنگ شده بود  -

 خندیدم و گفتم

 !اما نعیمه میگفت تو هوی    ج پلو دوست نداری -

 با هم رفتیم از پله ها باال و بهزاد گفت

  ...خب -

 .مکث کرد



 

1939 
 

 .نفس عمیق کشید

  .وارد اتاقش شدیم

  .کتش رو آویزون کرد

ن کارش نشستم و نگاهش کردم  .من رو می 

 .ردنگاهم ک

 .لبخند زد

 دکمه هاش رو باز کرد و گفت

پخت مادرم خوردم من آخرین غذابی که به دست -

هوی    ج پلو بود... نمیخواستم بعدش دست پخت  

  …کس دیگه ای رو بخورم، که اون تو ذهنم بمونه

 .هنگ نگاهش کردم

اهنش باز شده بود   .دکمه های پی 

 .اومد جلوم ایستاد



 

1940 
 

ن   .پام ایستادپاهامو باز کرد و اومد بی 

  .به هم لبخند زدیم

  دستم رو رو گردنش گذاشتم و گفتم

  پخت منو خوردی؟پس چرا اون روز دست  -

  نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت

خورم... ناراحت مییسی چون میدونستم اگر بگم نیم -

و... حس کردم مادرم رو آزار میدم اگر ناراحتت 

 ...کنم

  …ناخوداگاه بغض کردم

 .بهزاد خم شد

  مماس لبم گفت

وقتر خوردم... دستپختت درست طعم غذای   -

مادرم رو داشت... یه خاطره ناب، که تو برام زنده 



 

1941 
 

 !اش کردی

  …بوسید با این حرف لبمو 

13:30  
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 چشمان#

#۳۰۰ 

   بغض داشتم

  .اما همزمان قلبم گرم بود

 …گرم و شاد

حس میکردم پیوند من و بهزاد، بیشیر از 

 !احساسمونه

ه ای که داشتیم… سختر که بخاطر از انگار گذشت
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1942 
 

دست دادن مادر کشیده بودیم، مارو طور دیگه ای 

  .نزدیک کرده بود 

ن دادم اهنش رو، از رو شونه هاش پایی    .پی 

ون آورد تم رو گرفت و از تنم بی  ن تیرسی   .پایی 

 .بدنمون قفل هم شد

 …بوسمون شدید تر شد

رو  باقر لباس ها رو، هر گوشه اتاق پرت کردیم و 

، با هم ییک شدیم ن  .…همون می 

 .دوست داشتم تا ابد تو این حال بمونیم

   ییک شده با هم

 …نه فقط جسممون

  .که روح و قلبمون هم ییک بود

 .وقتر بهزاد خودشو عقب کشید، خمار نگاهش کردم



 

1943 
 

   لبخندی زد و گفت

ت معاینه ات کرد، نفهمه یه ساعت  - امیدوارم دکیر

  !قبلش سکس داشتیم

  .آروم خندیدیم هر دو 

  .کمکم کرد لباس بپوشم

ن   رفتیم پایی 

 .غذا خوردیم

   تو آرامیسی که خییل دوست داشتتن بود 

  …راه افتادیم سمت مطب

 رو خودش انتخاب کرد 
 

  بهزاد آهنیک

  …باهاش زمزمه میکرد

  شب های تنهاییم

  هم رنگ گیسوته



 

1944 
 

   آغوشتو وا کن

   بانوی مهتابی 

   دلواپیس هامو 

 ...م کنبا بوسه ای ک

 .چشم هام رو بسته بودم

 .به زمزمه بهزاد گوش میدادم

 همینقدر خوب و آروم بمونه؟
 
  خدایا میشه زندگ

 .رسیدیم دکیر و مطب تقریبا خلوت شده بود

  رفتیم پیش منیسی 

 بهزاد گفت

من تماس گرفته بودم برای همرسم که چکاپ بشن.  -

 !گفتید آخر وقت بیایم

 .فامییل منو گفت



 

1945 
 

 کرد وپرسید منیسی چک  

 برای چه کاری میخواید چک شید؟ -

   بهزاد قبل من گفت

  !یه چکاپ کیل -

 من اضافه کردم

 !شاید هم باردار باشم -

 ابرو منیسی باال پرید و گفت 

 پریودت عقب افتاده؟ -

 رس تکون دادم آره که پرسید 

 چند روز؟ -

داشتم فکر میکردم چند روز شده، بهزاد جای من 

 جواب داد 

ته عقب افتاده! اما از رابطه بدون دو هف -



 

1946 
 

یمون بیشیر از    !ماه گذشته ۱پیشگی 

 .هنگ دقت بهزاد بودم، که منیسی رس تکون داد

 یه برگه به سمتم گرفت و گفت 

برو تا نوبتت بشه، اتاق رو به رو یه سونو رحم  -

  !بده

 با این حرف، به بهزاد نگاه کرد و گفت

! سونوگراقن ما  شما هم بخواید میتونید برید داخل -

ن    !مرد هسیر
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1947 
 

 چشمان#

#۳۰۱ 

، بهزاد رس تکون داشت  .از حرف منیسی

 .به سمت اتاقر که نشون داد رفتیم

 .در زدم تقه ای به

 .با بهزاد وارد شدیم

 .یه خانم و آقا داخل بودن

 آقا گفت

شده. من دستگاه رو خاموش  تایم کار ما تموم  -

 !کردم

 بهزاد گفت

ن بیایم برای سونو -   !منیسی گفیر

 مرد بی تفاوت به حرف ما گفت
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1948 
 

 !من دیگه انجام نمیدم -

 اخم بهزاد تو هم رفت

ی نگفت  ن  .اما چی 

ون و منیسی    .سوایل نگاهمون کرد اومدیم بی 

 خودم گفتم

ن تایم کاریشون تموم شده -  !انجام نمیدن. گفیر

 منیسی اخیم کرد و گفت 

 !تا مطب هست قراره باشن -

 .بلند شد

 رفت داخل

   بهزاد گفت

کارمند هام از این دکیر تعریف کردن که پزشک  -

همرسشونه... گفتم بیایم اینجا... اما از برخورد و 



 

1949 
 

 !محیطش خوشم نیومد

 .منم رس تکون دادم

 .حسم با بهزاد مشابه بود

 گفت

  جای دیگه؟  میخوای بریم -

  …میخواستم

س داشتم زودتر چک شم  !اما اسیر

ون و گفت   منیسی اومد بی 

 .بفرمایید داخل! آقای حسیتن منتظرتونن -

 به بهزاد نگاه کردم و گفتم 

 !جای دیگهدفعه دیگه بریم  -

 .رس تکون داد

 برگشتیم داخل 



 

1950 
 

، برعکس حرف منیسی منتظر ما که نبود  آ قای حسیتن

 هیچ 

با چنان خشیم نگاهمون میکرد، انگار ما گفتیم 

  !بمونه

 به تخت اشاره کرد و گفت

ن تنه رو لخت کنید اینجا دراز بکشید -  .پایی 

 شوکه از حرفش، به بهزاد نگاه کردم که اونم گفت

  !سونو رحم هست -

 حسیتن به برگه نگاه کرد و گفت 

  !اینجا نوشته واژینال -

   خانیم که پشت سیستم نشسته بود گفت

ن -  !اینجا برای چکاپ از همه واژینال میگی 



 

1951 
 

 چرخیدم سمت بهزاد و گفتم

  !نمیخوام بدم -

02:22  

  شمانچ#

#۳۰۲ 

ی بگه حسیتن شایک گفت ن  قبل اینکه بهزاد چی 

خانم من مگه مسخره شمام! دستگاه رو روشن  -

  !کردم براتون

 بهش نگاه نکردم و بهزاد گفت

ه بابت انجام شغلت رس   - شما شغلت همینه! بهیر

کیس منت نذاری چون داری در ازاش حقوق 

ی   !میگی 
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1952 
 

 حسیتن شایک گفت

 دادی مگه؟ تو االن به من پول  -

 بهزاد گفت

  !خدمابر نگرفتم که پولش رو بدم -

 .در رو باز کرد

ون  هر دو زدیم بی 

ن  ، برگشتیم پایی   …بدون حرقن به منیسی

 .اشکم ناخوداگاه ریخت

ن شدیم  .سوار ماشی 

 بهزاد کالفه گفت

؟ -  چرا داری گریه میکتن

 رس تکون دادم و لب زدم 

 ...نمیدونم -



 

1953 
 

 بهزاد راه افتاد و گفت

مف -  .ردا یه دکیر دیگه برات نوبت میگی 

 با گریه گفتم 

 میشه بیتی چک بخریم؟ -

 بهزاد رس تکون داد باشه 

اما داروخونه ها دیگه بسته بودن یه داروخونه شبانه  

ن   .روزی هم رفت، که نداشیر

 برگشتیم خونه

 .هر دو بی حال بودیم

  .زود مسواک زدم و تو بغل بهزاد خوابیدم

 .ته میدیدمهرچند خواب های آشف

  …همش خواب میدیدم قراره سونو واژینال بدم

حالم از این خواب احمقانه و مسخره داشت به هم  



 

1954 
 

 !خورد دیگهیم

 صبح بهزاد بیدار شد منم بیدار شدم 

 اما صورتم رو بوسید و گفت بخواب

 .منم مثل بچه حرف گوش کن، دوباره خوابیدم

 .دم ظهر بیدار شدم

عرص پیش یه   ۴ر ساعت بهزاد مسج داده بود اینبا

دکیر معروف، که خییل تعریفش رو میکردن نوبت  

 .داریم و میاد دنبالم

س داشتم   .اسیر

ن برای خودم نیمرو درست کنم  رفتم پایی 

   اما تا کره رو انداختم تو تابه

 .حس کردم دارم باال میارم

 .رسی    ع دوییدم تو رسویس و عوق زدم



 

1955 
 

ون   برگشتم بی 

 …وش کردم عوق زدماما باز تا گاز رو خام

خونه خارج شدم ن  از آشیی

 اما حس میکردم همه جا بوی کره میاد

 ...و حس میکردم بوی کره، بدترین بوی دنیاست

   رفتم تو حیاط

 .هوا تازه بهم خورد حالم بهیر شد

 گرسنه بودم 

 .اما میل نداشتم

 ساعت برگشتم داخل بعد نیم

ون  یه تیکه نون از فریزر آوردم بی 

 بخورم گرم کردم تا 

 …اما باز انگار بو کره رفت تو بینیم و دوییدم رسویس



 

1956 
 

 .عوق زدم

 .رسمو بلند کردم

 .تو آینه، با دیدن خودم وحشت کردم

   چون معده ام خایل بود 

  .و هر بار باال آوردم، اسید معده ام بود

این اسید، انگار لب و بخیسی از چونه ام رو سوزونده 

 .بود و پوستم رسخ و ملتهب بود

ر چشم هام هم کامال قرمز شده بود و مویرگ هاش  زی

 …پیدا

  !توی چشم هام هم رسخ و اشیک 

ن و وحشتناک شده بودم  …یه جورابی رقت انگی 

  .دست و روم رو شستم

 .بی خیال غذا شدم



 

1957 
 

 نشستم رو کاناپه

 برای بهزاد نوشتم

! تو  - بار باال  ۴ساعت   ۱فکر کنم داری بابا مییسی

  !اوردم

28 April 2022  
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 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۳۰۳ 

 .چند لحظه گذشت که بهزاد زنگ زد

یتن داشتم  …یه اضطراب شی 

 .جواب دادم
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1958 
 

 صدای بهزاد کامال نگران بود و گفت

؟ بیام پیشت؟ بریم بیمارستان؟ چشمان... خو -  بی

 آروم گفتم

خوبم… فقط گرسنه ام، اما بوی غذا بهم میخوره   -

نم ن   !تهوع میشم و عوق می 

ای بابا... تا یه ساعت دیگه میام خونه برات غذا   -

  .میارم

 لب زدم 

  ...نمیخواد -

 بهزاد شایک گفت 

میخواد... چی دوست داری بخوری؟ جوجه؟   -

 کوبیده؟ فست فود؟

 …اسم جوجه و کوبیده که اومد دلم پیچید



 

1959 
 

 .اما فست فود خوب بود

  مردد گفتم

 !نون سی   -

 بهزاد هنگ گفت

؟  -  چی

 با خجالت گفتم 

از اون رستورانه، که دوتا چهار راه باال تر بود؛ نون   -

  !سی  میخری باز؟

 بهزاد خندید و گفت

 !باشه عزیزم. میخرم میام  -

 .مرش گفتم و قطع کردم

 .و با دست هام پوشوندمصورتم

 یعتن من واقعا حامله ام!؟



 

1960 
 

 …حس عجیتی بود 

  !پر از رسدرگیم و خوشحایل

ون ببینه، میگه من احمقممیدونستم  …هرکس از بی 

 .اما من خوشحال بودم

  !خییل خوشحال 

 بهزاد یک ساعت نشده، رسید خونه

 با یه پاکت تو دستش

 وارد شد و بوی غذا خورد بهم 

 .قبل، تهوع نشدم اما برعکس دفعه

 …فقط دلم ضعف رفت

 .با ذوق رفتم پاکت رو از دستش گرفتم

 .گونه اش رو بوسیدم

 .نشستم رو کاناپه و پاکت رو باز کردم



 

1961 
 

  نون سی  

   مرغ سوخاری

   سیب زمیتن 

 !قارچ سوخاری

وع کردم ی نخورده، رسی ن  .مثل کیس که سالهاست چی 

ن خوردم و تازه متوجه نگاه  بهزاد  چند لقمه از همه چی 

 .شدم

 برگشتم سمتش

 .رو به روم نشسته بود

ه به من بود  .متعجب خی 

منده گفتم   رسی

 !تو حال خودم بودم وای... ببخشید...  -

   خندید 



 

1962 
 

   اما خنده اش عمیق نبود و گفت

  ...نوش جان -

؟  -  ناراحتر

 …با تکون رس گفت نه

 !اما میشد ناراحتر رو ازش حس کرد

 مردد گفتم 

؟ از اینکه من حامل -  ه ام ناراحتر

  چند لحظه فقط نگاهم کرد 

 اما بالخره رس تکون داد و گفت 

  ...آره -

29 April 2022  

02:23  



 

1963 
 

 @mynovelsellرمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال  فایل کامل

  چشمان#

#۳۰۴ 

  …از جوابش شوکه شدم

  مه تو دستم رو گذاشتم رس جاشلق

 .میلم رفته بود

 …حاال حس میکردم باز هم دارم باال میارم

 بهزاد گفت

عذاب وجدان دارم چشمان... از کوتایه من تو  -

سالته! هر اتفاقر برات بیفته   ۱۸حامله شدی! تو تازه 

  …مقرصش منم

  .بغض داشتم

 .حال عجیتی بود 
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1964 
 

 …تنم گر گرفته بود

  .یخ بودهم زمان قلبم 

  صاف نشستم و گفتم

  !اما حاال که پیش اومد -

  .بهزاد فقط نگاهم کرد

ی نگفت ن   .چی 

 بلند شدم و گفتم

، میتونیم سقط کنیم -  !اگر انقدر ناراحتر

 چشم هاش ناراحت تر شد و گفت

چشمان... من از آسیتی که تو میبیتن ناراحتم، نه از  -

زایمان هم که بدتره برات... تو  تولد بچه! سقط از 

؟! نه مسلمه نمیخوام   !بخاطر من درد بکیسی

 .حرفش باعث شد اشکم راه بیفته



 

1965 
 

  پا تند کردم برم باال 

  .اما بهزاد دستم رو گرفت

  …منو کشید بغلش و تو حصار بازوهاش قفل کرد 

 گوشم گفتتو  

حاال که پیش اومده، تا تهش هستم... فقط از  -

 ...خودم ناراحتم

 .هیخی نگفتم

 …بهزاد رو درک نمیکردم

 !من قرص نخوردم

 …اون اما همش میخواست خودش رو مقرص کنه

 !انگار خودآزاری داشت

  .تو بغلش کم کم آروم شدم

 ازش جدا شدم و گفتم 



 

1966 
 

  !بریم اصال شاید نباشم -

 .تکون دادخندید و رس 

 …هرچند مشخص بود باور نداره به این فکر

  زودتر از انتظار رسیدیم به مطب 

 .مطب خییل شلوغن بود

ح حال گرفت  .منیسی رسی

 !گفتم فکر ميکنم باردارم و پریودم عقب افتاده

 .دوتا برگه بهم داد و گفت انجام بده و بیا

 .ییک آزمایش خون بود

 …دویم سونو

ن اول آزمایش رو دادیم، گ  .ساعته میدن ۱فیر

 بعد رفتیم نوبت سونو 

 …دل تو دلم نبود 



 

1967 
 

 .حوصله حرف زدن با بهزاد هم نداشتم

س، فقط دوست داشتم چشم هام رو ببندم  …ار اسیر

 .بالخره نوبتومون شد

  رفتیم داخل

پروب دستگاه، با یه ژل رسد رو شکمم حرکت کرد و 

 .من چشم هام رو بستم

بان قلب  منتظر بودم مثل رمان ها، صدای ضن

  …بشنوم

  اما سونوگراف گفت

یه ساک بارداری تشکیل شده، اما فعال قلب   -

  !تشکیل نشده

 …نگران و شوکه، چشم هام باز شد

  .نگاهش کردم



 

1968 
 

ن از مانیتور گفت  بدون چشم برداشیر

  !به نظر من خارج از رحمه! تا نظر دکیر چی باشه -

30 April 2022  
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 چشمان#

#۳۰۵ 

 …تنم یخ شد

د ن  .انگار قلبم نمی 

 …چی گفت

؟  گفت خارج چی

 گفت قلب نداره!؟
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1969 
 

م  .حس میکردم رو تخت دارم فرو می 

م  …انگار تو قیی

 .چشممو بستم

  .همه جا سیاه بود

 بهزاد، دستش رو گذاشت رو شونه من و گفت 

  !بله... نظر دکیر مهمه -

 ...اما من انگار یادم رفته بود نفس بکشم

د و گفت  بهزاد شونه ام رو تو دستش فرسی

 !چشمان -

 .منو تکون داد

 هیتن گفتم و هوا برگشت به ریه هام 

 سونوگراف نگران نگاهم کرد و گفت

 خوبی خانم؟ -



 

1970 
 

 .جوابش رو ندادم

شستم رو تخت و بهزاد رسی    ع، با دستمال شکمم رو ن

ن داد  .پاک کرد و بلوزم رو پایی 

 .من فقط به دستش نگاه میکردم

 …دستش روی شکمم

 خدایا 

 یعتن چی شده؟ 

 یعتن چی میشه؟

ن   بهزاد کمک کرد از تخت بیام پایی 

 .صدای دستگاه پرینت رو مغزم بود

ن   …دوست داشتم پرتش کنم رو زمی 

پرینت شده جواب رو، داد به بهزاد و  سونوگراف برگه 

  گفت



 

1971 
 

شاید برا خانومتون سونو واژینال بنویسن. اگر   -

، قبلش بگید که سونو دومتونه ن  !نوشیر

 .با این حرف به من نگاه کرد

 .فقط نگاهش کردم

  .بهزاد تشکر کرد

ون  آروم هولم داد سمت بی 

  …مثل عروسک کوگ بودم، که کوکش خراب شده 

   ودش برد تا مطببهزاد منو با خ

 .نشوند رو صندیل، تا نوبتمون شه

 .هر دو ساکت بودیم

 .فقط به خانم های باردار نگاه میکردم

 …با شکم های برآمده

یعتن هر شب، شوهرشون این شکم رو میبوسه و 



 

1972 
 

   نوازش میکنه؟

  .رسدرگم بودم

االن بهزاد خوشحاله؟ یا ناراحته؟ یا بچه هست؟ یا  

ه؟ یا  نیست؟ من باید چکار کن ن می  م؟ خودش از بی 

 …باید سقط کنم 

 …یهو با این فکر شکستم

 .آروم زدم زیر گریه و اشکم ریخت 

 بهزاد رسی    ع شونه ام رو بغل کرد و گفت 

 !آروم چشمان… نظر دکیر مهمه -

فقط به بهزاد نگاه کردم، که منیسی اسمم رو خوند  

  …برم داخل

01:21  



 

1973 
 

  چشمان#

#۳۰۶ 

 .رسی    ع نگاهم رو از بهزاد گرفتم

 .بلند شدم

  دوتابی رفتیم داخل

 .بهزاد سالم کرد

 .من فقط لب زدم

 …صدابی از من در نیومد

 .دکیر خانم میان سایل بود

 نگاهم کرد و نگران گفت 

 ؟ خوبید شما  -

 .پلک زدم

 دوباره اشکم ریخت و بهزاد گفت 
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1974 
 

ن گویا بارداری خارج از رحم  - سونوگرافتون گفیر

 !هست و قلب تشکیل نشده

 .نشستیم

ن و اشکم بیشیر ریخت  …رسمو انداختم پایی 

   دکیر برگه جواب رو گرفت و گفت

م... دنیا که به آخر نرسیده -  !آروم دخیر

  .سونو رو نگاه کرد

 .سکوت شد

 …خدایا

 من معجزه کردی
 
 تو که انقدر تو زندگ

؟  میشه االن هم معجزه کتن

 .چشم هام رو بستم

 دکیر گفت



 

1975 
 

بله متاسفانه خارج از رحمه و باید سقط شه! جای  -

خطرنایک هم هست… اگر زیاد رشد کنه، میتوبن خییل  

 !تهدید کننده باشه

 اشکم بیشیر شد و بهزاد گفت

نظر بنیه   سقط به چه صورته؟ همرس من خییل از  -

 !جسمابن قوی نیست

 صورتمو با دستم پوشوندم و گفتم

 رایه نیست بمونه؟ -

 .سکوت شد

 بالخره دکیر گفت

م شما  - سالته... بارداری تو این سن، کال پر  ۱۸دخیر

ه  خطر و نامناسب... حداقل سال رو رد کرده  ۲۰بهیر

 !باشید. تازه اونم از نظر من زوده 



 

1976 
 

 .نگاهش کردم

 ای زد و گفت لبخند مادرانه

نه قلب تشکیل شده نه در جای درستیه… االن با   -

یه تزریق ساده مشکلت حل میشه. دو سال دیگه با  

ایط بهیر میتوبن باردار شی   !رسی

 به بهزاد نگاه کرد و گفت 

سال به هیچ وجه بارداری رو توصیه  ۲۰زیر  -

نمیکنم! حتر ازدواج تو این سن هم از نظر من  

 !درست نیست

  .کوت کردبهزاد س

 .ناراحت بودم

 کالفه بلند شدم و گفتم 

 !نمیخوام سقط کنم -



 

1977 
 

ونبا این حرف زدم   …از اتاق بی 

 بهزاد صدام کرد 

ن    …اما جواب ندادم و رفتم پایی 

22:20  

 @mynovelsellید . ای دی کانال فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کن

 چشمان#

#۳۰۷ 

  .از ساختمون خارج شدم

 .نفس گرفتم

 …هوای تازه هم حالمو بهیر نکرد

  .حس تهوع داشتم

در حدی که دلم میخواست یه جا خم شم عوق 
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1978 
 

 …بزنم

 اده رورفتم سمت پی

 .…دستمو گرفتم به درخت و رسم رو تکیه دادم بهش

  .اما بی فایده بود

  .آوردمداشتم باال یم

  با صدای بهزاد، برگشتم به سمتش

 با عجله داشت میومد سمت و گفت

 ...چشمان -

 .نگاهش کردم

 .تار میدیدم

 جلوم ایستاد و گفت

؟ -  خوبی

 !خواستم بگم نه



 

1979 
 

جلو به سمت باال  اما حس کردم مردمک چشمم، از 

  .چرخید و همه جا سیاه شد

  .وقتر سیایه رفت، صدای بارون میومد

 …یه بارون شدید 

چشم هام رو، که انگار به هم چسبیده بودن به  

  .سختر باز کردم

 .کنارم یه پنجره بدون پرده بود

  .اتاق نیمه تاریک بود

 .تو اورژانس بودم 

 .بود بهزاد کنارم نشسته بود و رسش رو دست من 

 .ساعتر تو اتاق نبود

 …فقط آسمون تاریک بود

انقدر خسته بودم، که دوباره چشمم رو بستم و 



 

1980 
 

 .خوابیدم

 .اما اینبار با حس سوزش دستم بیدار شدم

 .پرستار داشت انژوکتم رو تنظیم میکرد

 .ای ناخوداگایه گفتم، که رسش رو بلند کرد

 نگاهمون قفل شد و گفت

  !ئه... بهوش اومدی -

 این حرف برگشت سمت در و گفت با 

... بهوش اومد -  ...دکیر

   مرد سفید پوش و میان سایل اومد تو 

  .پشت رسش بهزاد اومد

 .نمیدونم چرا نگاهم رو ازش گرفتم

  دکیر اومد باالی رسم و گفت

؟ -  میتوبن صحبت کتن



 

1981 
 

 لب زدم 

 .فکر کنم -

 .دار بودصدام خش

 دکیر چشم هام رو معاینه کرد و گفت

 دت میاد چی شد؟یا -

 .از این حرفش، اتفاقات تو رسم مرور شد

  بغض نشست تو گلوم

 رس تکون دادم و لب زدم 

 .آره... رس گیجه داشتم از حال رفتم -

   رسی تکون داد و گفت

الزم نیست به بخش منتقل شه. تا یک ساعت  -

ایطش ثابت بود، مرخصه   !دیگه رسی



 

1982 
 

ن  ون رفیر  .با این حرف، با پرستار بی 

  …وندم و بهزاد، که نگاهش روم سنگیتن میکرد من م

23:31  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۳۰۸ 

؟ -  چرا نگاهم نمیکتن

 .رسم رو بلند کردم

 نگاهش کردم

 .ختاما تا پلک زدم، اشکم ری

ن بود   .نگاهش خسته و غمگی 

  اومد باالی رسم
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1983 
 

  اشکم رو پاک کرد و گفت

ن ها از اراده ما خارجه چشمان -  …بعضن چی 

 .نگاهم رو ازش گرفتم

 .به پنجره نگاه کردم

  نور روز، افتاده بود داخل

 بغضم رو عقب فرستادم و گفتم

شاید موند... شاید قلبش تشکیل شد... چرا باید   -

 سقط کنم!؟ 

 .بهزاد سکوت کرد

 …سکوتش حال عجیتی بود

 .یهو دلم ریخت

 شوکه برگشتم سمتش و گفتم 

  !االن که سقط نشده؟ -



 

1984 
 

 .با این حرف، پتو رو تنم رو باال دادم

  …اما لباس هام تنم بود

 بهزاد گفت

ایط راحت تری سقط  - نه... اما چشمان... االن با رسی

بد    شه، اوضاع خییلمیشه… اما اگر صیی کتن بزرگ

 !میشه

 عصبابن گفتم

شاید موند! شاید قلبش تشکیل شد و موند! بهزاد   -

زنیم نه یه جسم داریم در مورد بچمون حرف یم 

  !بیجون

 بهزاد عصبابن گفت

ی نیست جز یه نطفه ناقص خارج از  - ن اون االن چی 

رحم تو! چرا اینو نمیفهیم! هیچ بچه ای در کار 



 

1985 
 

  !نیست

 …حرفش مثل خنجر بود تو قلبم 

  .طوری که فکم از درد تی  کشید

 .جوابش رو ندادم

ون نگاه کردم و اشک ریختم  .فقط به بی 

 .بهزاد هم دیگه حرقن نزد

   کالفه نشست رو صندیل

ی  ن چشم هام رو بستم، شاید بتونم بدون فکر به چی 

 …بخوابم

 .اما انگار دیگه ممکن نبود

 .یک ساعت تو سکوت، قدر یکسال گذشت

 .کردپرستار اومد چک  

 بهزاد رفت دنبال کارای ترخیص



 

1986 
 

 .زود کارا انجام شد

 اومد دنبالم

ن شدیم  .سوار ماشی 

 برگشتیم خونه

 .مستقیم رفتم تو حمام و در رو بستم

 .زیر دوش کیل گریه کردم

به شکمم نگاه میکردم و غم عالم تو وجودم بیداد 

 …میکرد

 اما هرچی بیشیر میگذشت 

ن میشدم نمیخوام با دس تای خودم، بچه بیشیر مطمی 

  …ام رو بکشم

ون، بهزاد گفت بیا نهار    اومدم بی 

   حال نداشتم



 

1987 
 

ن   اما لباس پوشیدم رفتم پایی 

ون، با موبایل حرف یم  .زدبهزاد داشت باز بی 

خونه، که تلفن خونه زنگ  ن خواستم برم تو آشیی

  .خورد

 بی حوصله جواب دادم 

  …اما با شنیدن صدای رویا، سست شدم

2 May 2022  
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 تا الو گفتم رویا گفت
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1988 
 

چشمان... بهزاد جوابم رو نمیده... بهش بگو بیاد   -

رضایت بده... من اینجوری اقامتم رو از دست  

  !میدم

 .خشم وجودمو گرفت

 !حتر تو این حال هم داشت دستور میداد

 پوزخندی زدم و گفتم

... حتر اینم کمه برات... مگه با تیغ زدن  - چه بهیر

؟ پس حقته که از دست بدی   !بهزاد اقامت نگرفتر

 صداش رو شنیدم که گفت 

 ...خفه -

  .اما گوشی رو گذاشتم

خونه ن  با عصبانیت رفتم تو آشیی

 .از داخل قابلمه روی گاز غذا کشیدمبرای خودم 



 

1989 
 

 .نشستم و با حرص خوردم

 .تلفن دوباره زنگ خورد

 .جواب ندادم

  .بهزاد اومد و خواست جواب بده، اما قطع شد

 نگاهم کرد و گفت

 چرا جواب ندادی؟ -

 با اخم گفتم

 !چون رویا بود -

 ابروهاش باال پرید و گفت

 چی میگه؟  -

زاد شه، وگرنه  دستور داد بری رضایت بدی آ -

ه! منم گفتم با تیغ زدن تو به این اقامت  اقامتش مییی

 !رسیده پس حقشه از دست بده



 

1990 
 

ید   .با هر جمله من، ابرو بهزاد باال تر مییی

 .تلفن دوباره زنگ خورد

  .بهزاد اخم کرد

 گوشی برداشت و گفت 

 الو؟ -

 نشنیدم اون سمت چی میگه 

 اما بعد مکث طوالبن گفت

د  - ن ی اگر زنگ می  ی میگفتر غلط کردم، شاید تاثی 

ه بموبن تا زبونتو کوتاه کتن   !داشت! اما فعال بهیر

 .با این حرف گوشی رو گذاشت

  با اخم اومد سمت من

 .هر دو تو سکوت غذا خوردیم

دوست داشتم رسش داد بزنم، بگم تو انقدر رویا رو 



 

1991 
 

 !هار کردی

 …اما عمال منم حق نداشتم انقدر عصبابن باشم 

 .وم شدغذام تم

   بلند شدم تا برم 

 اما بهزاد دستم رو گرفت و گفت

... کارت دارم - ن  !بشی 

 .کالفه نشستم

اهنش، یه پاکت کوچیک  دست برد از جیب باالی پی 

ون آورد   .بی 

ن و گفت   گذاشت رو می 

ن و  - ت داد... برای سقط... گفت هفته ات پایی  دکیر

 ...االن راحته، فقط

 .با عصبانیت بلند شدم



 

1992 
 

 .و برداشتمپاکت ر 

   تو دستم مچاله کردم و پرت کردم تو سینک

ون خونه زدم بی  ن ، از آشیی
 ...بدون حرقن

 بهزاد پشت رسم عصبابن گفت

 ...چشمان -

  اما پا تند کردم باال 

 .رفتم اتاق خودم و در رو بستم

ن در و زدم زیر گریه   نشستم پایی 

 ...خدایا

ته  میدونم همینکه با بهزاد هستم و زندگیم تو ثبا

ین معجزه زندگیمه  …بزرگیر

 .نمیخوام ناشکر باشم

 ...اما



 

1993 
 

ی که تو وجودمه رو با دست خودم   ن اما نمیتونم چی 

 …بکشم

 .من خوابشو دیدم

 ...یه پرس مو فرفری بود

به ای که بهزاد به در زد، از جا پریدم   .با ضن

13:52  

 چشمان#

#۳۱۰ 

 بهزاد از پشت در عصبابن داد زد 

چشمان... بچه نشو... چرا نمیفهیم االن داری با   -

  !جون خودت ریسک میکتن 

ن   دراز کشیدم رو زمی 
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1994 
 

 .جوابشو ندادم

  دوباره کوبید به در 

، بهزا ن د رفت  اما جواب ندادم و با زنگ تلفن از پایی 

ن   …پایی 

 دوست داشتم برم ببینم کیه 

 رویاست؟

  چی میگه؟

 …اما غرورم نمیذاشت

ن خوابم برد ن در، رو زمی   .پایی 

  .بیدار شدم همه جا تاریک تاریک بود

 با بدن درد، رفتم رو تختم

 .تختم رسد بود

 …دلم بهزاد رو میخواست



 

1995 
 

 یه دیوار بینمون فاصله بود 

  ...اما... غرورم نمیذاشت برم

  .شدمپتو رو دور خودم پیچیدم، اما گرم نیم

  .رسد بود

 .خییل رسد... انگار تنم منجمد شده بود

 .پریدمهمش خواب بد میدیدم و یم

  .بهزاد در زد

 .جواب ندادم

 بلند گفت 

چشمان... گاز قطع شده، موتورخونه خاموش  -

بخاری برقر  شده... خونه رسد شده... بیا پیشم 

 !روشن کردم

 .جواب ندادم



 

1996 
 

 .رفت

  ...واقعا نا نداشتم جواب بدم

  .حال بدی داشتم

 .بستم، کابوس میدیدمچشممو که یم

  …چشممو باز میکردم سیایه

 .یهو در اتاق، صدا داد و باز شد

دست و پیچ ، تو قاب در بود بهزاد با انیی   .گوشتر

  کالفه اومد تو 

 .نگاهم کرد

 ، رنگ نگرابن گرفت و گفتنگاه عصبانیش

... خوبی چشمان؟ -
 لعنتر

 .خم شد و بغلم کرد

  گرم بود بدنش



 

1997 
 

 …گرم و داغ

رسمو گذاشتم تو سینه اش و منو از رو تخت بلند 

 .کرد

  .برد سمت اتاق خودش، رو تخت گذاشت

، گرمای لذت بخیسی رو به سمتم پخش   بخاری برقر

 .میکرد

 میداد
 
  …گرمابی که زندگ

  گفت   بهزاد آروم

؟ -  خوبی

 رس تکون دادم و گفتم

ن خوابم برده بود، تنم یخ شده بود -  .رو زمی 

  .اخمش تو هم رفت

 کنارم نشست و گفت



 

1998 
 

چشمان... اگر بچه ای تو شکمت بود، من تا آخرش  -

 ...پشتت بودم... اما االن

 دستمو گذاشتم رو پاش و گفتم 

  !زنیممیشه در موردش حرف نزنیم؟ فردا حرف یم -

 .این حرف چشم هام رو بستم با 

ون داد و از پشت بغلم کرد  .بهزاد نفسش رو کالفه بی 

 .تو بغلش زود خوابم برد

  .صبح که بیدار شدم، بهزاد کنارم نبود

 .یه نامه و همون پاکت قرص رو تخت بود

 .نامه رو باز کردم 

   نوشته بود 

منم به معجزه ایمان دارم… اما با ایمان به معجزه،   -

ن  از درخ ت گردو سیب عمل نمیاد چشمان! واقع بی 



 

1999 
 

 .. قرص رو استفاده کنباش

 .پاکت و نامه رو گذاشتم کنار و بلند شدم

 .کالفه بودم

  دو دل

  …رسدرگم

  !و بهم ریخته تر از تمام عمرم

 .یکم صبحانه خوردم

  .رفتم تو حیاط با رکس گشتم

 برگشتم خونه

 .اما فقط چند ساعت شده بود

ال دراز کشیده بودم، که باز تلفن زنگ رو کاناپه بی ح

 .خورد

فکر کردم بهزاده، که گوشیم رو جواب ندادم زنگ 



 

2000 
 

 …زده به خونه

ن جواب دادم، که صدای رویا دوباره بلند   برای همی 

 شد و گفت

  ...چشمان -

 کالفه گفتم 

 !چقدر تو سمخی  -

 خواستم قطع کنم، که گفت 

  ...به حرفم گوش کن! در مورد مادرته -

18:54  
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2001 
 

   عصتی گفتم

 من و  -
 
مادرم یه بار به حرفت گوش کرد، زندگ

خودش به فنا رفت! روت هم میشه باز هم حرف 

؟  بزبن

 .گوشی رو کوبیدم

 .چی دیگه زنگ زد، جواب ندادمهر 

  مسیج دادم به بهزاد و گفتم

نه! میگه در مورد مادرم میخواد   - ن رویا داره زنگ می 

 .حرف بزنه. منم بهش گفتم بره به درک و قطع کردم

 بهزاد زنگ زد به گوشیم

 تا جواب دادم گفت

؟ -  میتوبن صداش رو ضبط کتن

 بی حوصله گفتم



 

2002 
 

میخوره.   گه ازش بهمنه! فقط تمومش کن. حالم دی  -

ش رو کم کن  !فقط رسی

 .تماس رو روی بهزاد هم قطع کردم

 .گوشی رو خاموش کردم

 .تلفن رو هم از برق کشیدم

   تا مسکن خوردم و رفتم تو اتاق بهزاد زیر پتو  ۲

 .رکس اومد رو پتو کنارم دراز کشید

 تو چشم های مظلوم و تیله ایش نگاه کردم و گفتم

وقتر همه چی حل شد بیدار کاش میخوابیدیم،  -

  …میشدیم

  .رسی تکون داد و چشم هام رو بستم

 وقتر بیدار شدم، باز اتاق تاریک شده بود 

ی از رکس نبود  .اما خیی



 

2003 
 

چراغ خواب رو پاتختر رو روشن کردم و به ساعت 

 .نگاه کردم

  !شب بود ۱۰

 یعتن بهزاد نیومده؟

 .گوشی رو رسی    ع روشن کردم

تماس از دست رفته از بهزاد   چندتا پیامک اومد، که

 .داشتم

  .یه مسیج هم داده بود

 نوشته بود 

 .دیر میام نگران نشو -

 .زنگ زدم بهش، اما هرچی بوق خورد جواب نداد

ن   مضطرب رفتم پایی 

 .خونه تاریک بود 



 

2004 
 

 .کردمالمپ ها رو روشن

 .یه نیمرو درست کردم خوردم

 .باز زنگ زدم بهزاد، جواب نداد

 .م و خودمو رسگرم نگه داشتممنتظر موند  ۱تا 

ی ازش شد، نه جواب تلفن یا پیامم رو  اما نه خیی

  !داد

  …دیگه داشتم دیوونه میشدم

   با رکس رفتم تو حیاط

 المپ های حیاط رو روشن کردم یکم قدم زدیم 

  …اما با وجود المپ ها، خوف کردم از تارییک

کنار استخر خایل بودم. رکس رو صدا کردم بیاد 

 م داخلبرگردی

ی ازش نبود   .اما خیی



 

2005 
 

ن درخت ها   ی از بی  ن بلند تر صداش کردم، که یهو چی 

  .پرید

فکر کردم همون گربه معروف بهزاده، اما یه کالغ 

 !بود

 شوکه عقب رفتم

اما یهو زیر پام خایل شد و به پشت پرت شدم تو 

 …استخر خایل

صدای برخورد رسم، با کف استخر اومد و دندونام به  

 .شد هم کوبیده

 .نگاهم به آسمون سیاه بود

  …آسموبن که سیاهیش، انگار کل دنیا رو گرفت

19:02  



 

2006 
 

 چشمان#

#۳۱۲ 

، چشم هام رو باز کردم ن  .با رسما و صدای ماشی 

 .وشن میشدآسمون داشت ر 

  …من رو شیب کف استخر بودم 

  .رکس کنارم دراز کشیده بود

  .دست و پام لمس بود

  .رسم درد میکرد

 …وجودم بی حس بود

 .خواستم رکس رو لمس کنم، اما تکون نمیخوردم 

 نالیدم 

 ...رکس -

ن قطع شد   .صدای ماشی 
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2007 
 

  .با ارنجم بدن رکس رو لمس کردم

  .یهو بلند شد و پارس کرد

ون رفتاطراف    .نگاه کرد و از استخر بی 

 …اشکم راه افتاد

چند لحظه بعد، بهزاد اومد باالی استخر و با دیدنم 

 شوکه، رسی    ع پرید داخل

 با وحشت گفت

 چشمان... چی شده؟ -

 …نا نداشتم حرف بزنم

  بغلم کرد و گفت 

؟ -  چقدر یخ کردی... از گ اینجابی

 لب زدم 

 .دیشب افتادم -



 

2008 
 

  عصتی گفت

ون تنها! خدایا... خدای  - من دخیر چرا اومدی بی 

  ...خدایا

 .بلندم کرد

ن   برد سمت ماشی 

، از  منو گذاشت رو صندیل عقب و یه پتو مسافربر

ون آورد انداخت روم و سوار شد.   باکس صندق بی 

ن رو زد  .بخاری ماشی 

 .راه افتاد

  …گرما آروم خوابم کرد

 .اینبار بیدار شدم، باز تو اورژانس بودم

  .پرستار قبل باال رسم بود همون

 نگاهمون گره خورد و گفت



 

2009 
 

ای نوجوان انگار دوست دارید رسم بزنید   - شما دخیر

  !هر دو روز باید یه رس بیاید بیمارستان

  .هیخی نگفتم

 …رسم خییل درد میکرد

 من واقعا مقرص نبودم! یا بودم؟

ون   پرستار رفت بی 

  بهزاد اومد باالی رسم

  .دچهره اش ناراحت بو 

 موهامو نوازش وار عقب داد و گفت

چی شد افتادی تو استخر؟ خوبه اول شیب   -

  ...افتادی!وگرنه

 .خودش ادامه نداد

 چشممو بستم و گفتم



 

2010 
 

 ... رفتم قدم بزنم. یه کالغ یهو پرید ترسیدم افتادم  -

 .بهزاد ساکت بود 

 منم نگاهم رو ازش گرفتم که کالفه گفت 

زمینت رس بزنم...  من رفته بودم با مصطقن به  -

وکیلشم... درگی  کار   چشمان من این روزا درگی  رویا و 

کتم... درگی  عویصن بازی همایونم... دنبال زنده  رسی

...  کردن زمینتم... اونوقت تو فقط با من لج میکتن

... یکم درکم ن کن... اون قرص لعنتر رو    یکم منو ببی 

  
 
مرصف میکردی تموم شه بره... چرا انقدر زندگ

؟ هر بار که حالت بد میشه  ژدیترا منو تلخ تر میکتن

 حالمو میفهیم؟ ...بخیسی از وجود من درد میکشه

 زد بهزاد حرف یم

یختم   ...من اشک می 



 

2011 
 

 حرفش که تموم شد، لب زدم 

میشه یه سونو دیگه انجام بدیم اگر قلب نداشت   -

 بعد قرص بخورم؟

 بهزاد خسته نگاهم کرد و گفت 

بش هم تشکیل شده باشه نه... چون حتر اگر قل -

جابی نیست که بشه بمونه! خارج از رحمته 

   چشمان... میفهیم؟ اره؟

 .رس تکون دادم آره

 …چون در موردش خونده بودم

 لب زدم 

میدونم… اما هنوز دوست دارم به معجزه امیدوار  -

  ...باشم

3 May 2022  



 

2012 
 

13:10  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۳۱۳ 

 .بهزاد کالفه، نگاهش رو از من گرفت

  رفت کنار پنجره 

 .سکوت کرد

 …میدونستم از من ناراحته

ی نبود که یم ن خواست میدونستم این جوابم چی 

  !بشنوه

 …اما

 …دست من نبود 

  .رس بردن اومدن منو برای اسکن 
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2013 
 

 .نتیجه خوب بود و مرخص شدم

 نزدیک ظهر بود که اومدیم خونه

م   .حال نداشتم دوش بگی 

 .لباس عوض کردم و رو تخت خوابیدم

سید  .بهزاد تلفتن داشت کارهاش رو می 

ن کارش، تو اتاقش نشسته بود و نگاهش رو   پشت می 

 .من بود

 رسم رو بردم زیر پتو

 بهزاد رو اذیت کنمواقعا نمیخواستم بیشیر از این 

 …یا براش دردرس درست کنم

 …اما نمیتونستم از امیدم بگذرم

 !از اون بچه ای که تو خواب دیدم

چشم هام رو بستم و سیع کردم دوباره تصورش کنم  



 

2014 
 

 .و کم کم خوابم برد

  …باز خوابش رو دیدم

   بهزاد بیدارم کرد برای نهار 

 .ساعت سه بود

  فتتو سکوت نهار خوردیم و بهزاد گ

خودتو مرتب کن... عمادی و وکیلش میان برای  -

 .سالت شده ۱۸تنظیم قرارداد... تو دیگه 

   رس تکون دادم و رفتم باال 

  .تنم پر از درد بود

درسته شانس آوردم تو قسمت کم عمق استخر  

 افتادم 

  !اما باز هم کم نبود

   حجم موهام نجاتم داد که رسم نشکست



 

2015 
 

 …خ نزدمو خوابیدن رکس کنارم، که ی

  .اما حالم اصال خوب نبود

  .من تازه حاضن شده بودم، که صدای زنگ در اومد

 .از پنجره اتاقم نگاه کردم

 عمادی و تیمش بودن

  !اما همایون هم بود

 .اخمم تو هم رفت

ن و رو به بهزاد، که جلو در بود  با عجله رفتم پایی 

 گفتم

 !همایون هم اومده -

   فتاخم بهزاد هم تو هم رفت و گ

... برای رویا هم این مردیکه وکیل گرفته -  !عویصن

 پوزخند زدم و گفتم



 

2016 
 

ه -  !از مال من میدزده، برا دشمن تو وکیل میگی 

هر دو با حرص به هم رس تکون دادیم و با صدای 

  …عمادی، برگشتیم سمت در

4 May 2022  

01:37  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

  چشمان#

#۳۱۴ 

درسته پدرم همیشه میگفت ولع تجارت، دین و 

ه ن مییی  !ایمونت رو از بی 

اما فکر نمیکردم روزی کیس که انقدر پلید باشه رو  

 …ببینم
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2017 
 

من و بهزاد به عمادی سالم کردیم و بهزاد رسی    ع 

 گفت

 اینجاست؟  همایون چرا  -

 عمادی اومد تو

پشت رسش وکیل عمادی و همایون و وکیل  

 …همایون

 عمادی آروم کنار بهزاد گفت

 !من نتونستم دکش کنم... خودت یه کاری کن -

   با این حرف رفت سمت سالن

 .اخم بهزاد بیشیر شد

 اومد کنارم

 .دستش پشتم نشست و همه تو سالن جمع شدیم

 .رو به روی هم نشستیم



 

2018 
 

ون آورد و گفت  همایون    کتش رو بی 

ه زودتر بریم رس اصل مطلب... بهزاد   - خب بهیر

 !خییل رسش شلوغه… فردا دادگاه مهیم داره

 .از لحنش دلم ریخت

 .به بهزاد نگاه کردم

   بهزاد ریلکس لبخندی زد و گفت

من رسم خلوته! دادگایه در کار نیست! اما بریم رس   -

 !قیقااصل مطلب... تو اینجا چکار داری د

 همایون حق به جانب خندید و گفت

تو داری قرارداد منو منتقل میکتن به زنت ها... من  -

   نباشم؟

 بهزاد باز هم ریلکس گفت 

هرچند باز هم ربظ به تو نداشت! چون قرارداد تو   -



 

2019 
 

مشخص شدن عدم   از پایه مشکل داشت و با 

مالکیتت لغو میشد... اما ما قبال اونو منتقل کردیم! 

  !نرفته تو دفیر عمادی؟ کهیادت  

 اخم همایون تو هم رفت و گفت

سال بود... امضاش  ۱۸اون موقع چشمان زیر  -

 !اعتبار نداشت

 یخ شدم 

 اما یهو عمادی گفت

من اما اون موقع، تاری    خ یک ماه بعد رو زده بودم!  -

 !یعتن حاال اون امضا هم اعتبار داره

 .سکوت شد

 .بهزاد خندید

 کرد و گفتهمایون بیشیر اخم  



 

2020 
 

ن سهم منه! شما نمیتونید اون  - بخیسی از اون زمی 

 !عظمت رو باال بکشید

 با عصبانیت گفتم

سه - ش هم بهت نمی    !همش مال منه! حتر یک میر

 ابروهای همایون باال پرید 

 .اما چشم هاش پر از خشم بود

 به من نگاه کرد و گفت

  !من از حقم نمیگذرم -

 رسی    ع گفتم 

 !ه؟ وگرنه که حقر نداریمنظورت از دزدیت -

 ...بلبل زبون شدی! شاید الزمه بهت -

حرف همایون، با صدای عصبابن بهزاد قطع شد که 

 گفت



 

2021 
 

، هیچ حقر تو   - ، نه انسابن کافیه همایون! نه قانوبن

تو اون ملک نداری! کیس اینجا قصد نداره کوتاه بیاد  

 !هر کاری کتن 

 عمادی گفت

ه بقیه تو تجارت با  - … شاید بهیر ن تو تجدید نظر کین

اگر هر بار اینجوری بخوای به مایل که فروختر چنگ 

  !بزبن 

 .همایون از خشم داشت منفجر میشد

ی گفت ن  وکیلش تو گوش همایون چی 

 .اونم رس تکون داد

  دست برد تو جیبش و گفت

من از مادر چشمان نامه دارم، که از من پول قرض  -

ن رو به من داد   !ه بودگرفت و بخیسی از این زمی 



 

2022 
 

10:58  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 this messageIn reply to  

✅  

5 May 2022  

00:29  

 @mynovelsellفایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان های خاص تهیه کنید . ای دی کانال 

 چشمان#

#۳۱۵ 

 .از حرف همایون، همه ابروهاشون باال پرید

 بهزاد اینبار کالفه گفت

چرت نگو همایون! نامه خرسو هست که مادر  -
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2023 
 

ن نداشته ی از این زمی    !چشمان خیی

 همایون عصبابن گفت

ش کردم  -   !خیی نداشت... من خیی

ون آورد رو گرفت سمت  کاغذی که از جیبش بی 

  بهزاد و گفت

خونه هم رفته بودیم -   !بیا... مدرک! دفیر

 بهزاد کاغذ رو گرفت و گفت 

م تستش میکنم ببینم چند ساله این  - آره... من مییی

 !برگه نوشته شده

 همایون گفت

 !کار میخوای بکنبرو، برو هر   -

 عمادی گفت

  اگر تو این مدرک رو داشتر چرا زودتر رو نکردی؟ -



 

2024 
 

 همایون پوزخند زد

ی بگه من گفتم ن  اما قبل از اینکه چی 

 ...چون نداشت... کار رویاست -

 همایون رسی    ع برگشت سمت من

سم لبخند زدم و گفتم  به دروغ، با وجود اسیر

 ...رویا دیروز زنگ زد اینجا -

 .و شوک صورت همایون، جرئت گرفتماز خشم 

 اینبار پوزخند زدم و گفتم 

چطور به کیس که سابقه به این درخشابن تو دور  -

 زدن داره اعتماد کردی؟ 

 .شوک از نگاهش رفت

 .خشمش بیشیر شد

 .بهزاد هم پوزخند زد



 

2025 
 

ن و گفت  برگه رو گذاشت رو می 

نکرد خطش رو تغیی  بده! فقط امضا سیما رو کتی   -

  !کرد

 و کر به وکیل عمادی و گفتر 

خونه ای  - میشه با این نامه جعیل، از این آقا و دفیر

 که ثبتش کرده شکایت کرد؟

 قبل اینکه وکیل عمادی جواب بده

 وکیل همایون خم شد

 سند رو گرفت

 پاره کرد و گفت

! همکاریمون  - تو تا مارو بدبخت نکتن ول کن نیستر

  !از اینجا فسخ میشه

 لند شد و گفتهمایون عصبابن ب



 

2026 
 

 !غلط کردی مگه دست توئه -

 وکیلش گفت

  !انقدر ازت مدرک دارم، که توپ دست من باشه -

ون   پوزخند زد و از خونه زد بی 

 …همایون عصبابن پشت رسش داد زد و رفت دنبالش

 .نگاهش دنبالشون کرد

 .از پنجره دیدم تو حیاط، بازو وکیلش رو گرفت

 .درگی  بحث شدن

 .و هول دادوکیلش همایون ر 

  همایون هم یه مشت زد تو صورت وکیلش

وکیلش رسشو عقب برد، اما مشت همایون خورد 

 …بهش

ون ن و از خونه رفت بی   اونم همایون هول داد رو زمی 



 

2027 
 

  .همه در حال نگاه کردن این صحنه بودیم

 عمادی گفت

ی و این دله دزدی بازی ها -   !رس پی 

  .همایون بلند شد 

 خودش رو تکون 

 ت بیاد توخواس

ون  …اما رفت بی 

 بهزاد گفت

 !باخته... اما نمیخواد قبول کنه -

  برگشتم سمتش

 نگاهمون قفل شد و گفت

  رویا خودش بهت گفت؟ -

00:48  



 

2028 
 

 @mynovelsellهای خاص تهیه کنید . ای دی کانال  فایل کامل رمان چشمان فروشی است لطفا فقط از کانال رمان

 مانچش#

#۳۱۶ 

 با تکون رس گفتم نه

 ابروهای بهزاد باال پرید و گفتم

. منم گفتم روت بهم گفت قضیه در مورد مادرته..  -

  ...میشه اسم مادرم رو بیاری! قطع کردم

 حاال نگاه همه برگشت رو من و گفتم

اما تا همایون این برگه رو رو کرد و قضیه مادرم رو  -

و گفتر همایون برا  رویاست... ت  آورد حدس زدم کار 

من  !رویا وکیل گرفته! پس رویا براش یه سودی داره

به رویا گفتم مادرم از رسطان مورد و اون میدونست  

نقشه رو  نبود... پس این وضع مادرم اینا خوب
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2029 
 

 ...ریخت

 بهزاد هنگ گفت

 !فکرتو دوست دارم -

 عمادی گفت

خرسو همیشه میگفت مهریه سیما رو داده، برای  -

ن ان   !قدر تحت فشار مایل رفتههمی 

 .بهزاد نگاهش رو از من گرفت

 به عمادی نگاه کرد و گفت

ن بود... خرسو  - ن زمی  پول مهریه سیما، درواقع همی 

چشمان... داداش سیما میگه  نداد بهش، زد به اسم

ن  !هیچ پویل به سیما نداد! هیخی  ط گذشیر به رسی

  !از تمام حقوقش طالقش داد  سیما 

  .دلم پیچید



 

2030 
 

 …ت داشتم باال بیارمدوس

ن و سفت شده بود   .معده ام سنگی 

  عمادی نگاهم کرد و گفت

، آدم بدی   - ن پدرت تا وقتر پا رو دمش نمیذاشیر

 !نبود

 بی تعارف رسی    ع گفتم

  !اون یه متجاوز بود -

  .ابروهای عمادی باال پرید

 بهزاد گفت

ه بریم رس کار خودمون -  !بهیر

  .ا رو آوردوکیل عمادی تایید کرد و برگه ه

  .همه رو امضا کردیم

 زمینم رو داده بودم به عمادی برای  
ً
دیگه رسما



 

2031 
 

  !مشارکت

 …حداقل یه بخش مشکالت حل شده بود

ن کهقسمتر  هم قرار شد  بود پارکینگ شده   از زمی 

ی کنه  .عمادی پیگی 

قسمتر هم که از ملک من روش ساخته بود رو هم 

 .توافقر قرار شد بهم درصد بده

 .که همه قرار ها تمام شدشب بود،   ۹حدود 

ن   .برگه ها امضا شد و عمادی و دوتا وکیلش رفیر

 …واقعا نا نداشتم 

 .بی حال بودم

 بهزاد نگاهم کرد و گفت 

 شام سفارش بدم؟ -

 .بلند شدم



 

2032 
 

 رفتم سمت پله ها و گفتم

 .من میل ندارم… فقط میخوام بخوابم -

 .بهزاد حرقن نزد

  …واقعا رسم یه جوری بود

ون دراز کشیدم و نفهمیدم چطوری رفتم رو تختم

 .خوابم برد

ن خواب و بیداری بودم، که دست بهزاد رو زیر  بی 

 ...بلوزم حس کردم

 مشغول سینه هام شد و لب زدم

  …خوابم میاد -

 تو گوشم گفت

 ...باشه، تو بخواب -

وع کرد   ...بوسه هاش رو از زیر گوشم رسی



 

2033 
 

 مانچش#

 ۳۵۰ایل  #۳۱۷

ن و خواب بودم.  ن ترکیب خواسیر  بی 

ی نبو  ن د که نگرابن ها و حسم به بهزاد و لمسش چی 

 هابی که تو وجودم بود مانع این لذت بشه. 
 ناراحتر

 کم کم خوابم پرید و منم با بهزاد همراه شدم. 

وع شدبدنش رو لمس کردم و بوسه ه   ام رو بدنش رسی

یم که وقتر خودش رو واردم کرد نان غرق شده بودچ

ی که انتظار داشتم لذت بود   ن  تنها چی 

 اون یهو درد بدی زیر دلم پیچید   اما به جای
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2034 
 

طوری که از درد جیغ کشیدم و خودم رو عقب 

 کشیدم 

بهزاد شوکه خشک شد و رسی    ع خودش رو عقب  

 کشید  

 نگران نگاهم کرد 

نفسم از درد رفته بود و بدنم یهو خیس از عرق رسد 

 شده بود  

داخل رحمم بود که به شکم و دید مثل یا انفجار از 

 پاهام کشیده بود. 

 با نفس های منقطع لب زدم  

 دلم ...  -



 

2035 
 

 فقط نگاهم کردبهزاد ناباور 

ن نگاه کردم . ب . بهزاد هم خودم و بدنم هآروم به پائی 

 دنبال کرد  و نگاهم ر 

ی پیدا نبود  ن  تو تارییک چی 

 اما من حسش میکردم  

ی از بدنم جدا شد و داره خارج  ن حس میکردم چی 

 میشه  

ا تختر رو روشن کرد و با دیدن د خم شد چراغ پبهزا

خش میشد رسم خون رسخ که تازه داشت رو تخت پ

 ت رها کردم  رو روی بالش

 ، هم جسیم، هم روچ! درد داشت 



 

2036 
 

ی که بخاطرش انقدر امیدوار بودم و  ن میدونستم چی 

 منتظر معجزه بودم از دست رفته

ی از معجزه نبود   میدونستم اینبار خیی

 اشتباه بود شاید خواستش از اول

ش امید داشتم و این نا امیدی خییل دردناک  اما من به

 بود

 اد شوکه گفت  بهز 

 ستان  باید بریم بیمار  -

 رد نگاهش کردم و گفتم با د

 بهم پد بده ... تو کمد هست   -

 رسی تکون دادو رسی    ع رفت 



 

2037 
 

 اما من نمیتونستم بلند شم 

که توان تکون خوردن درد چنان وحشتناک بود  

 نداشتم 

 با پد و لباس اومد بهزاد 

ن پام وحشتم   رو بیشیر کرد نگاهش به بی 

 چون پر از ترس و نگرابن بود  

 اما رسی    ع اومد سمتم و کمک کرد بشینم 

 بدنم خوبن بود  

 به در رسویس نگاه کردم و گفتم  

-   
 

م رو توالت فرنیک  بیی



 

2038 
 

 کالفه گفت  بهزاد  

 نه   -

فتم  داشتم از حال می 

 م لب زد

م... بعد زنگ بزن آمبوالنس!  -  بیی

 چشم هاش پر از شوک شد 

 اما خودم میفهمیدم در چه حالم 

 بهزاد دست انداخت زیر پام  

 بلندم کرد و منو برد تو رسویس 



 

2039 
 

ی از نش ن وند رو توالت و از این حرکت انگار دوباره چی 

 من جدا شد

 خواست بره اما از درد چنگ زدم به بازوش

 ور بود  تهوع آ

ن بچه ... بچه ای که نه  من با اضارم برای نگه داشیر

قلب داشت و نه داخل رحم بود، عذاب رو برای 

 خودم خریده بودم و ... 

 داشتم بهزاد رو هم عذاب میدادم

دم    از درد نالیدم  و دندون هام رو به هم فرسی

 د گفت بهزا

 بزار برم برات آب قند بیارم  -
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 اما ولش نکردم 

سیدم می  یر

سیدم بره و تنها بمونم    مییر

با دست دیگه شکمم رو به داخل فشار دادم و بهزاد  

ن دست هاش گرفت    رسم رو بی 

 چنان عرق کرده بودم موهام خیس عرق بود 

 نگاهمون تو چشم هم چرخید و گفت

 بزار برم زنگ بزنم آمبوالنس   -

 رس تکون دادم و دستش رو ول کردم  

صدای بهزاد رو شنیدم که شدم و تو خودم جمع  

ایط توضیح میداد   رسی
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همرسم بارداری خارج رحم. نه قرص استفاده نکرده. 

 ! نتظرمبله دارم تو خونه! ممنونم م

 با این حرف صدای پاش اومد که دور شد

 جشمم رو بستم و سیاه شد 

ن لبم حس کردم ی بی  ن یتن چی   شی 

 دردم کمیر بوود انگار 

 تر باز کردمچسمم رو به ستخ

 ی رسم بود داشت بهم آب قند میداد بهزاد باال

 هنوز تو رسویس بودیم 

 نگران گفت
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 نریاز حال بخور...  -

خوردم اما ترجیح میدادم از حال برم تا این درد رو  

 تحمل کنم 

 یکم بهیر شده بودم و با ناله گفتم

اهن بده بپوشم!  -  یه پی 

ون رفت  رس تکون دادو بی 

اهن خودش رو تنلباس پوشی م ده اومد داخل و یه پی 

 کرد

 دکمه هاش رو بست و پاهای خونیم رو آب گرفت  

 م کمیر شده بود  درد

 میتونستم نفس بکشم 
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ن رو هم پاک کرد و زنگ در رو زدنخون رو ز د بهزا  می 

 ... ن  رسی    ع رفت پائی 

 رسم رو تکیه دادم عقب و چشمم رو بستم 

سیاه شد همه جا یه درد دیگه تی  کشید تو دلم و  

 . دوباره 

 با نوازش موهام بیدار شدم . 

 نل های تو سقف نشون میداد بیمارستانیم پ

 بدون چرخیدن سمت بهزاد لب زدم

 من خییل اذیتت میکنم  -

 بدون حرقن گونه ام رو بوسید 
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 چرخیدم سمتش

 لبخند خسته ای زد

صورتش  ش و ته ریش نگهم رو گودی زیر چشم

 چرخید 

 آروم گفتم

 خییل وقته بی هوشم؟ -

 ت رسی تکون دادو گف

البته وسطش چند بار بیدار شدی اما ...  دو روز...  -

دوباره خوابیدی ... نمیدونم االن هم بیدار میموبن یا  

 !  میخوابی

 هنگ لب زدم 
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 دو روز؟  -

 خسته ای کشید و رس تکون دادنفس بهزاد 

 گونه ام رو بوسید و گفت 

 انقدر ازت خون رفت که نزدیک بود بری تو کما!   -

 فقط نگاهش کردم

رو صندلیش صاف نشست و باعث شد بیشیر رسم 

 رو به سمتش بچرخونم و گفت 

من خواستم بهت فرصت بدم تا خودت تصمیم  -

ی اما دفعه دیگه جاب  که خطر   درست رو بگی 

سالمتیت باشه بهت اجازه نمیدم لحظه ای تعلل 

 کتن 
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 لب گزیدم 

منده بود  م رسی

 یه پرستار اومد داخل و گفت 

 دوباره بیدار شد؟ -

 بهزاد رس تکون دادو گفت 

 آره... االن چند دقیقه میشه  -

 پرستار خندید  

 رسمم رو چک کرد و گفت 

و دادیم باال یکم بهت آب دادیم حس تهوع  ر  تختت -

 نداری؟
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 رس تکون دادم نه

 پرسید 

؟  -  تشنه نیستر

 لب زدم 

 خسته ام... -

پرستار گفت بخاطر خون ریزی زیادته! خوبه  

آمبوالنس خیی کردین وگرنه به بیمارستان  

سیدی!!   نمی 

 ناباورانه نگاهش کردم

 بهزاد نگاه کرد و گفت به 

 خدا خییل حواتون رو داشت  -
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 بهزاد تشکر کرد و رس تکون داد

ون و به بهزاد نگاه کردم  این فایل برای  پرستار رفت بی 

فروش در کانال رمان های خاص هست و اگر شما از  

ن رضایت  بدو  و داری میخوبن  تهیه کردیجای دیگه 

 ما و دزدیه. 

 د رو لبش جون گرفت و گفت لبخن

 هوامون رو داره ... واقعا خدا خییل  -

 لب زدم لبخند زدم و 

 خیی نداریم!  آره فقط خودمون-

 بهزاد رس تکون داد

 چشم هام رو بستم و دوباره خوابم برد  
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 روز تو بیمارستان بودم تا بالخره مرخص شدم.  ۴من 

ساعته داشتم و به من از خطر ازدواج  ۲یه مشاوره 

ن رو دادن!  ن و بارداری های این چنی   تو سن پائی 

ی که حاال من خوب درسش رو گرفته بودمچ ن  ی 

رو تو بیمارستان از روز و تمام شب  بهزاد تایم زیادی 

 پیشم بود

احت   وقتر برگشتیم خونه اون بیشیر از من به اسیر

 نیاز داشت 

 ۷عرص تا  ۳از رو تخت همدیگه رو بغل کردیم و 

 صبح فردا خوابیدیم. 

 بعد مدت ها با بهزاد صبحانه خوردم 
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ر و از خونه کار ها رو مدیریت نرفت رس کاروز  ۳

 میکرد  

ا خواب بودم.  من   هم اکیی

تو مدبر که من بیمارستان بودم بهزاد بالخره رضایت  

داد رویا آزاد شه اما مجبورش کرد بره محرصن و تعهد  

 باید پس بده! بده این مبلغ رو بدهکاره و 

 همایون که غیب شده بود  

بعد خالیص از بازداشتگاه خییل رسی    ع رفت  رویا هم 

 از ایران . 

اتفاقات سقط و دردی که داشت از جسمم شاید ده  

 روزه رفت اما از ذهنم هرگز نرفت  
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داریم به بچه گذشت چند سال بعد از   تازهانقدر که 

 دار شدن فکر میکنیم. 

 م. یآماده نیست  هنوز  میکردیم  یه جورابی حس

ن دا ندگیم رو مرور کردم،  ستانم ز اما االن که با نوشیر

ی نسبت به خودم دارم و حس میکنم شاید   حس بهیر

 ر به اندازه کاقن تو رابطمون به ثبات و 
 

سیده پختیک

باشیم و وقت اومدن یه بچه به جمع دو نفرمون 

 باشه! 

هم از فاقات مرد، اما باز  رکس دو سال بعد از اون ات

پناهگاه یه سگ مسن دیگه آوردیم که هنوز پیشمون 

 هست. 

 من بعد سقط خییل تنبل شده بودم
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ه ادامه  ن  دانشگاه رو نداشتم انگی 

م.   اما بهزاد مجبورم کرد ادامه بدم و مدرکم رو بگی 

داشته باشی  مایل رسمایهون اعتقاد داره هرچقدر چ

 ممکنه از دستش بدی! باز 

ی هرگز از دست نمیدی!   که یاد بگی 
 اما علم و مهاربر

ن من بعد  سال از خوندن درس مرتبط به  ۳برای همی 

کار بهزاد و گذروندن دوره های تخصض مربوط 

کت رو به عهده گر  و  فتمبهش ، بخیسی از وظایف رسی

االن خوشحالم  که تو خونه نموندم و خودم رو اسی  

 نکردم
 
 و حاشیه های زندگ

 
 روزمرگ
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ن  میتونم تو کار و تجارت فعال باشم و حرقن برای گفیر

 داشته باشم.  

ا بالخره پاساژی که عمادی میخواست بسازه بعد   اخی 

ن هم  اینهمه سال تمام شد   زمی 
رس انجام باقر

 مشخص کردیم. 

وارد یه زمینه پ بهزاد و بقیه دور شد و از اکی همایون 

 عالیت دیگه شدف

کتش رو داد به پرسش  هرچند تو دوران کرونا بیشیر رسی

 و خودش زیاد تو کار نیست. 

ی نشد. از رویا و خانواده اش دیگه   خیی
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ات برای  خانواد مادریم رو چند بار که قصد خی 

 شادی روح مادرم داشتم دیدم 

این حس که اون ها همیشه منو بخاطر تولدم از یه 

ن ، همیشه هست  ! رابطه غی  رسیم، حروم زاده میبیین

 اوایل برام دردناک بود 

هوام رو داشته میبینم اما وقتر فکر میکنم خدا چقدر  

 دید اون ها مهم نیست  

 مهمه
 
 نگاه من به زندگ

مت هاب  که االن تو زندگیم  من شاکرم بخاطر همه نع

هست و بخاطر همه سختر هاب  که تو زندگیم بود و  
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ه شد آسایش باعث شد من در این مسی  که تهش

م  . قرار بگی 

 هیچکس خدا نیست  

 پس نه حق قضاوت داره

ن تکلیف تنه حق   عیی 

 بهزاد مردی بود که همیشه به خونه ما یم اومد

 من رو میدید  همیشه 

حتر وقتر که من حتر اسمش رو نمیدونستم و از 

 وجودش خیی نداشتم 

 غم نیم اومد اگر به موقع به رسامردی که اون شب 

 من اینجا نبودم  االن 
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 من نه فقط 
 
ین معجزه زندگ ن شاید بزرگیر عشق بی 

 من و بهزاد بلکه وجود بهزاد باشه. 

 کمکم کرد، همراهم  مردی که تو 
 
ایط زندگ بدترین رسی

  رسمایه اش برام سنگ تمومقت، اعتبار و و از و بود 

 گذاشت.  

 ی نگار عادت کرده بودم.  تانم براستعریف داخییل به 

 . دوست داشتم بیشیر ادامه بدم

دم   وقتر پارت های نگار رو میخوندم واقعا لذت مییی

 نگار خودم ا
 
ن رو مثل یه فیلم زندگ دارم همه چی 

 میکنم
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که حرف های مهیم  همه  احساس میکنم دیگه اما 

ن   تا اینجا بازگو شد.   شتمدا برای گفیر

 شما یا نه.  نمیدونم اصال درش داره داستان من برای 

 امیدوارم حداقل از خوندنش لذت برده باشید.  اما 

 ممنونم

 چشمان

   ۱۴۰۱بهار  

نده اختصایص کانال رمان های  به قلم نگار نویس

 خاص

 

 


