
 یزغال چشمان

 

 ۱ پارت

 

  داشتیقدم بر م آهسته

شبنم نشسته به  یبرهنه طراوت چمن ها یپاها با

 نشست یجانش م

 یرا رو شیهاکرد دست یوحال خوبش را خوبتر م 

 نیلطافتشان لمس بهتر دیکش یم یزرد وحش یگل ها

 بود ایحس دن

  دهیچیاش پ ینیب یتو یوحش یعطر گل ها 

 انیم دنیاز سر برداشت و شروع کرد به دو یروسر

 گل ها

مهم نبود   شیواصال برآ دیرقص یم شیموها  انیم باد

 سرداست . یوقت صبح  هوا کم نیکه ا

 بود   ایدن یجا نیاوبهتر یرود در  آن لحظه برا کنار

قهقه  د،ی،پر جان خند دینفس رس یب دنیاز دو خسته

  ادیزد :داره م ادیزد،فر
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که بمونه.  ادی....داره م ادی.....داره مادیم داره

 ادیمونه.....داره م یمونه،م یمونه،م ی.....م

 

 آب گم شد  یباد وصدا ییصدا یتو شیصدا

کنار رود نشست سنگ سرد  یرو تکه سنگ بزرگ 

 زیچ نیتر تیاهم یسنگ آن لحظه ب یبود اما سرما

 شدیمحسوب م ایدر دن

 آب سرد رود خانه قرار داد یرا تو شیپاها  

چانه اش گذاشت و به اطرافش نگاه کرد  ریز دست

 خاطره داشتند  بایرودز نیکنار ا نجایچقدر از ا

بنفش ،زرد  یوحش یدور رود  پر بود از گل ها دورتا

 وگل بابونه 

  دیکش نفس

گوش نواز پرندگان و شر شر آب  یگل ها ،صدا عطر

بوته ها و  انیبادکه م یآب رودخانه ،صدا ی،سرد

لذت  زیوهمه چ زیهمه چ دیچیپ یدرختان م یشاخه ها

 بخش بود 
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دامنش نشست رنگ او با رنگ  یپروانه زرد رو کی

 یسورمه ا نهیزرد در زم یدامنش که گل ها یگل ها

 داشت  یهمخوان بیبودنند عج

دامنش  ییبایاز طرح ز یپروانه بخش نیانگار ا اصال

نشود چشم  تید تا پروانه اذنخور یتکان چیبود ه

 یم ادیتموم شد ...م گهیبست و آهسته لب زد :د

 مونه 

 

 بودش . دهیتمام بود که ند دوسال

 یاش به حرفها یبود تمام دلخوش دهیرا نشن شیصدا

 دنشیرفته بود د شیشش ماه پ الی.ل شدیختم م الیل

و  رضایو پسر بزرگش عل نیهمراه زن عمو پرو

 دیهمسرش ناه

گوشواره فرستاده  کجفتی شیهمان موقع برا اوشیس

 کی انشانیکوچک که م یبودگوشواره ها بلند  با قلب

داشت                                    یقلب شکل آب نینگ

را به عنوان سوغات خودش به  اوشیس هیهد الیل

 واشیو دور از گوش جمع  ختهیاو آو یگوش ها

فرستاده ها  اتبر اوشیس نیزمزمه کرده بود:ا

 ادتهیکه هر لحظه به  ی.خواسته بدون
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 هیگل انداخت و ته دلش قند آب شدچه هد شیها لپ

 فرستاده بودآن مرد مانده در راه دور  یقشنگ یها

 

 آمد  یمسافرش داشت م دیجا پر از

کرد  یشمارش م دنشید یاو که لحظه ها را برا و

ت کنار رودخانه داش ایو فارغ از دن الیخ یحاال ب

 کرد یخاطرات را مرور م

 یرفت و م یم دینه االن وقت  مرور خاطرات نبود با 

بود که  نیقصدش از آمدن کنار رودخانه ا دشید

 ردیقلبش آرام گ

 دیتپ یم شهیقرار تر از هم یاما برعکس قلبش ب 

 کرد  یرا طلب م اوشیس اهیس یچشم ها دنیوفقط د

را که از همان پارچه دامنش  شیبایز  یروسر

 دنیدوباره شروع کرد به دو دیکش شیموها یبودررو

 یم ونیهرچه زودتر خودش را به خانه عمو هما دیبا

و لذت بردن از  دنید الیخ یبار را ب نیا دیرساند با

 شدیراه م یتو بیو زرد آلو و س السیگ یدرخت ها

 رفت یم شیبه خانه عمو میمستق
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 . دهیمحبوبش حتما تا حاال رس یپسر عمو 

 را آهسته کرد شیقدم ها دیروستا که رس به

 کیساله با  ازدهی یاز کنار گالبتون رد شد دختر 

و شلوار قهوه  یسرمه ا یبلند زرد و روسر راهنیپ

 با هم نداشتند یتناسب چیه شیلباس ها رهیت یا

.خنده اش گرفت امروز انقدر حالش خوب بود که  

ا نداخت گالبتون  یخنده اش            مبه  زیهمه چ

را تکان داد  یدست یکرد و چوب یلب ریسالم ز

 راند . یگریوگوسفندانش را به سمت د
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  یزغال چشمان

 

 ۲ پارت
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کوچک روستا  یخانه ها انیم ونیعمو هما عمارت

 آمد یبه چشم م یحساب

 یگریخانه د چیاز خانه پدرش محمود ه ریاصال غ 

 در روستا نبود ونیخانه هما یبه بزرگ

 یکه اصالحات ارض ۴۱پدر بزرگش خان بود سال  

 را از دست داد شیها نیاز زم یمیانجام شد بخش عظ

 خردسال بودنند  ونیآن زمان محمود وهما 

را   یجوان یهر دو  روزها یسال بعد وقت ستیب اما

 گذرانند یم

 شد یخشکسال 

 نکهیساختند تا ا یسال با خشکسال ۵مردم روستا  

 دیکارد به استخوانشان رس

را بفروشد از روستا  شیها نیخواست زم یهر کس 

 برود.

شمردنند و  متیهم فرصت را غن ونیمحمود وهما 

به  دندیارزان از مردم خرد یها متیها را به ق نیزم

 مردم پول ،دام ،گاو دانند

نشدند  گرید یاگرچه که مردم روستا آواره شهرها 

به دست  نیزم یهم حساب ونیاما محمود وهما
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ها  نیرفت زم یگذشت خشکسال یآوردنند چندسال

اگرچه که  ونیوباغ ها دوباره آباد شد محمود و هما

قانونا دوره خان ها گذشته بود اما عمال خان شده 

 بودنند

 

 عمو شلوغ بود  اطیح یتو

و پشت به  دهیزودتر از او رس یکم اوشیس انگار

را در آغوش  الیول ستادهیتازه دم در بود ا الرکهیآ

 کردنند  یم یگرفته ورفع دلتنگ

پشت  بایوتقر ستادهیبه بانو ا دهیجمع شد و چسب وارد

 سر او سنگر گرفت

 انیبزرگ بانو را م یدلهر داشت و گوشه روسر 

هش کرد چالند بانو خواهر بزرگترش نگا یدستش م

زد  یشگیپر از آرامش هم یواز همان لبخند ها

 ؟ ی:خوب دیوپرس

 یلیانداخت و گفت :خوبم .خ نییزده سر پا خجالت

 وقته اومده 
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.بنظرم  شهیم یا قهیباز هم لبخند زد : ده دق بانو

 یبا نگاهش تو یدو ،سه بار ندتیدوست داشت بب

 جمع گشت

 یم شیاز سر و رو ینگاه کرد خستگ اووشیس به

  دیبار

وجودش چشم شده ،تار وپودش چشم شده بود  تمام

 شتریبدنش هم چشم شده بودنند تا ب یسلول ها یحت

 .ندیرابب اوشیس

 بود دهیامانش را بر یدلتنگ

 اوشیدکتر شدن به سر س یکه سودا یاز همان وقت 

 عادت کرد. دنشیو کم د دنید ریافتاد به د

بود به  امدهیاصال ن گریدوسال آخر درسش د نیا اما

ماند موقع  یو م دیآ یم یمنصور گفته بود وقت

از  دیآ یبه چشمش م شتریب ییوتنها یبیبرگشتن غر

مانع از آن شده که  شیدرس ها ینیهم سنگ یطرف

 آمد و رفت داشته باشد  . یبرا یوقت کاف

 حاال  آمده بوتا بماند  اما

همان درمانگاه  یمردم خودش کار کند تو یوبرا

خدمت به مردم  یبه ظاهر برا ونیهما که یکوچک
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 یاطراف اما در واقع برا یروستا وروستا ها

 کرد او ساخته بود بندیو پا اوشیبرگردانند س

 

همه به  نیو همسرش پرو ونیتعارف عمو هما به

 سمت داخل عمارت رفتند .

سمتش منصور و سمت  کیکه  یدر حال اوشیس

و  ونیبودنند پشت سر هما ستادهیا رضایعل گرشید

 محمود وارد عمارت شد . 

نفرات بود که به سمت عمارت  نیاما جزء آخر الریآ

 بایشانه اش گذاشت و تقر یرفت بانو دستش را رو

 یخانه ب یرفتن  تو یهلش داد البته خودش هم برا

 مین نیوقلبش به ا دهیرا ند اوشیقرار بودخوب س

 نبود  ینگاه راض

 

عمارت خدمتکار ها داشتند از مهمان ها  که  یتو

 کردنند یم ییرایاقوام بودنندپذ شترشانیب

ها و شربت ها که  ینیریها ،ش وهیم نیآن هم با بهتر 

شربت برداشت  وانیل کیبانو  شدیم دایدر آن منطقه پ

  یکم آروم بش کیداد و گفت :بخور  الریبه دست آ
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از شربت جرعه  کیمهربان نگاهش کرد و  الریآ

 . دینوش

 در تضاد بود بیشربت با آتش درونش عج یخنک

 دیچیدهانش پ یعطر خوش گالب تو 

 یمحکم رو یبوسه ا ستادیمقابلش ا الیل کبارهیبه   

گونه اش نشاند و گفت :سالم قربونت بشم .معلوم 

 ؟ییهست کجا

 

 چشم شما روشن. یزد و اضافه کرد :راست یچشمک

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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 ۳ پارت

 

زد و گفت  یسرخ شد لبخند خجالت زده ا الریآ

کنن  یفکر م شنوهیم یکیزشته  الینگو ل ینجوری:ا

 چه خبره 

 

زن داداشم  یخوایو گفت :چه خبره مگه ؟م دیخند الیل

 اوشیجلو به س یومدیچرا ن ی.راست گهید یبش

 ؟ یخوش آمد بگ

 

شده بود  میپشت سر من قا نیگفت :ا الیرو به ل بانو

جلو خوش  ادیب یافتاد .تو توقع داشت یداشت پس م

 کرد یجلو همه غش م گهیآمد بگه اونوقت که د

  

 نییسر پا  الریو آ دنندیبلند خند یدو با صدا هر

 . دیچیاش را دور انگشت پ یانداخت و گوشه روسر

 اوشیس اهیس یکه بلند کرد نگاهش به چشم ها سر

 افتاد
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 زدیبود و با منصور حرف م ستادهیا یگوشه ا 

گرفت  الریچشم از آ دیهم نکش هینگاهش به چند ثان

 وبه منصور دوخت

 یبا همان نگاه از کار افتاد به سخت الریاما قلب آ 

تا راه  دیجرعه شربت نوش کیدستش را باال آورد و

 نفسش باز شد

شربت شد نه عطر گالب و  یاما نه متوجه خنک نباریا

مطبوع زعفران   همه حواسش پرت نگاه  یوب

 بود اوشیس

 اش  یچشمان زغال پرت

انصاف  مگر  یحواس باشد ب یدخترک حق داشت  ب 

 گذاشت  یآدم حواس  م یحرارت نگاهش برا

 تنش  یجان تو یبود .جا یخال نهیس یقلبش تو یجا

 اوشینگاه کوتاه س کیو جانش هر دو با همان  دل

 رفته بود 

 

که او هم خواهر  دوعاطفهی،ناه الیبانو ،ل کنار

 بود گرشید

 نشسته و دختر ها گرم بگو وبخند خودشان بودنند  
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دختر سه ساله عاطفه  دهیسع یداشت با موها الریآ 

 کرد   یم ینشسته بود باز شیپاها یکه رو

کردوتمام  یم یباز اوشیس یحوال یواشکی نگاهش

مع پسران او بود         که در ج شیفکرش هم پ

نوبرانه  یها وهینشسته همانطور که از م لیفام

 کرد  یبا آنها بگو و بخند م خوردیتابستانه مقابلش م

 رفت یخنده اش باال م یصدا یگاه

 اوشیس یبه چشم ها گرید کباریخواست  ی.دلش م 

 ینگاه کند اما او سرگرم اطرافش بود وفارغ از ب

با  یاش و هم صحبت وهیاز خوردن م الریآ یها یقرار

 برد یلذت م شیرفقا

 

خدمتکار ها مشغول پهن کردن  دیناهار که رس زمان

 سفره شدنند.

،عمارت  یو زعفران ،گوشت کباب  یرانیبرنج ا یبو

 را برداشته بود

 نییبزرگ  برنج خوش عطر تز یها سیپر از د سفره

 شده با زعفران بود
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شکم پر و انواع واقسام خورش ها  یمرغ  ها با

 خوردن . یوسبز ی،ساالد وانواع ترش

 انشانیم یا بهیمهمان ها از اقوام بودنند وغر همه

 نبود

تمام روستا را به مناسبت آمدن  ونیهر چند که هما 

 یحساب یمهمان کیداد و قرار شد  ینیریش اوشیس

 هم بدهد .

 از شب گذشته شام نخورده بود الریآ

گرسنه  یو رنگانگ حساب بایسفره ز نیا دنیا دحاال ب 

غذا  یخودش کم ینمود سررسفره که نشستند برا یم

  دیکش

اول را  به دهان گذاشت داشت از مزه گردو  قاشق

 برد  یرب انار لذت م یوآلو با چاشن

  ییگفت :دا یم یبه شخص  دیمنصور را شن یصدا  

 میریم اوشیمن وس دینیبش نجایباال...شما ا دییبفرما

 اون طرف اونجا جا هست 

 

داشت به  قیبلند کرد متوجه اشاره منصور شد دق سر

 کرد  یبود اشاره م یخال یمقابل آنها که جا
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آمدنند درست مقابل  یم اوشیبرادرش وس منصور

 نشستند ؟ یآنها م

 شد ریواسترس با هم به قلبش سراز جانیه

زرد بر تن داشت  دور تا  راهنیبه خودش نگاه کرد پ 

دوخته  یرز سورمه ا یگل ها نشیدور کمر وآست

 یکه  گل ها یسورمه ا یشده بود با دامن و روسر

 زرد  داشتند

 چیماهر که ه اطیخ کیهنر دست بانو بود  لباسش

 لباس بدوزد  بایتوانست مثل او ز یکس نم

آب  یبشقاب گذاشت .کم یو چنگال را تو قاشق

را مشت کرد و محکم فشار داد تا  و دستانش دینوش

 از استرسش کم شود  یقدر
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  یزغال چشمان

 

 ۴ پارت

 

 او نشستند یو منصور آمدنند و روبه رو اوشیس

را  الریمنصور از آن طرف سفره خم شد آهسته لپ آ 

 دیکش

 دیرا ترک نکرد بود و پرس شیها یهنوز عادت بچگ 

 دمتیند ییقشنگ من ؟از صبح تا حاال کجا ی:چطور

 ؟

 

 دید یخودش م یرا رو اوشیس میکه نگاه مستق الریآ

 دستش مچاله کرد انیدامنش را م

به منصور لبخند زد و گفت :من  هستم .تو سرت  

 گرم مسافرت بود 

 ینگاه کرد وادامه داد :خوش اومد اوشیس به

 ریبخ دنی.رس اوشیس
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  یسالمت باشلبخند زد :ممنون. اوشیس

 

بود که دل دخترک ضعف برود  یسه کلمه کاف نیهم

دلتنگ  شیصدا دیشن یوبا خودش فکر کند چقدر برا

 بوده.

 قرار  یبود و البته ب دلتنگ

 نشسته بود  شیروبه رو اوشیکه س حاال

خواستگار  شانیبود که برا یدختر ها هیشب  حالش

 خاص   یآمده استرس داشت به همراه شور وحال

 فشرد یم شیدست ها انیرا همچنان م دامنش

 نگاهش به سفره بود 

سفره وکاسه ساالد  یخوردن تازه تو یبه سبز 

 ؟ الریزد :آ شیصدا اوشیکنارش  س یرازیش

 

  ختیر یهر قلبش

 بود  باینامش چقدر ز 

فکر از  نیکرد هم یم شیصدا اوشیوقت س هر

  گذشتیسرش م
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نامش را  بایکه مرد محبوبش انقدر ز یاز روز اصال

به  رهیبر زبان آورد عاشق نامش شد سر بلند کرد خ

منتظر شد تا او ادامه سخنش  اوشیس یچشمان زغال

 ؟ یخوریگفت :چرا غذا نم اوشیس اوردیرا بر زبان ب

 خیباال انداخت به بشقابش اشاره کرد و گفت : ابرو

 کرد بخور

 

گرفت و گفت :دارم شد قاشق وچنگال را به دست  هل

  خورمیم

 

لبخند زد از آنها لبخند ها که ازشان محبت  اوشیس

 کرد یچکه م

 . شیلبخند مرد روبه رو یدلش رفت برا 

که سمت بشقاب دست  اوشیحواس س یرفت برا دلش

 نخورده او پرت شده بود .

مرغ شکم پر را که گوشه  اتیقاشق از محتو نیدوم

دهانش گذاشت و چقدر طعم  یبود تو ختهیبشقابش ر

خوشمزه تر بود   نباریرب انار ا یگردو وآلو با چاشن

. 
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مرد قلبش با آن لبخند  ینوش جانش شد وقت شیغذا

 مهربان او را دعوت به خوردن کرده بود

درست روبه  اوشینوش جانش شد چونکه س شیغذا

 نشسته بود  شیرو

ن آ لیجمع شلوغ  فام انیکرد م یهر چند  جرات نم  

 نگاهش کند  خواهدیگونه که دلش م

 که بود . نیهم اما

 کرد . ینگاهش م یچشم ریز یکه گاه نیهم

را  شیکرد صدا یبا منصور صحبت م یکه وقت نیهم

 . شیبود برا یکاف دیشن یم
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 یزغال چشمان
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 ۵ پارت

 

دراز  السیدرخت گ ریز اطیح یتو یتخت چوب یرو

 دیکش

ها  چشمش به  السیگ دنیبود فصل رس رماهیت 

 سبز بود  یبرگ ها انیهاس سرخ م السیگ

که  شی.از دو روز پ شیحواسش در خانه عمو اما

از  ریکرد غ ینم شیرفتار او رها ادی دیرا د اوشیس

 با هم نداشتند  یگریسرسفره برخورد د

برخورد  نکهیا یبرا یگریتالش د چیهم ه اوشیس

 داشته باشند نکر

بودش مرد جوان  از  دهیاز همان روز به بعد هم ند 

 ریدرگ گریمهمان ها واز طرف د ریدر گ یطرف

 درمانگاهش بود  یکارها

 

 گریمبادا فراموشش کرده باشد و د دیترس یم دخترک

 به او فکر نکند.
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داشت  شیاز پسر عمو یرفتار مهربانانه تر توقع

بعد از دوسال   دارید نیکرد اول یواصال فکر نم

انتظار انقدر ساده  بگذرد.غرق افکارش بود که بانو 

 ؟ییکجا الریکرد :آ شیصدا

 

 نجامیشد نشست :جانم بانو ا بلند

  

 یبرا یخرده سبز کی ریسبد ازم بگ نیا ای:ب بانو

  می،آبگوشت دار نیشام بچ

 

تخت بلند شد وبه سمت بانو رفت سبد را از  یرو از

 او گرفت

 یبزرگ اطیکاشته بودنند ح یسبز اطیاز ح یقسمت 

 وهیداشتند پر از انواع واقسام درختان م

خانه دو طرف  درخت  یتا در وردو اطیاز در ح  

 کاشته بودنند 

تخت بزرگ  کیمحبوب او هم  السیدرخت گ ریز

 یم ییقرار داشت  که هر وقت دلش تنها یچوب

 نشست  یآن م یخواست رو
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که خرابشان نکند نشست و  یها جور یسبز کنار

 .دنیشروع کرد به چ

دوست  یگرید یاز هر سبز شتریکه ب حانیعطر ر 

و  اوشیکرد کمتر به س یداشت را استشمام کرد وسع

 رفتارش فکر کند 

 

از پدرش دور سفره  ریموقع شام کل خانواده غ شب

 جمع بودنند 

درخت  ریاش و ز یتخت دوست داشن یرو سفره

 یکاسه ها یپهن شد  بانو داشت آبگوشت تو السیگ

 . ختیر یگل سرخ م ینیچ

کرد شعله مادر  یکاسه ها نان خرد م یتو عاطفه

نشانده  شیپا یکوچولو را رو دهیکه سع یشان در حال

هم  حانهیمنصور و رضا شوهر ر دادیبود به او غذا م

 گرم صحبت بودنند 

م به ک یلیکه خ شدیم یپدرش باز هم نبود .چندسال 

 .شیسال پ زدهیاز س زدیآنها سر م
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که مادرشان شعله از اسب که  یاز همان وقت درست

شعله را بر  دنیَرم کرد بود افتاد اسب در حال دو

 انداخت نیزم

و از دو پا فلج  دید یجد بیکمر آس هیشعله از ناح 

 شد

در  یآمد  و وفادار یمحمود زن ناقص به کارش نم 

 را گرفت . لهینداشت پس جم ییقاموسش جا

وفادار  دیبا دییایکه سر مردت ب ییهر بال یکه باش زن

بند بودن به َمرد ُمرده ارزش و  یپا یحت یبمان

کند هر چقدر هم که  یم شتریمردم ب شیاحترامت را پ

 ی،هر چقدر هم که آرزو داشته باش یجوان باش

 یم تیُمرده را نشانه زن ای لیمرد عل ی،ماندنت پا

 دانند

 

 نینقص،اول نیاشتباه،اول نیبا اول یمرد که شد اما

 شودیات صادر م یبعد یمجوز ازدواج ها یناتوان

اش  یعمر جوان کیتواند  یمرد که نم ندیگو یهمه م

تواند جلو  یزن کند .مرد که نم رادیفالن ا ریرا اس

تواند دست تنها  ی.مرد نم ردیاش را بگ ضهیغر

 راجمع کند ... شیبچه ها ایخودش 
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 ضهینداشته .آرزو نداشته.غر یکه زن جوان انگار

 نداشته  ....

 

 اطراف بود یروستا ها یاز اهال لهیجم

چهار سال قبل ازدواجش با محمود با شوهر سابقش   

 متارکه کرد 

پسر چهارده  سال بود که  کیاش  یحاصل ازداج قبل 

ومحمود پدرش از شهر آمد و او  هیزمان  ازدواج جمل

 را با خودش  برد

به  یوهفت سالگ ستیکه حاال در ب لهیمازار پسر جم 

 دادیدست م یاکه فرصت کباری یبرد چند ماه یسر م

  زدیبه مادر م یسر

 نداشتند یو همسرش فرزند محمود

 یزندگ یها رانهیو یانگار تقاص خانه ساختن رو  

 یبه سر م یجوان یکه هنوز در سال ها  لیعل یزن

 یبرد و پا ها و شوهرش را با هم  از دست داد بچه ا

 آنها نشد بیبود که هرگز نص
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  یزغال چشمان

 

 ۶ پارت

 

  واریبه د واریبودنند .د هیهمسا گریهمد با

کرد او پدر و  یآمد حس م یخوشش نم  لهیجم از

 مادرش را با هم گرفت 

آن  زیکه او آمد پدرش رفت و مادرش ن یوقت از

گذشته را نداشت .انگار همراه  یطروات و شاداب

 را هم از دست داد یبه زندگ لیشوهرش م

 

که مادرش زد حواسش از نبود پدرش پرت  یحرف با

شد وبه جمع برگشت .شعله گفت :بانو جان خواهر 
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 انیب میدیفرستاده اجازه م غامیدوباره پ نیپرو

مجبورت  یتا تو نخوا یدونیخودت م؟ یخواستگار

 یخوایم یباال تا ک رهیکنم اما مادر سنت داره م ینم

 نه ؟ یبگ

 

را  شیبه مادرش که لبه تخت نشسته وپاها الریآ

کرده بود نگاه کرد وشعله ادامه داد:مادر   زانیآو

 برا آدم ؟ ادیمگه چندتا خواستگار به درد بخور م

 

 یخوردن تو یبانو به کاسه مقابلش بود وسبز نگاه

  انیب خوامیدستش ماند گفت :بهشون بگو نه .مادر نم

 

کم فکر کن مادر،بخدا داره  کیملتمسانه گفت : شعله

 یخواستگار بعد ستیرد کنم معلوم ن نمیا شهیم رید

 یچقدر عاشقت بود مادر  دو بار گفت رضای.علادایب یک

کنه تا تو  یصبر م اینه رفت زن گرفت فکر نکن دن

که چند سال از رفتنش  یمرد ادیاز  یخسته بش

 گذشته ها 
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 کردن ؟ رونشیب ای:رفت  دیلب نال ریز بانو

 

در آغاز هفده  شیبود که نداند بانو سالها پ یکس چه

 یسالگ

را به  دشیکه پدرش تازه نوعرس جد یهمان زمان   

 خانه آورده بود

که در پاسگاه چند   یدل در گرو گروهبان جوان 

 کرد گذاشت یروستا خدمت  م  یلومتریک

 یها که با هم نکردنند و چه خاطره ها یچه عاشق 

 یوقت ونیکه با هم نداشتند محمود و هما ییبایز

نوا را که ناصر نام  یجوان  ب دنندیموضوع را فهم

 بود یپول یداشت وتنها جرمش ب

 

 انداختند  رونیضرب وزور از آن پاسگاه و روستا ب به

 شهر خودش برگردانند به

از مناطق  یکیخدمت به  یاو را برا دیبعدها بانو شن 

محروم کشور فرستاده اند که به قول خودشان نه آب 

 برود ادشی یباشد نه علف   تا عاشق
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ماند تا  یآب و علف م یب ییدرجا دیناصر با چارهیب

 رود ب ادشی یعاشق

 یآمد قلبش درد م یجمله بخاطرش م نیوقت ا هر

 گرفت 

کار  رانینقطه ا  نیکه حاال در محروم تر یمرد گناه

 بود  یکرد تنها عاشق یم

 

سوخت از سوختن  یبه دخترش نگاه کرد م شعله

فرزند بزرگش که هنوز نتوانسته بود ناصر را 

 فراموش کند

 یکردن .درست مادر اما تا ک رونشیمهربان گفت :ب 

 ؟ یقراره چشم به راهش بمون

 

خود  ینگاهش را به مادر دوخت هر دو فدا بانو

 یوقت دلش نم چیمحمود شده بودنند ه یخواه

 یدانست مادرش اگر حرف یخواست او را برنجاند م

است پس او هم مثل  یونگران یاز سر دلسوز زندیم

مادرم  ستمین گفت :چشم به راهش یمادرش با مهربان

 ازدواج کنم قربونت بشم خوامی.فقط نم
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بزند که منصور که  یخواست لب باز کند حرف شعله

متوجه بغض بانو شده بود اشاره کرد و شعله ساکت 

 شد
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  یزغال چشمان

 

 ۷ پارت

 

در  یکه صدا خوردندیهم نشسته بودنند و شام م دور

  دیبه گوش رس

 بلند شد و رفت تا در را باز کند  منصور
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 ؟ هیک یعنیگفت : عاطفه

 

دوستش  یلیکه هست مادر زنش خ یگفت :هر ک رضا

 داره 

 

گفتم  لهیبه جم یبابا باشه .عصر دیگفت :شا بانو

  نجایا ادیب میشام آبگوشت دار یبهش بگه برا

 

 نه پدرشان نبود  اما

داد که  صیرا تشخ یقامت مرد یکیتار یتو الریآ

 افتاد  یبا حدس حضورش قلبش به تبش م یحت

به  اطیح یتو اوشیس یصدا یبعد وقت هیچند ثان و

 کردکه خودش است دایپ نیقی  دیرس یگوش م

 کرد  کیآمد و سالم و عل جلو

که  لونینا کیدستش بود و یسبد تخم مرغ تو کی

  ستیمشخص نبود داخلش چ

 اوشیاشان که تمام شد منصور گفت :س یپرس احوال

  نیتخت بش یباال رو ایب
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نشست و گفت :نه  الریاما لبه تخت و کنار آ اوشیس

 خوبه  نجایممنون هم

 

 انصاف بود  یب مردک

.ادکلن  زدیم یشهر پیشده بود.ت ینداشت .شهر رحم

ادکلنش چطور هوش  یو خبر نداشت بو زدیم یشهر

 برد  یم یدهات یرو بایاز سر دخترک ز

آمد ور  یادکلن م یو با آن بو پینداشت با آن ت رحم

 ینیهم نش یا هیثان یکه قلبش برا چارهیدل دخترک ب

 نشست  یم زدیپر پر م

 

 

 جان اونجا چرا ؟ اوشیباال س ایاصرار کرد :ب رضا

 

 جا خوبه  نیگفت :ممنونم رضا جان.هم اوشیس
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گفت :دلم براتون تنگ شده بود  شیرو به زن عمو و

 . دمتونیوقته ند یلی.خ

ناقابل  یسوغات کیبزنم هم که  یسر کیهم  گفتم

  ارمیآوردم براتون ب

 

گفت :دستت درد  دیرا به هم مال شیدست ها  منصور

  یسوغات ادینکنه .رد کن ب

 

 بدم  یسوغات یزود نیبه ا یگفت :کور خوند اوشیس

 و پز بخورم بعد ...آبگوشت بان نیصبر کن ا اول

بانو  دیجمع گردانند وگفت :صبر کن یرا تو سرش

 درسته  گهیپخته د

 

با خنده سر تکان داد:آره من پختم بخور نوش  بانو

 جونت

 

 نیرا برداشت و گفت :پس ا الریکاسه مقابل آ اوشیس

 مال من 
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  ارمیگفت :صبر کن برات کاسه و قاشق م عاطفه

 

 خوبه  نیبابا هم خوادی:نماوشیس

 

 ایو گذاشت وگفت :تو ب الریکاسه اش را مقابل آ بانو

 با من بخور

 

که کنارش نشسته بود گفت  اوشیآهسته به س الریآ

 هی:قاشقش دهن

 

بدون آنکه نگاهش کند همان طور که  اوشیس و

به  شیمشغول غذا خوردن بود زمزمه کرد:خوشمزه گ

  نهیهم

 

  آخ

در  یقلب گریگناه دخترک ،که د یدخترک ،ب چارهیب

 نداشت  نهیس
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 هیتخم مرغا چ نیا انیگفت :جر اوشیرو به س عاطفه

 هستن یسوغات نی؟نکنه ا

 

 درهیو گفت :نه .مال بابا ح دیدوغ نوش یکم اوشیس

سبد تخم مرغ   نیباغ مش کاظم با ا ۰ واری.پشت د

خونه   یچرا نرفت رمردینشسته بود .بهش گفتم پ

 یروختم .دست خالتخم مرغ نف یچ چیامروز ه گهیم

 بگم ؟ یبرم خونه به ننه صنوبر چ

  دمیازش خر دمید منم

 

هم  رمردیپ نی.ا یکرد یگفت :خوب کار منصور

.بچه که نداره کمک حالش باشه  نهیدرآمدش هم

که از باغ  یاز آدم ها یلیخ اوشیس شهی.باورت نم

اطراف باغ چشمه ازش تخم مرغ  یروستاها ایچشمه 

خودشون تو خونه هم دام دارن  خرنیم ریو ماست وپن

 انیم نهیمرد راه درآمدش ا ریهم مرغ .فقط چون پ

 بهش شده باشه یکمک کیکه  خرنیازش م
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[03.03.21 13:58] 

 

 

 

  یزغال چشمان

 

  ۸ پارت

 

 تخت نشسته بودنند  یاز شام  رو بعد

را که مقابل  ینیآمد .س یچا ینیس کیبا  الریآ

را برداشت در  شیچا وانیگرفت مرد جوان ل اوشیس

 ریکه ز الریانگشت آ ینرم انگشتش را رو هیثان کی

  دیبود کش ینیس

وزد آهسته لمسش کرد  یکه م یخنک مینس مثل

 ونشان داد او هم دلتنگ است 

 دقت نکرده بود  اگر
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 نیاصال ا دینبود شا اوشیس یهمه حواسش پ اگر

 کرد یلمس را حس هم نم

 دید یرا نم زیچ چیه اوشیاو جز س اما

لمس  نی.چه رسد به ا شدیمتوجه م زدیپلک م یحت

دخترک خروار خروار حس  ینوازش گونه که برا

 خوب به همراه داشت  یها

  

او و کنار  یقبل یبانو که جا ندیتخت بنش یتا رو رفت

خودش را جا به جا کرد و  ینشسته بود کم اوشیس

  الریآ نجایا نیگفت :بش

 

 را کنار هم باز کرد  اوشیاو وس یدوباره جا عمدا

ادکلنش  یبو گرید کبارینشست و اوشیکنار س الریآ

  دیکش هیرا به ر

 طنتیخانواده با ش یاعضا ریدور از چشم سا عاطفه

 اشاره کرد اوشیابرو باال انداخت و به او وس

 

  گهیکه قرار بود بده د یگفت :خوب سوغات منصور
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 رفت  ادمی یسر تکان داد :آهان .خوب شد گفت اوشیس

تخت برداشت و به سمت  نییتخم مرغ را پا سبد

 مال تو  نیا ایمنصور گرفت و گفت :ب

 

 دختر ها بلند شد  خنده

منصور آرزو کرد کاش در جمع خانواده نبودنند  و

 یم اوشیآبدار را حواله س یاز آن فحش ها یکیو

 کرد 

بسته کادو به سمت شعله گرفت وگفت  کی اوشیس

 نداره  یزنعمو قابل دیی:بفرما

 

بسته را گرفت وگفت :دستت درد نکنه مادر  شعله

 ی.داشت یگشت گذار که نرفت ی.سوغات الزم نبود برا

ما سوغات  یبرا یهر بار هم که اومد یخوندیدرس م

  یآورد

 

 نکردم زنعمو  یمتواضعانه پاسخ داد:کار اوشیس
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 دهیسع یبود برا یسوغات یبعد ییبایز عروسک

 خواندی،آواز م دیچرخ یکرد م یکوچولو کوکش که م

 دختر بچه عاشقش شد 

 یبرا بایز اریشده بس یجعبه جواهر منبت کار سه

 یداد که سوغات حیسه خواهر آورده بود و توض

 است  نیهم هم دیو زن برادرش ناه الیخواهر ش ل

 

 منطق شده بود  یب الریآ

تفاوت داشته  اوشیس یبرا هییخواست با بق یم دلش

 باشد 

 دهیخر گرانید یکه برا یهمان سوغات اوشیس نکهیا

 بود ناراحتش کرد  دهیاو هم خر یرا برا

 منطق  یبود و ب عاشق

 شیبرا بایز یکش مو کیشده  یخواست حت یم دلش

فرق  گرانیبا د شیگذاشت تا بفهمد برا یجعبه م یتو

 دارد
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  یزغال یها چشم

 

 ۹ پارت

 

 دهیکش دراز

 یکرد ته دلش قدر یبه سقف داشت فکر م رهیخ

 زدیموج م ینگران

.عادت به   دهیرا  ند اوشیکه س شدیسه روز م بازهم

 یهمه ب نیو ا یکیهمه نزد نیو ا یکیهم نزد نیا

 نداشت   یخبر

 نبود  ایکردنند  یرا مالقات م گریبود مدام همد ای

 نبود  یحاال بود ول اما
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سر زد تا  الیل دنیهم به بهانه د شیبه خانه عمو یحت

جناب دکتر  یکند ول یو رفع دلتنگ ندیمرد جوان را بب

 برد یدر درمانگاه به سر م

 یکرد.کمتر ب یمثل قبل از رفتنش رفتار نم اوشی.س 

  شدی.کمتر دلتنگ م شدیقرار م

 یدانست مرد جوان پخته تر عمل م یهم نم خودش

 یقلبش مثل گذشته ب نکهیا ایکند و محتاط تر شده  

 . ستیقرار ن

 یدانست حت یبانو وپدرش .خوب م گریطرف د از

اگر عشق وعالقه اشان چون قبل پا برجا باشد محال 

 است  پدرش اجازه دهد او زودتر از بانو ازدواج کند 

هم چقدر مقاومت  ازدواج عاطفه یداند برا یخدا م 

 آمد یکوتاه نم گرید نباریکرد.اما ا

 به شدت مخالف ازدواج دختر کوچکتر بود  

 

 یحساب یبازار یحاج کیشوهر عاطفه پسر  رضا

 بود

معلم ساده که به  کیالبته به قول محمود خودش  

نداشت اما  یحقوق چندان دادیروستا درس م یبچه ها
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بود  یخودش کس یشهر برا یکه پدرش تو نیهم

 کرد . یاش م یراض

روستا آنجا ماندگار شده  یبه عشق بچه ها رضا

آمد از خانواده  یوالبته به عشق عاطفه که دلش نم

 اش دور باشد

 

 داریاز خواب ب شهیاز هم رترید یروز بعد کم صبح

 یرو اطیح یشد .مادرش به همراه منصور وبانو تو

ها  تابستان  خوردنندیتخت نشسته بودنند وصبحانه م

  شدیصرف م اطیح یتو ییغذا یوعده ها شتریب

 شیتخت کنارشان نشست وسالم کرد مادرش برا یرو

از نان داغ  دستپخت بانو جدا  ی.تکه ا ختیر یچا

 شدیحس م اطیکرد عطرش هنوز در ح

 یتو ریکره وپن دینانش کش یرو یکره محل یکم 

سفره هم هنر دست مادرش بود لقمه را به سمت 

 کی یدهانش برد وبا لذت خورد منصور همراه چا

دستت  الریقاشق مربا آلبالو به دهان گذاشت وگفت :آ

 خوشمزه شده  شهیدرد نکنه مربا مثل هم
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برادرش که به اندازه جانش دوستش داشت  به

 زد وگفت :نوش جونت باشه  یلبخند

 

که چند خدمتکار  شیخانه آنها برخالف خانه عمو در

کردنند  منصور  یداشتند همه کارها را خودشان م

 ارمیخرده زردآلو  از باغ م کیچند روزه  نیگفت :هم

 زردآلو هم درست کن یمربا

 

 ریپن یکم نبارینان برداشت  ا یدوباره تکه ا الریآ

طعم  حانینان گذاشت با چند برگ ر یدار رو رهیز

را که درست  ریخوشمزه بود ،شعله پن تینها یب ریپن

به  نیوا ختیر یکرد آن را داخل پوست گوسفند م یم

کردلقمه اش را  یکمک م یلیخ ریخوشمزه تر شدن پن

تا  اریب وهیخرده هم م کیو گفت :باشه داداش ، دیجو

 لواشک درست کنم 

 

درست  ادیتا مربا ز ارمیم شتری:باشه .زردآلو بمنصور

 یلیزردآلو خ یهم مربا اوشیکه س یدونی.م یکن

 دوست داره 
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 نایاز هم میدار اطیح یتو وهیهمه م نیا الری:آ شعله

 درست کن 

 

 یهم برا نایابرو باال انداخت وگفت :نه مادر ا الریآ

 کی خوامیخوردن خودمونه هم که مثل پارسال م

 زمستون . یخرده خشک کنم برا

 

 یخشک کرد وهی:منم موافقم چقدر پارسال که م بانو

  میداشت میکرد یهوس م یخوب بود زمستون هرچ

 

وگفت :خوب دستتون  دیرا سر کش یته چا منصور

 برم  گهیدرد نکنه .من د

 کی بیباغ س نییایسر ب کی نیبود کاریاگه ب دخترا

 . دیخرده کمک کن
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  یزغال چشمان

 

 ۱۰ پارت

 

ها صبحانه را که خوردنند رفتند سراغ  دختر

تا هرچه زودتر تمامش کنند وبروند باغ  شانیکارها

 کمک  یبرا بیس

 شیآب ودانه مرغ و خورس ها را که داد کارها  الریآ

آشپز خانه وبه بانو  یتمام شده بود.رفت تو گرید

که  یدار یمن تموم شده .تو کار یگفت :بانو کارها

 برات انجام بدم 

 

سبد بود گفت  یکه مشغول گذاشتن ظرف ها تو بانو

 ندارم  یکار گهی:نه منم د
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  میمامان آماده کن بر برو

 

به سمت مادرش رفت وگفت :باشه ،عاطفه رو  الریآ

  ادیکنم باهامون ب یهم صدا م

 

بود گفت :آره مادر برو  دیراشن شیکه صدا شعله

باغ  کمک  رهیصداش کن رضا که از صبح کله سر م

 منصور 

 

قابلمه غذا را کنار  آتش گذاشت  نکهیباغ بعد از ا  در

درخت  کیتا برنج با حرارت دم بکشد رفت سراغ 

 شد   دنیومشغول چ

مشغول کار  یزن ومرد هم هر کدام گوشه ا چند

 بودنند 

 یوتو دیچ یقرمز و آبدار را م یها بیس الریآ 

 ختاندا یکه به کمرش بسته بود م یپارچه ا

هوس  دیاز شاخه هاد یکی یقرمز آبدار رو بیس کی 

دستش را بلند کرد و  ندیخودش بچ یکرد آن را برا

 دینرس بیبه س دیهرچه قدش را کش
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را از درخت  بیآمد وس یبود که دست ریهمچنان در گ 

 کند

بود صاف  ستادیا  شینوک انگشت پا یکه رو الریآ 

 و به صاحب دست نگاه کرد  ستادیا

 

 ختیر یبود قلبش هر ستادهیا شیروبه رو اوشیس

لبخند مخصوص خودش گفت  کینگاهش کرد وبا

 خانم  الری:سالم آ

 

 را به طرفش گرفت و ادامه داد:احوال شما ؟ بیس

 

کند وبه دست او  اوشیس یرا از چشم ها نگاهش

 را  گرفت وگفت :سالم  بیدستش داد س یتو بیوس

 

صورت  رهیهمچنان لبخند بر لب داشت خ اوشیس

.از  یاز من نگرفت یخانوم ،سراغ ییگفت :کجا الریآ

که اومدم هر روز  صبح رفتم کنار رود اما  یروز

 نبود یازت  خبر
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دستش  یسرخ تو بیدوخته شده بود به س  الریآ نگاه

 اونجا  یریوگفت :خبر نداشتم م

 

تر آورد سرش را به  نییرا پا شیتن صدا اوشیس

 یلیکرد  وگفت :دلتنگت بودم .خ کینزد الریصورت آ

  ادیز

 

 دخترک گل گون شد یها گونه

عاشق خجالت  اوشیدستش س یتو بیدرست مثل س 

 بود شیها دنیکش

 شهیاز هم دیکش یخجالت م یدختر وقت نیاصال ا 

 یخوایگفت :تو نم دیرا که د الریسکوت آ شدیم باتریز

 ؟ یبگ یزیچ

 

 یشد م دهیکش شانیبه سمت کفش ها الریآ نگاه

با تن  ستیدانست مقصود مرد جوان از سوالش چ

گفت  دیرس یبه گوش م یکه به سخت یصدا

 قشنگ بودن ممنون  یلی:گوشواره ها خ
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 یبگ یخواینم یعنیو گفت : دیآهسته خند اوشیس

 دلت برام تنگ شده بود ؟

 

 آهسته گفت :چرا شده بود الریآ

 

 شده بود ؟ یکرد:چ طنتیش اوشیس

 

لب زد :دلم تنگ  شدیسرخ تر نم نیز اا الریآ صورت

 شده بود 

 

 یتر  رفت ودر چند سانت کینزد  امدیکوتاه ن اوشیس

 شده بود  ی:دلت تنگ کدیو پرس ستادیا الریآ

 

 ؟ اوشیکرد :س شیمعترضانه صدا الریآ

 

 مهربانانه جواب داد :جان ؟ اوشیس

 

 نثارش کرد اوشیکه س یاز تنش رفت با جان جان
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داشت در برابر جان گفتن  یاصال جان او چه ارزش 

چه  گریبود .د یکاف شیبرا نیهم ش؟یمرد روبه رو

 جان..... دییخواست؟ نامش را بخواند و او بگو یم
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 یزغال چشمان

 

 ۱۱ پارت

 

وگفت  دیکوک بود مردانه خند یحساب اوشیس فیک

  رمینم رمیهم اثر نداره تا جوابم نگ یبش ی:عصبان

 

  یتا نر دمیلب زد :پس جوابت نم الریآ
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سر کنار گوشش برد وآهسته گفت :جوابم  اوشیس

 .. رمینم یبد

 

  دیاز نفسش که نفس دخترک را بر آه

که آن همه گرم به گوشش خورد وجودش را به  یوقت

 دیآتش کش

 

 نیزمکه نگاه از  الریرو  به آ دیرا عقب کش سرش

اون  یخوایکند وادامه داد:خانوم خانوما نم ینم

انقدرکه  ؟واالیخوشکلت به من نشون بد یچشمها

  ستاین نیهستم زم اهتیس یچشمها دنیمن دلتنگ د

 

 آهسته سر بلند کرد الریآ

زغال گونه  یچشم ها دنیقرار د یخودش هم ب 

 بود اوشیس

 اش شد رهیخ اوشیس 
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 یرا م الریآ یدانشگاه خدا وقت یبه قول بچه ها 

فقط  شیسر حوصله بود تا توانست برا یحساب دیآفر

آن مژه  هیسا ریرا ز  اهشیدرشت س یگذاشت چشمها

 بود دهیبلند و کش یها

چون انار  یکوچک ولبها ینیوب اهیس یبا ابروها 

 قرمز

 یروسر ریاش از ز یمشک یاز موها یتکه کوچک 

 شتریپوستش را ب یدیصورتش افتاده بود وسف یتو

 دادینشان م شهیاز هم

دست گرفت وآهسته لب  یرا تو الریآ یمو تکه

تا هنرش را به رخ بندگانش بکشد  دیزد:خدا تو را آفر

 خدا ست  یهنرمند یبرا یتو شاهد ی،چشم ها

 

 زد . یلبخند پر از شرم الریآ

از  یکیاز  یوقت شیجمله را چند ماه پ نیا اوشیس

 گرفته بود خواند  هیهد یدانشگاهش کتاب یدختر ها

 اوشینوشته وبه س یجمله را اول کتاب شعر نیا او

کرد واقعا  یداده بود حاال با تمام وجود درکش م هیهد

 خدا بود یاز  هنرمند ینشانه ا الریکه آ
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دوخت  شیدختر عمو یبه چشم ها میرا مستق نگاهش

فهمم چقدر دلم برات تنگ شده  یو گفت :تازه االن م

 بوده 

 

.دل  انیتر شد وچال گونه اش نما قیعم الریآ لبخند

 آن چال گونه دنیبوس یبرا دیمرد جوان پر کش

حوا  بیگونه دخترک مثل گاز زدن س دنیبوس هوس

 ممنوعه بود

 ممنوعه به جانش افتاد  یبود و حس بیباغ س انیم

 کرد  یچه خوب حوا را درک م حاال

چال  دنیخدا قسم که حاضر بود بهشت را به بوس به

 بفروشد  الریگونه آ

هم از درد عشق  چارهیحوا ب دیداند شا یچه م یکس

 فروخت  یبیبود که بهشت را به س

او وبهشت  انیشرط گذاشت که م شیآدم برا دیشا

را گاز زد تا نشان دهد  بیرا انتخاب کند حوا س یکی

 او جهنم است و جهنم با او بهشت  یبهشت ب
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باغ فقط به  یتو یبه آدم ها تیاهم یداشت ب دوست

 کیدخترک و فروختن بهشت به  دنیهوس بوس

 بوسه فکر کند

 یگذشت و از بهشت نم یم دیافسوس که خدا شا اما

باغ بود محال بود  یکه تو یچشم ها یراندش ول

  رهیگناه کب نیبگذرند از ا

 

و هوس  الریخودش را از آحواس  نکهیا یبرا

 الریرا که قفل صورت آ شیپرت کندچشم ها دنشیبوس

 ای،ب یتکان داد و گفت :خسته شد یشده بود کند  سر

 کمکت کنم 

 

 نگاه مرد جوان کالفه شد   دیفهم الریآ

بود که  شانیآغوش حق هردو کیبودنند و دلتنگ

 امکانش وجود نداشت 

 کمکم کن  میناز لبخند زد و گفت :آره خسته شدم بر با

 

 از قلب مرد جوان . آخ
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دخترک  یلب ها یرو نباریلبخند نگاهش ا نیا با

 مکث کرد

دانست اگر در مکان  یآمد و نم یانصاف ناز م یب

 ریرا اس شیچگونه  لبها اوشیبودنند س یمناسبتر

 کرد  یم

تمام داشت تا  یگرفت انقدر نگهش م یآغوشش م در

  ردیتنش عطر او را بگ یسلول ها

 کرد  الریبه آ پشت

 شد  بیس دنیچ مشغول

شدن به دخترک کار دست هر  رهیماندن وخ شتریب

 دادیم شانیدوتا
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  یزغال یها چشم

 

 ۱۲ پارت

 

 دیپرس الریبودنند که آ  بیس دنیهم مشغول چ کنار

 ؟؟یکن یباز م یدرمانگاه از ک اوشیس ی:راست

 

به  الریپارچه که آ  یرا تو بینگاهش کرد س اوشیس

 کی... گهیکمرش بسته بود انداخت  وگفت :از هفته د

 هم دارم . ینقشه ها

 

  ی:چه نقشه هادیپرس الریآ

 

ابرو باال انداخت گفت  :به موقع  طنتیبا ش اوشیس

  یفهم یاش م
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 ایخودشان  یروستا یکارگرها که همه از اهال ظهر

اطراف بودنند دسته دسته دور هم نشسته  یروستاها

  خوردنندیبودنند وغذا م

 قرار داشت یساده ا یغذا ها شانیسفره ها یتو

 داشت یوسبز دهیو گوشت کوب ینان محل یکی  

 یکی یماست محل یکاسه ا یکیچند دانه کتلت ، یکی 

 اهیس یقابلمه کوچکش که در اثر دود آتش حساب یتو

 برنج با خورش داشت . یشده بود کم

 خوردنندینشستند با هم غذا م یدسته دور هم م دسته

 کردنند  یدر م یو خستگ خوردنندیهم م یاز غذا ها

از باغ سفره پهن کرد دمپختک را  یهم گوشه ا شعله

هم نان  یوماست و  کم ی.ترش دیکش  سیدو د  یتو

 سفره گذاشت یتو

ردروغن منصور عادت داشت دمپختک را با نان بخو 

وبچه ها را صدا کرد  ختیبرنج ر یرا هم رو یمحل

 با هم دور سفره نشستند  یهمگ

آتش گذاشت تا بعد از ناهار بچه ها  یرا رو یکتر

 اشان در برود  یبنوشند وخستگ  یچا
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 اوشی:سدیپرس اوشیسفره  بانو رو به س سر

 ؟ یکن یباز م یدرمانگاه ک

 

 گهیخدا هفته د دینگاهش کرد وگفت :به ام اوشیس

 رسهیم گهیکم داره اما تا هفته د لیوسا یسر کی.

 آماده اس  گهیکه برسه د لی.وسا

 

باغ ها  یدکتر همه اش تو یگفت :فعال که آقا منصور

اونطرف کمک عمو  ایکمک دست منه  نجایا ای رهیاس

  رضایوعل

 

 متعجب نگاهش کرد الریآ

 آمده  یقبل هم م یروزها اوشیپس س 

نتوانسته بود به  الریآمده بود  آ اوشیکه س ی.از وقت

 . دییایباغ ها ب

آماده اش  دیتمام شده بود و با یبودنند قال یقال ریدرگ

هم از  یباف یدهند البته که قال لیکردنند تا تحو یم

 را  داد شنهادشیبود که بانو پ یجمله کارها
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 یسرگرم شانیبافتند برا یم یکه قال شدیم یچند سال 

بردنند بخصوص بانو که  یبود البته لذت هم م یخوب

 داشت یدست یبه هنرها یادیعالقه ز

 

دارم  یرو به شعله گفت :زنعمو من فکر اوشیس  

 نمیبذارم بب ونیخواستم با شما و عمو هم در م

 ه؟ینظرتون چ

 

 منتظر نگاهش کرد شعله

 یادامه داد:فکر کردم اگه شما وعمو مشکل اوشیس 

 یدرمانگاه کمک من برا یتو ادیب رالیآ نینداشته باش

باردار  یمخصوص خانم ها یمثل مراقبت ها یکارها

 ی،واکسن بچه ها ،آمپول زدن به خانم ها و کارها

واکسن ومراقبت  یبرا گهید ینطوری.ا ینجوریا

خودمون  یروستا یاهال خوادینم زایچ نیوا یباردار

هستن  کیکه به ما نزد گهید ییو دو ،سه تا روستا

 شیآت ییبعدماجرا دهیهم که  دوره د الریآواره بشن آ

باغ چشمه  ادیقبول نکرد ب ییماما چیه گهید یسوز

کارو انجام بده  نیخودمون ا یاز اهال یکیپس بهتره 

. 
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 دهیکه هم عالقه داره هم دوره د الریبهتر از آ یک

 

 جا خورد  یحساب الریآ

 یبرنامه ا نیهمچ اوشیکرد س یفکرش را نم اصال

 داشته باشد .

مرد جوان هر روز  نیداشت ا یعجب برنامه ا اما

روز کنار هم بودن ،با هم کار کردن  گر،هریهمد دنید

  شدیم نیاصال مگر بهتر از ا

 

اون  الری.آاوشیس یکرد یفکر خوب یلیگفت :خ بانو

خوبه  یلیخ نهیهمه مدت  خونه خاله موندتا دوره بب

 کنه که بتونه ازش استفاده 

 

کار نکرده وتجربه  یعمل الری:فقط چون که آاوشیس

کنم  یصحبت م نجایا کینداره با  مرکز بهداشت  نزد

 بره کنارشون کار کنه . یچند روز کی
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گفت  یزد و با مهربان ینگاه کرد لبخند الریبه آ 

به خودش  یدورباره چند روز دیخانوم با الریآ یعنی:

 راه بره و برگرده لومتریبده پنجاه ک یسخت

 

بود  اوشیحواسش به حرف س نکهیاز ا شتریب الریآ

  رمیم ستین یحواس گفت :مشکل یبه لبخندش بود ب

 

 

 نگاهش کرد  یرچشمیز اوشیس

 دخترک بود  یحواس یبه ب حواسش

 یخوب است .از خوب شنهادیپ نیدانست حالش با ا یم

 حال دل محبوب حال دل خودش هم خوِب خوب بود
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  یزغال چشمان

 

 ۱۳پارت

 

 یکنما  ول یمن دخالت م دیگفت :البته ببخش رضا

باردار وبچه  یهم که زن ها هیفکر خوب یلیبنظرم خ

درمانگاه  نیراه تا نزدکتر لومتریک ۵۰ خوادیدار نم

کنه که مربوط به  یم یکار کی الریآ نکهیبرن هم ا

ارسال رفت چه الریرشته اش باشه ،باالخره آ

وگرما  سرما یدرس خوندتو یرشته تجرب رستانیدب

راه رفت وبرگشت بعدشم که  لومتریهر روز پنجاه ک

قبول شد آقا محمود نذاشت بره  چند  یدانشگاه ماما

انجام بده  یکار کی دالاقلید یاریماه هم دوره به

 مرتبط به رشته اش باشه

 

 

 بلند شد  الریاز نهاد آ آه
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سال قبل افتاد که چقدر درس خواند و زحمت  ادی

 کنکور قبول شد دتایکش

 اما چون دانشگاهش  دور بود پدرش مانع شد  

 خودیکه ب ختیدستش ر یرا رو یپاک یکار هم آب آخر

زحمت نکشد دختر را چه به دانشگاه رفتن ودرس 

برود خانه شوهر وکهنه بچه  دیخواندن آخرش با

   دیبشو

 اس کردوالتم هیچقدر گر 

 نشد که نشد یپا داشت راض کیمرغ پدرش  اما

درس خواندن هم  یرضا که تو یصحبت ها یحت 

منصور نتوانست  یکمکش کرده بود واصرار ها یلیخ

 نظرش را عوض کند

 

 گذرانده بود یپرادز ایبعد از ظهر ش را  به رو تمام

 بافته بود. ایو رو دهیچ بیس

همه  نیکه ا یدرمانگاه آنهم کنار مرد یتو کارکردن

 توانست باشد ؟ یچه م ایاز رو ریدوستش داشت غ

 در  آمد شیپشت  آرزوها بایچقدر ز اوشیس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 مهم بود شیبرا نکهیبه فکرش بود ا نکهیا 

 بیعج دادیم تیاهم  شیوبه آرزو ها و خواسته ها 

 به دلش نشست.

 

هم منصور آمد وخبر موافقت پدرش را  داد  سرشب

 به حال خوبش افزود

**** 

 

و درمانگاه  رستانیکه در آن دب یشهر نیکترینزد 

 لومتریداشت پنجاه ک گریومرکز بهداشت وامکانات د

 از آنها دور بود .

ماه هر روز صبح رفت و ظهر برگشت تا  کی الری.آ 

 . ردیبگ ادیهم کار را  یبه صورت عمل

 که قرار بود مستقل کار کند یروز نیاول صبح

 دیباالخره  رس اوشیدرمانگاه و کنار س یآن هم تو 

 دهینخواب بایهم شوق داشت هم استرس شب قبل تقر 

 بود
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  دیاش فکر کرده بود لباس پوش یروز کار نیوبه اول 

 درمانگاه شد یوبعد از بدرقه خانواده اش راه

 اش رد کرد یهمراه یمنصور را برا شنهادیپ 

را که گفته بود خودش  اوشیس شنهادیو البته پ 

  نطوریدهمیآ یدنبالش م

 قدم بزند تا آرام شود . یقدر خواستیم 

 . زدیقدم م آهسته

کرد  یم یگذشت وسع یم بایز یکوچه باغ ها از

از  یتا قدر شانیروستا ییبایحواسش را بدهد به ز

 که داشت کاسته شود یاضطراب
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  یزغال چشمان
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 ۱۴ پارت

 

 بود دهیهم رس اوشیس دیرس یوقت

که با  اوشیبه اتاق او رفت وسالم کرد س میمستق 

را  رونیبود و ب  ستادهیپشت پنجره  ا دیروپوش سف

کرد سر بر گرداند و نگاهش کرد چندگام به  ینگاه م

  ریخانوم صبح بخ الریسمتش برداشت وگفت :سالم .آ

 

  ری:صبح تو هم بخ الریآ

 

 ؟ ی:خوب ستادیمقابلش ا اوشیس

 

 یرا در هم قفل کرد به چشم ها شیانگشت ها الریآ

 نگاه کرد و گفت :استرس دارم  اوشیس

 

گره زد وگفت  الریهم نگاهش را به نگاه آ اوشیس

بارها  نیاول یبرا شهی.آدم هم هیعی:استرست طب
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 نانیبدون من به تو اطم نویا یول رهیگ یاسترس م

نحو بر  نیکه از پس کارت به بهتر دونمیدارم و م

 ییایم

 

آرامش چشم بر هم زد وگفت :در ضمن من کنارتم   با

 نباش  یچ چیپس نگران ه

 

 بود یکاف نیهم

 ینم چیه گریبود د یدر کنارش کاف اوشیبودن س 

 خواست .

 شدیباشد .مگر م یباشد مشکل اوشیس شدیم مگر

که  اوشیبترسد س یزیباشد و او از چ شیاهایمرد رو

 کوه را در کنارش دارد  یعنیباشد 

 

 و روپوشت بپوش  نیاتاقت بب میبر ای:باوشیس

 

 دیشدنند در اتاق اول را باز کرد رو پوش سف همقدم

 نیبا تحس  دیپوش نکهیرا به دستش داد بعد از ا الریآ

 خانوم  ادینگاهش کرد گفت :چقدرم بهت م
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 انداخت نییلبخند زد و محجوبانه سر پا الریآ

حواس خودش را از صورت  نکهیا یبرا  اوشیس

وآن چال گونه خانه خراب کنش  پرت  الریآ ییبایز

 کند 

 خچالیگوشه اتاق اشاره کرد و گفت :اون  خچالی به

 یخچالی یمخصوص قطره ها،واکسن و دارو ها

 یهستش ،اون تخت  و دستگاه که کنارش هم برا

 بارداره  یخانم ها یو کارها نیقلب جن یصدا دنیشن

 شما خانوم .  یصندل زویم نمیا

و  زیقفسه ها اشاره کرد وگفت :اون قفسه کنار م به

تخت رو به  نیهم مخصوص پروندهاست .ا یصندل

 یآمپول  و واکسن استفاده م یهم برا زتیم یرو

  یاتاق بعد می.بر یکن

 

هم  نجایداد :ا حیتوض اوشیشدنند س یاتاق بعد وارد

اما کم  میاز داروها ندار یلیداروخونه هستش .البته خ

 ضیمر یکه خلوته داروها یروزها الری.آ رسهیکم م
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اوقات اگه شلوغ بشه تو  یاما گاه دمیها خودم م

 .میکمک کن گهیکمکم کن در کل قراره به همد

 

سر تکان داد وگفت  اوشیس یبه چهره جد رهیخ الریآ

 :باشه حواسم هست 

 

 نجایاتاق رفت و گفت :ا نیبه سمت در آخر اوشیس

 کی یچا یهم که فعال آبدار خونه امون هست برا

 .یزیچ یموقع صبحانه ا

 یرو م نجایا شهیشلوغ م مینیفعال چون اگه بب گمیم 

 . قاتیاتاق تزر میکن

 

خوب : دینگاه کرد وپرس الریبه آ یهمان چهره جد با

 ؟ یندار یسوال

 

 کیکرد  یسر چرخاند به درمانگاهشان نگاه الریآ

 و چهار اتاق . یسالن کوچک با چند صندل
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بود و اتاق  اوشیسمت چپ که مخصوص س اتاق

بعدا به  دیهمان آبدار خانه که شا شیروبه رو

 شدیم لیتبد قاتیتزر

هم  یبود وبعد الریآ یهم که برا اوشیاتاق کنار س 

درمانگاه کوچک وجمع وجور لبخند زد  کیداروخانه 

 ندارم   یتکان داد وگفت :نه سوال یسر

 

وارد ابدار خانه شد وگفت :باشه پس برو  اوشیس

 میبا هم بخور ارمیب یاتاق تا من دوتا چا یتو

تو قرمز شده قشنگ معلوم که  یکه چشما ینجوریا

  یسر درد هم دار یدینخواب شبید

 

در  ختنیر یو به او که درحال چا ستادیکنار در ا الریآ

 دسته دار بود گفت :آره سردرد دارم  یها وانیل مین

 

 نتیتنها کاب یبرگشت نگاهش کرد از تو اوشیس

آورد  رونیب تیسکویبسته ب کیموجود در آشپزخانه 

هم  تیسکوی؟ب یو گفت:صبحونه هم حتما نخورد

 بخور یبا چا ارمیم
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  یغالز یها چشم

 

 ۱۵ پارت

 

 داشت . دوستش

 دوستش داشت . تینها یب

مرد مهربان را که حواسش به  نیا شدیمگر م اصال

 یبود دوست نداشت ؟حواسش به چشم ها زیهمه چ

 سرخش بود
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شب قبل را خوب  نکهیبه صبحانه نخوردنش به ا 

حتما حاال سر درد دارد و دوست دارد موقع  دهینخواب

 بخورد  یفنجان چا کیسر درد 

کوچک اما  یها یمهربان نیا یضعف رفت برا دلش

 . یدوست داشتن

رفت از پشت بغلش  یکرد کاش جرات داشت م آرزو

خوب  یمهربان نیگفت چقدر حالش با ا یکرد و م یم

 رفته . ادشیکه سردردش کامل از  یشده طور

و گفت  دیبه دست به سمتش چرخ ینیس اوشیس

 میبخور یاتاقت هم چا یتو می....بر یینجای:هنوز که ا

استرست  یارتباط برقرار کن طشیخرده با مح کیهم 

  زهیبر

 

 کجا بود بنده خدا ؟ استرس

باشد واسترس  تیها یمهربان یتو باش شودیم مگر

 گورش را گم نکند .

فقط لبخند زد  اوردیذهنش را به زبان ن یحرفها

 وهمراهش شد
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 زیکنار م یصندل یهم رو اوشینشست س زیم پشت

 دیجرعه نوش کیرا برداشت  شیچا وانیگرفت ل یجا

 ادمهیکنار رودخونه ؟ ییایو گفت :چرا چند وقته نم

 به اونجا عالقه داشت  یلیقبال ها خ

 

 یدوست دارم ول یلیمتعجب نگاهش گرد:االنم خ الریآ

سرم شلوغ بود نتونستم  یدونیمدت خودت که م نیا

 اونجا؟ رمیمن نم یدونیبرم .تو از کجا م

 

 نکهیداد :بخاطر ا هیتک یصندل یبه پشت اوشیس

 یسر رفتم اما تو نبود کیهر روز عصر  بایتقر

 ؟یاومد یعصرها چرا نم ی.صبح ها سرگرم کار بود

 

خونه ومامان  ی:عصر هم کمک به بانو وکارها الریآ

  گهید نایهم

 

وگفت :اگه سوغات  دینوش گریجرعه د گی اوشیس

که نرفت هنوز  ادتیاونجا . ییایب دیبا یخوایم

 سوغاتت بهت ندادم 
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؟تو که  یمتعجب نگاهش کرد و گفت :سوغات الریآ

  یداد یبهم سوغات

 

وقت باور نکن  چیابرو باال انداخت گفت :ه اوشیس

 زیچ کیتو  ی،برا یجور باش کیآدم ها  هییتو با بق

 خاص آوردم خوشکل خانوم 

 

 بر لب سکوت کرد  یبا لبخند کمرنگ الریآ

 

اشاره کرد وگفت  الریآ وانیهم لبخند زد به ل  اوشیس

  یهم بخور ضعف نکن تیسکویکرد .ب خیبخور  تی:چا

 

گفت :چون سوغات  اوشیخورد وس یچا یکم الریآ

 بهت بدم ژهیو یجا کی دیاس با ژهیتو و
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  یزغال چشمان

 

 ۱۶ پارت

 

 نداشت . یروز کار خاص آن

را  شانیداروها الریداشت که آ ضیدو مر اوشیس فقط

 داد 

کار و البته انس  طیبا مح ییوقتش به آشنا شتری.ب

 گرفتن به اتاقش گذشت .

پنجره اتاق  یبود که برا نیکه گرفت ا یمیتصم نیاول

 . اوردیب یعیچند گلدان گل طب

 

 دوم  روز
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از اتاق  دیرا شن یزن یاتاقش نشسته بودم که صدا در

  نیدار یکار دییمارفت وگفت :بفر رونیب

 

من  دینگاهش کرد و گفت :سالم خانم دکتر .ببخش زن

  نجایا امیحامله هستم از ده باال بهم گفتن ب

 

کرد  ییلبخند زد زن را به سمت اتاق راهنما الریآ

 داخل من در خدمتتون هستم  دییوگفت :بفرما

 

نشست  زیهم پشت م الرینشست آ یصندل یرو  زن

 ؟ زمیعز هیوگفت :خوب اسمت چ

 

 :معصومه  زن

 

 :معصومه جان چند ماهته ؟ الریآ

 

من با  دونمینم قی:گمونم پنج ماهم باشه .دق معصومه

از همون  ریدوتا بچه دو ساله وچهارساله نتونستم غ
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رو باز  نجایبده که ا  رتونیبار اول برم دکتر .خدا خ

  نیکرد

 

  دمیم لی.خودم برات پرونده تشک زمی:باشه عز الریآ

 

  دیساعت طول کش کیمعصومه  یکارها انجام

واکسنش  دینوازد داشت که با کیاز رفتن او هم  بعد

کار را انجام  نیا شیبرا اوشیکه البته س زدیرا م

به اتاقش رفت و گفت  اوشیس ضیداد.بعد از رفتن مر

 برم ؟ گهیمن د ی:خسته نباش

 

.اگه  ینگاهش کرد وگفت :تو هم خسته نباش اوشیس

بعد  میباهم بخور اریب ییداره برو دوتا چان یاشکال

 برو خونه 

 

 اوشیکه س خوردنندیم یهم نشسته بودنند وچا کنار

 یکنار رودخونه .دلم برا ایمقدمه گفت :امروز ب یب

 تنگ شده  نمتیاونجا بب نکهیا
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انداخت لبخند زد وگفت :ما که از صبح  نییسر پا الریآ

  میینجایتا ظهر ا

 

 دیبا نجایا هیکار طشیمح: درمانگاه اوشیس

 باشه میکه دار یا فهیحواسمون به مردم و  وظ

 سپرد و گفت : الریآ یرا به چشمان زغال نگاهش

به  دیکنه منم و تو حواسم فقط با یاما اونجا فرق م 

خوبه .روز  یآور روزها ادیخودمون باشه   برام 

زبونت  ریکه از ز  یعاشقتم روز اول دمیکه فهم یاول

  یعاشقم دمیکش

 

آن روز افتاد  ادیچشم دوخت  زیخجالت زده به م الریآ

زبانش حرف  ریکه از ز یروز نیاول اوشیبه قول س

 بود  دهیکش

* 

 ماه بود  وریشهر

رودخانه نشسته بود و داشت غصه رفتن  کنار

 خوردیرا م اوشیس
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سرش حس کرد سر بلند کرد  یرا باال یا هیکه سا 

را پاک  شیتند تند اشک ها دیاز جا پر دیرا د اوشیس

نگاهش کرد وگفت :همه خونه امون  اوشیکرد س

من اومدم  یخداحافظ یبرا یومدیبودن اما تو ن

تو همه خونه ما هستن  .رفتم  ری.خانواده شما هم غ

حدس   یرددر زدم در باز نک یدر خونه اتون هر چ

 هیگر یچ یحدسم درست بود ....برا یینجایزدم ا

 ؟ یکرد

 

 نکردم   هیانداخت :گر نییر پاس الریآ

 

گفت :پس البد  طنتیابرو باال انداخت و با ش اوشیس

  یکرد یخرد م ازیپ

 یکو چرا من نم ازهایچرخاند وادامه داد :فقط پ سر

  نمیب

بخاطر رفتن من  یشد :دار کترینزد الریقدم به آ چند

 ؟ شهی؟دلت برام تنگ م یکن یم هیگر
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تهران  دیدورباره بار شیسکوت کرد اشک ها دخترک

از او  یلیدرآنجا بود خ اوشیکه  دانشگاه س یشهر

دلتنگش  یلیوخ دیآ یم ریبه د ریدانست د یدور بود م

 خواهد شد

گفت  الریآ یاشک یبه چشم ها رهیخ اوشیس 

؟چرا  شهیدلت برام تنگ م یعنیبله ؟ یعنی:سکوتت 

 نجایهم که بار اول هم ی.وقت یکن یهمه اش سکوت م

.هر بار گفتم فقط  یگفتم دوستت دارم سکوت کرد

 الریات بخاطر رفتن منه آ هی.......گر یسکوت کرد

 ؟ ی؟تو هم عاشقم شهی؟دلت برام تنگ م

 

 به نشانه مثبت بودن جواب سر تکان داد الریآ

 دل مرد جوان آب شد ی.قند تو 

که قلبش را به دخترک باخته بود با   شدیسالها م 

هم او را دوست دارد اما  الریآ دانست یم نکهیا

سکوت کرده  شیدر جوابش ابراز عالقه ها شهیهم

اگرچه با ز هم در  میبار بود که مستق نیاول نیبود ا

کرد    یسکوت و با اشاره سر به عالقه اش اعتراف م

 . یخوایهم منو م توکه  دونستمیگفت :م یبا خوشحال
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دلش را به درد آورد نگذاشت  الریآ یاشکها دنید اما

 هیلذت ببرد و گفت :گر دیاز اعتراف او آنقدر که با

برام سخته تو  ینکن .رفتن و دور شدن به اندازه کاف

 سخت ترش نکن 

**** 
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  یزغال چشمان

 

 ۱۷ پارت

 

 به زمان حال برگشت  اوشیس یصدا با

 یمرد مقابلش نگاه کردچشم ها یبه چشم ها 

 پر از عشق بود   اهشیس
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 یمثل همان روز کنار رودخانه عشق تو درست

 یبود که به تک تک اعضا یانگار مسر شیچشمها

 کرد تیصورتش هم سرا

 شیکرد والبته از صدا یز لبخندش عشق چکه م ا

 الریخواند :آ بایز شهیکه نام او را مثل هم یوقت

 دختر خوب ؟ یی؟کجا

 

 گرفت  یمسر یماریب نیهم از ا الریآ یچشمها

 دیپر از عشق پر از محبت نگاهش کرد وگفت :ببخش 

 حواسم رفت به اون روز کنار رودخونه 

 

 کرد  طنتیسو استفاده گر ش مردک

برد وگفت :اِ چه خوب .اتفاقا   کتریرا نزد شیصندل

که  یزدیم یحرفها کی دیباشه اون روز با ادتیاگه 

نداره االن هم  بیع یول ی.فقط سکوت کرد ینزد

 رمیپذ یمن ازت م یبگ

 

منظور حرفش را گرفت اما خودش را به  الریآ

 ؟ییزد و گفت :مثال چه حرف ها دنینفهم
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را   الریدست آ یبا انگشت اشاره آهسته رو اوشیس

 قرار داشت نوازش کرد شیزانو یکه رو

ادامه داد وگفت  شینوازشش را تا امتداد انگشت ها 

 ؟یکن یفکر م یخودت چ دونمی:نم

 

 چیبر لب گفت :من ه یکرد و با لبخند طنتیش الریآ

 کنم  ینم یفکر

 

حد ممکن رساند با نفس  نیفاصله را به کمتر اوشیس

وجودش را   خوردیگرمش که  به صورت دخترک م

 دمیم ادتینداره خودم  یگفت :اشکال دیبه  آتش  کش

  یفکر کن یبه چ

  

 یخطوط فرض دنیانگشتش شروع کرد به کش وبا

  الریدست آ یرو

 یدخترک بر نم اهیکه چشم از چشمان س همانطور

 داشت 
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آهسته به صورت خودش ضربه   گرشیانگشت د با

 یعشقت نشون بد یتون یزدو گفت :اگر با حرف نم

 ها  شهیهم م یعمل

 

 گرد شد الریآ چشمان

ها دوست داشتنشون با عمل  یلیادامه داد:خ اوشیس

  دنینشون م

از نشانه  یکیگفت :مثال بوسه  یزیچشمک ر همراه

 عشقه  یها

 

 دیکش اوشیدست س ریهل شده  دستش  را از  ز الریآ

من برم  میهم خورد یخوب چا یلیبلند شد و گفت :خ

  گهید

 

 رفت رونیباشد از اتاق ب یمنتظر جواب نکهیا بدون

را تماشا  الریبر لب فرار آ یقیبا لبخند عم اوشی.س 

 کرد

 او هم از درمانگاه خارج شد  الریبعد از آ قهیچند دق 
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* 

نشسته بود  یتخت سنگ بزرگ یرودخانه رو کنار

 را برتن داشت شیلباس ها نیباتریاز ز یکی

 برسد . اوشیومنتظر بود تا س 

 ستیبداند سوغاتش  چ نکهیا مشتاق

سوار بر اسبش باالخره آمد با همان اسب  شاهزاده

 عاشقش بود. الریکه آ یاهیس

تنگ  اوشیس یکه هر وقت دلش برا یاهیس اسب

کرد.  یدرد ودل م شیرفت وبرا یم دارشیبه د شدیم

راحت تر از هر  شیبروا دوست خوبش بود و برا

 .دییبگو شیها یو دلتنگ اوشیتوانست از س یم یکس

 

 دیپر نییاش از اسب پا یدوست داشتن یعمو پسر

 وگفت :سالم .منتظرت گذاشتم ؟ ستادیا الریآ کینزد

 

توانست  ینگاه کرد به جرات م شیبه قد وباال الریآ

 از  دییبگو
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در  شودیمردان روستا محسوب م نیقد وباال تر خوش

  دمیرس ستیوقت ن یلیجوابش گفت :نه خ

 

  ستادیبروا ا کینزد

وگفت  دیاش کش یمشک ییبایز یبه موها یدست

 شهیم ی:سالم بروا دلم برات تنگ شده بود .دو ماه

  دمتیکه ند

 

دوباره  الریکرد آ کینزد الریهم سرش را به آ بروا

تو هم دلت برام تنگ  زمینوازشش کرد وگفت :عز

 شده بود 

 

وگفت  دینوازش گونه بر سر اسب کش یدست اوشیس

  یفرق دار ای:اسبم هم مثل خودمه تو براش با همه دن

 

ادامه داد  وانیکم رنگ به نوازش ح یبا لبخند الریآ

 شد  بایز اهیآن س رهیخ
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 ای می:قدم بزندیافسار اسبش را گرفت وپرس اوشیس 

 ؟ مینیبش

 

  می:قدم بزن الریآ

  

 شدنند  همگام

 ایدن یجا چیو گفت :ه دیکش یقینفس عم اوشیس

 جاست نی.بهشت هم شهینم نجایا

 

 

 

[03.03.21 14:02] 

 

 

 

 یزغال#چشمان
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  ۱۸ پارت

 

 شدنند  همگام

 ایدن یجا چیو گفت :ه دیکش یقینفس عم اوشیس

 جاست  نی.بهشت هم شهینم نجایا

 

  یمون یم نجایا شهیهم یبرا یعنی: دیپرس الریآ

 

 دینگاه کرد و پرس شیچشم ها یتو میمستق اوشیس

 ؟ میبمون نجایا شهیهم یبرا ی:تو دوست دار

 

 انداخت خجالت زده سکوت کرد . نییسر پا الریآ

سکوتش را  یکه منتظر جواب او بود وقت اوشیس 

حرف بزنم  یگفت :چرا هر وقت خواستم جد دید

کنم  ی؟ من دارم به ازدواج فکر م الریآ یسکوت کرد

.اما تو هر وقت مساله  یخواستگار امیب نکهیبه ا

 یشده سکوت کرد یشده هر وقت حرفامون جد یجد

درباره  میخوایم ستین دنیالت کش.االن وقت خج

 پس سکوت نکن  میحرف بزن ندمونیآ
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 سر تکان داد وآهسته گفت :باشه  الریآ

 

 شهیهم یبرا ی:دوست دار دیدوباره پرس اوشیس

 ؟ میبمون نجایا

 

کرد  بدون خجالت حرف بزند  یسع نیاول یبرا الریآ

فکر  زایچ نی.من به ا اوشیس دونمیپس گفت :نم

فکر نکردم .همه   میکن یوکجا زندگ ینکردم .به ک

من به کنار تو بودن خالصه شده انقدر  یها ایرو

وقت نشده به  گهیکنارت بودن برام قشنگ بوده که د

 فکر کنم  میکجا باش نکهیا

 

 بود اما حرف زد سخت

عرق شده .دست  سیکرد تمام تنش خ یاحساس م 

را مشت کرد خجالت زده نگاهش را به علف  شیها

 دوخت . شیپا ریز یها

 هم ساکت بود  اوشیس

 آمد دخترک انقدر قشنگ حرف بزند . یم شیپ کم
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 قشنگ بزند . یحرفها انقدر

 به وجد آمده بود . الریآ یوجودش از حرفها تمام

کرد و بوسه  یرفت بغلش م یداشت اگر م باور

 نبود یکرد خود خدا هم ناراص یبارانش م

 

 بزند یحرف اوشیمنتظر بود س الریآ

 یصدا چیآب رودخانه و پرنده ها ه یاما جز صدا 

  دیرس یبه گوش نم یگرید

سر بلند کرد و نگاهش کرد تمام صورت مرد روبه  

 لبخند بزرگ پر کرده بود . کیرا   شیرو

 الریدنندآیخند یهم م شیچشم ها شیبر لب ها عالوه

 ؟ یبگ یزیچ یخوایگفت :نم

 

 دی:با نگاهش را به نگاه او  دوخت و گفت اوشیس

سقف   کی ریز میبر تیخواستگار امیهرچه زودتر ب

.منم یقشنگ بزن یحرفها نیتو تا  آخر عمر برام از ا

دل  کیکه به دلم مونده  ییلحظه ها نیهمه ا یبه تالف

 بغلت کنم  ریس
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 شد  دیسرخ وسف چارهیب دخترک

  دیچیاش را دور انگشت پ یروسر گوشه

با بابا  گمیروزا به مادرم م نیگفت :هم اوشیس

 یروز خواستگار یصحبت کنه که هماهنگ کنن برا

 

مشهود بود گفت  شیکه در صدا یبا افسوس  الریآ

  یخواستگار ییایها ب یزود نی:گمون نکنم بشه به ا

من قبل بانو ازدواج  ذارهینم یشناس ی.بابامو که م

که سر ازدواج عاطفه هم چقدر طول  یدونیکنم .م

 تا قبول کرد دیکش

 

من با بابام  ستین یمشکل نیمحکم گفت :ا اوشیس

که  یدونیکنم که باهاش حرف بزنه .م یصحبت م

  ارهیحرف بابام حرف نم یرو

 

 یکرد وگفت :ول یاش باز یگوشه روسر  الربایآ

.آخه منم قبل  میخودمم دوست دارم صبر کن اوشیس

 از بانو ازدواج کنم ...
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 سر تکان داد یکالفگ با

 گشت  ینبال جمله مناسب مذهنش د یتو داشت

ادامه  الریهمچنان منتظر ادامه حرفش بود وآ اوشیس

 ترسم دلش بشکنه .تنها بشه  یداد:م

 

 یتو که بانو خوب م هیچه حرف نیوگفت :ا اوشیس

 حرفاست  نیمحکم تر از ا یلیخ یشناس

 

 یکه م یاش را از حرف یتیکه نارضا یالربالحنیآ

 کیاگه  اوشی:س   دادگفتینشان م دیخواست بگو

 بهتره میمدت صبر کن

 

بانو حاال حاال ها  دیشا الریبود:آ یهم ناراض اوشیس

 وقت چیه دمیشا اینخواد ازدواج کنه 

 

گفتم فقط  شهیاصرار کرد :من که نگفتم تا هم الریآ

 مدت .چندماه  کی
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مدت  کیوگفت :باشه  دیکش یینفس پر صدا  اوشیس

هرچه ما زودتر  دونمیهر چند که من م میکن یصبر م

بخاطر  یول شهیبانو خوشحال  تر م  میازدواج کن

 چشم   یحرف تو به رو

 

که  نجایا میاومد اوشیلبخند زد :ممنون.......س الریآ

دوست دارم  یلیرفته .خ ادتی یبهم بد مویسوغات

 هیمن چ ژهیو یبدونم سوغات
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 یزغال#چشمان

 

  ۱۹ پارت
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مدت  کیوگفت :باشه  دیکش یینفس پر صدا  اوشیس

ما  هرچه زودتر  دونمیهر چند که من م میکن یصبر م

بخاطر  یول شهیبانو  خوشحالتر م میزودتر ازدواج کن

 چشم   یحرف تو به رو

 

که  نجایا میاومد اوشیلبخند زد :ممنون.......س الریآ

دوست دارم  یلیرفته .خ ادتی یبهم بد مویسوغات

 ؟ هیمن چ ژهیو یبدونم سوغات

 

 بود  نیریش شی.خنده هادیخند اوشیس

به  بیکه طعمشان عج یبچگ یآبنبات ها ینیریش مثل

 نشست یدل م

به دلم  اوشیس ی.خنده ها شدیوقت فراموش نم چیه

خنده دلچسبش گفت :نه مگه  انیم دیچسب یم الریآ

 بره  ادمیتو  یسوغات شهیم

 

آورد و در  رونیب یکرد جعبه  ا بشیج یتو دست

 جعبه را باز کرد 
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 گرفت . مقابلش

بود  شیبایز یمبهوت شد نگاهش فقط به سوغات الریآ

. 

 . بایز اریسنجاق سر پروانه بس دو

و  زیر دیسف یها نیپروانه ها پر بود از نگ یها بال

 درشت قرمز  یها نیدور تا دورش نگ

اش  هیهدمتوجه شد که دختر محبوبش چقدر  اوشیس

 یچشم ها تیخودش هم از رضا یچشم ها دهیرا پسند

 دختر ک مقابلش برق زد .

 یلینگاه کرد وگفت :خ اوشیپر از شوق به س الریآ

 نیکردم همچ یاصال فکر نم ی...وا اوشیقشنگه س

 باشه  یزیچ

 

جوان  لبخند زد :جنس طالست .اگه فلز گرون  مرد

 از اون برات بسازن . دادمیوجود داشت م یتر متیق

 ستادیا الریآ نهیبه س نهیگام جلوتر رفت س چند

 یدخترک را از سرش برداشت  وگفت : وقت یروسر

سقف خودم  کی ریز میبا هم رفت یهمسرم .وقت یشد

 کنم . یشونه م اهتیس یهر روز موها
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چون آبشار  اهشیس یرا باز کرد موها الریآ پسیکل

 رها شد  شیشانه ها یرو

وگفت :خودم  دیکش شیموها انیانگشت م اوشیس

گل سرها و سنجاق موها  نیبافم، بهتر یبرات م

  خرمیم

 

 بود  اوشیمسخ نوازش س الریآ

 کرد یگوشش زمزمه م ریکه ز شیبایجمالت ز و

 دهیرا آفر اوشیبود .س دهیهم آفر یآنها را برا خدا

 عاشقانه کند  یزمزمه ها الریگوش آ ریبود تا ز

  شیمست شود از حرفها الریآ

 الریآ یسنجاق سرها را دو طرف  موها اوشیس

 گذاشت

 او لغزاند  یموها انیرا م شیدوباره انگشت ها و

 فرو رفته بود  یریدر خلسه دل پذ الریآ

 یموها نیا ایدن یکس تو چیگفت :ه اوشیس

 نداره  یشمیابر
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 یهستم که  خدا دختر ایآدم دن نیخوش شانس تر من

  دیمن آفر یمثل تو رو برا

  دنتیکنم از د فیتا من هر روز ک دیتو رو آفر خدا

چه موجود  فتهیب ادمیروز صبح که چشم باز کنم  هر

 من باشه . یدلخوش هیتا ما دهیآفر ییبایز

 

را به دست  شیاز موها یتکه ا ستادیا الریسر آ پشت

 گرفت 

 دیو گفت :خدا تو رو آفر دیبرد بوس شیلب ها کینزد

 تا من هر روز هزار بار شکرش کنم
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 یزغال#چشمان
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  ۲۰ پارت

 

 شنبه بود پنج

 شد. داریقبل ب یزودتر از روزها یصبح کم 

 به بانو کمک کند . یقدر تا

بود که پنجشنبه وجمعه ها  نیا اوشیبا س قرارشان

به خانواده اش در  یدرمانگاه نرود وخانه بماند کم

 خانه وباغ ها کمک کند  یکارها

بانو خانه را مرتب کرد .به مرغ وخروس ها  همراه

 کرد  یدگیرس

.ناهار را آماده کردنند وهشت صبح بود که با 

 شدنند. السیباغ گ یمادرشان راه

آتش گذاشت تا  یقابلمه غذا را رو شهیمثل هم بانو

 وستیپ گرشیبپزد و خودش هم به دو خواهر د

 شد  دهیرس یها السیگ دنیومشغول چ

 کیدر حال انجام  کار بودنند که عاطفه گفت :دخترا  

 بهتون بگم  دیشده که با یزیچ
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هر دو به خواهرشان نگاه کردنند  الریو آ بانو

.ظاهرا اوضاعش  ضهیوعاطفه گفت :مادر رضا مر

  ششونیپ میبر دیبا گهی.رضا م ستیخوب ن

 

 هیخوب زن یلیبنده خدا خ یگفت :آخ یبا ناراحت بانو

 بده ؟ یلیحالش خ یعنی.

 

 

  هی.اما انگار جد میدونینم قای:خودمون هم دق عاطفه

 

داره .مگه بار اولته که  یچه اشکال دی:خوب بر بانو

  ی.چرا ناراحتیبر یخوایم

 

رضا  میچقدر بمون ستیدفعه معلوم ن نی:آخه ا عاطفه

 ای. میتا آخر تابستون بمون میمجبور بش دیشا گهیم

اونجا  یلیاگه حالش خوب نشه امسال تحص دیشا

 خانواده اش باشه  شیبمونه که پ
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را در آغوش داشت  دهیبگردانند به شعله که سع سر

که  یدونینگاه کرد وگفت :نگران مامان هستم .م

  شهیم تیاذ نتشیوابسته اس نب دهیبه سع یلیخ

 

 شهیتنگ م دهیسع ی:ما همه امون دلمون برا بانو

شوهرت  یبخاطر دلتنگ یتون یتو که نم زمی.اما عز

راحت  الی.با خ طیشرا نیا یبره اونم تو یتنها بفرست

 کنه  یدرک م طیباهاش برو مطئنم مامان هم شرا

 

 نگفت یزیسر تکان داد و چ یبا ناراحت عاطفه

از آنها  یبه خانواده اش داشت دور یادیز یوابستگ 

 سخت بود . شیبرا

 یخوب اریبس یکه خانواده شوهرش آدم ها اگرچه

 یرفت دلتنگ یآنها م دنید یبودنند اما هربار که برا

 کرد   یقرارش م یب یحساب

 

 یبود و حساب ستادهیا حانهیاز باغ ر یگرید گوشه

 سرگرم کارش بود
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سرش را  حانهیو سالم کردم ر ستادیمنصور کنارش ا 

 یلب ریبه منصور انداخت ز یبرگردانند نگاه گذار

صورتش  یکه رو یجواب سالمش را همراه اخم

 شهینشانده بود داد  منصور گفت :تو که مثل هم

 اخمت به راهه 

 

 ینگاهش کند گفت :دارم  کار م نکهیبدون ا حانهیر

 اخم  یب ایکنه با اخم  یم یچه فرق گهیکنم د

 

کنه اخمت که  یفرق م یلیمهربان گفت :خ منصور

باز  یبخند یوقت ی.ول رهیگ یهم باشه دلم م یتو

 دلم المصب  شهیم

 

من  نیب یپر اخم نگاهش کرد وگفت :چه نسبت حانهیر

با لبخندم دلتون  رهیو شما هست که با اخمم دلتون بگ

 باز بشه 

 

 یم حانهیرا که ر یدست دراز کرد شاخه ا منصور

آورد و گفت  نییپا  ندیرا بچ شیها السیخواست گ
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.اگه انقدر سنگ  میشینسبت دار هم م ی:اگه اجازه بد

 جلو پام  یننداز

 

مهربانانه تر شد  ینگاهش کرد لحنش کم حانهیر

پاتون  ی.سنگ خودش جلو ندازمیوگفت :من سنگ نم

هست .من کارگر شمام .بابام هم گارگر شما وباباتون 

  ستین نمونیب یتناسب چی.ه

 

به کارگر بودن تو وبابات دارم  ی:من نه کارمنصور

 زیچ کیبه تناسب داشتن ونداشتن .فقط  ینه کار

کس  چیاز تو هم ه ریغ رهیدلم گ نکهیا دونمیخوب م

لبخند بزن بذار  کی.حاال  یاول و آخر خودت خوامینم

 دلم باز بشه  کی

 

مرد  نیبه ا خواستیاخمش را محکمتر کرد نم حانهیر

گفت  ییسمج چراغ سبز نشان دهد پس با ترش رو

لبخندم  لیکه دل نمیب ینم یخنده دار زیچ نجای:من ا

برام بد  هییجلو بق دیستینا نجایبشه .بهتر شما هم ا

 زننیاز فردا پشت سرم حرف م شهیم
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 شتریاست وب حانهیدانست حق با ر یکه م منصور

شود  ثیماندن کنار او ممکن است باعث حرف وحد

 و دور شد دیکش یپوف کالفه ا
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 یزغال#چشمان

 

 

 ۲۱ پارت

 

با  دیچیدر  باغ پ الیل یناهار بود که سر وصدا کینزد

 کرد  یرا صدا م الریبلند آ یصدا
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درخت  ریدستش  را در سبد ز یتو یها السیگ الریآ

در باغ راه  یکه همچون دختر بچه ها الیبه ل ختیر

 شینگاه کرد  صدا خواندیرفت و نام او را م یم

  ی.چرا داد وهوار راه انداخت نجامیچه خبرته ا الیزد:ل

 

 به سمت او آمد   الیل

 یحالت صورتش کامال مشخص بود با خبر ها از

 آمده  یخوب

 یوگفت :سالم ب دیصورتش را بوس ستادیا کنارش

  یریگ یاز من نم ی؟ اصال سراغ یمعرفت .چطور

 

وگفت :بخدا منم دلتنگ  دیهم صورت او را بوس الریآ

 سرم گرم کار شده  یول دمتیبودم .چند روزه ند

  نیبچگانه گفت :ببشخ یرا لوس کرد وبا صدا خودش

 

گونه اش زدو گفت :برو به  یآهسته رو دیخند الیل

عمه ات دروغ بگو .سرت گرم کار نشده گرم عشقت 

جونت خوش  اوشیرفته ...با آقا س ادتیشده من 

 ؟ گذرهیم
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ه با خنده وخجالت شانه باال انداخت وگفت :دختر الریآ

 ؟ یکن یم کاری....از خودت چه خبر ؟چ وونهید

 

آخر باغ نشستند  یدرختها ریدستش را گرفت ز الیل

 وگفت :خبر دارم برات داغ وتازه 

 

مقدمه ادامه داد  یب  الیمشتاق نگاهش کرد ول الریآ

  ادیبرام خواستگار م گهی:هفته د

 

از تعجب گرد شد مبهوت نگاهش کرد  الریآ یها چشم

 الیل یگیم یدار ی؟کدوم خواستگار ؟چ یوگفت :چ

 نبود که  یخبر دمتید شیچند روز پ نی.من هم

 

هست .اگه بهت بگم  یبا شوق گفت :االن خبر الیل

  شهیگردتر م نمیچشمات از ا هیک

 

 باشد الریآ یاز سو یسخن یآنکه منتظر یوب
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 یپارسال با هم تو ادتهیکرد:اون پسره رو  فیتعر 

که هوس تمشک کرده  ی.همون روز میدیجنگل د

اما من دوتا خرگوش   مینیکه تمشک بچ میرفت میبود

چاله .. تو انقدر سر  یدنبالشون افتادم تو  دمیدو دمید

 پسر سوار اسب بود .... کیکه  یوصدا کرد

 

 ... ادمهی:خوب آره  دیحرفش پر انیقرار  م یب الریآ

 

هم  یلیکه تا بناگوش باز بود گفت :خ یشیبا ن الیل

  میخواستگار ادیقراره ب گهی.همون د ادتهیخوب که 

 

همون پسر  الیمتعجب تر شد وگفت :ل نباریا الریآ

تو  یجنگل تو افتاد یکه تو یگیم یرو دار پهیخوشت

 چاله اون سوار اسب بود اومد جلو....

 

حرف او را قطع کرد وگفت :بله خوِد  الیدفعه ل نیا

 خودش 
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کن  فیوگفت  :درست تعر دیشرا جلوتر ک الرخودشیآ

 ؟ الیل یگیم یدار یچ نمیبب

 

همون پسره همراه  روزیبا شوق شروع کرد :د الیل

که رفتن بابام گفت  یباباش اومده بودن خونه ما وقت

 از من  یخواستگار یبرا رنیاومدن اجازه بگ

 

قربونت برم  یگفت :اله  دیپر الیبا شوق سمت ل الریآ

 الیبود.....ل یپسر خوب یلی.چه خوب .بنظرم که خ

 ؟ یبود ادشیهفته به  کیتا  ادتهی

 

گفتم چقدر  یبا خنده گفت :آره همه اش م الیل

داشت ....خاک توسرم  ییبود ....چه قد وباال پیخوشت

 ایگفت کمکت کنم نگفتم دوتا پام قلم شده ب یچرا وقت

 بغلم کن 

 

اگه  یگفت یگفت :م الریبلند شد آ شیخنده ها یصدا

کردم  یبغلم کرده بود دوتا دستم دور گردنش حلقه م

 کنم  یولت نم یگفتم تا عقدم نکن یبهش م دمیچسب یم
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 هوا رفت  شانیخنده ها قاقاه

 

:صبر کن  دیساکت شد و پرس کبارهیخنده  انیم الریآ

 یعنی؟ تیخواستگار ادیشده که داره م یحاال چ نمیبب

 کرده؟ یاون تو رو به خانواده اش معرف
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 یزغال#چشمان

 

 ۲۲ پارت

 

 هوا رفت  شانیخنده ها قاقاه
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:صبر کن  دیساکت شد و پرس کبارهیخنده  انیم الریآ

 یعنی؟ تیخواستگار ادیشده که داره م یحاال چ نمیبب

 کرده؟ یاون تو رو به خانواده اش معرف

 

دختر .باباش  یگیم یسر باال انداخت :نه بابا چ الیل

 دو ست بابامه .

خنده ادامه داد :فکر کنم اگه اون بدبخت بفهمه  با

بر نگرده ...با  گهیمنم بره د رتشیبگ خوادیکه م یاون

 یتو  نکهیا یدختره به جا نیا گهیخودش م

گرده  یم وونایجنگل دنبال ح یآشپزخونه باشه  تو

 یبرا یخانوم کدبانو الیل نیکن ا شیحال ای....حاال ب

 کرده  وونیدنبال ح یاونم اتفاق کباریخودش .فقط 

 

را باال انداخت وگفت :فقط  شیابروها الیل رهیخ الریآ

 ؟؟  یاتفاق کبار؟؟اونمی

 

سرش را به چپ و راست تکان داد و با همان  الیل

که همچنان تا بنا گوش باز بود گفت :خوب  شین
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من چه  یدونیندونه تو که م یهرک یچندبار. ....ول

 هستم یدبانوک

 

  دونمیخنده و گفت :آره خوب م ریزد ز الریآ

با هر  یکن یخونه براش درست م یباغ وحش تو کی

 آشنا بشه . دهیکه به عمرش ند یوونیح

رزشک پلو با  یکن یهم آشناش م دیجد یغذاها با

 الک پشت .

خوشمزه  ییعالمه غذا کیپلو با مار ....قراره  یسبز

 نمیبخوره که تا حاال اصال مزه نکرده .اصال بگو بب

 غذها رو درست کن؟ نیتونه ا یم ییکدوم کدبانو

 

 

 بلند شد  شانیخنده ها یصدا باز

شده  یبه خنده ،چ شهیآمد وگفت : هم عاطفه

 ؟ نیخند یم ینطوریا
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.بعدا برات  یچ چیسر باال انداخت وگفت :ه الریآ

  گمیم

 

 . میغذا بخور نییایب نی:باشه پاش عاطفه

 

  مییای:باشه االن م الریآ

 

 ؟ انیم ی:حاال کدیپرس الریکه رفت آ عاطفه

 

 ندهی:پنجشنبه هفته آ الیل

 

 یعروس کیروزا  نیبا ذوق گفت :پس هم الریآ

  میدار یحساب

 

تو و داداشمم هستا ....اصال بگو  ی:البته عروسالیل

 د؟یکن یقراره عروس یشما دوتا ک نمیبب

مدت بخاطر دل بانو  کی  یگفت بهش گفت یم اوشیس

 یروزا م نینبود هم نی.اگه خواست تو ادیصبر کن
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مهربون  یلیبخدا بانو خ الری.آ یاومد خواستگار

 یلیخ دیداره بنظر من که شما ازدواج کن یوقلب برزگ

  شهیهم خوشحال م

 

 ی.ول نطورهیدر هم رفت و گفت  :آره هم الریآ چهره

 . میخودم دوست دارم چند ماه صبر کن

 یشناس یم نجایحرف بزنم .خودت مردم ا باهاش

مثال  یحرفها ورفتار ها یآمادگ دیباالخره اونم با

 ادتیدلسوزانه رو داشته باشه .سر ازدواج عاطفه 

چرا خواهر  یآخ دیازش پرس دیرس یرفته ؟هرک

فته بانو ؟چرا عاطفه ر یشوهر کرده تو موند کهیکوچ

داره تا  یرادیوا بیمونده ؟بانو که قشنگه نکنه ع

 روش زدن  یمدت ها هزار تا حرف پشت سرش وجلو

 

داد گفت  رونیکه ب یوهمراه آه دیکش یقیعم نفس

خودم باهاش حرف بزنم .نظرش بپرسم  خوادی:دلم م

 نه ؟ ایداره  یآمادگ نمیچشماش نگاه کنم بب یتو
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را گفت  شیرا گرفت و ادامه سخن ها الیل یها دست

مدت صبر کنه .من واقعا ازش  کیقول داده  اوشی:س

سر  میدوست داره هر چه زودتر بر دونمیممنونم .م

مدت دندون  کیبخاطر من قبول کرده  یول یزندگ

فراموش  شیمهربون نیوقت ا چیجگر بذاره .ه یرو

 کنم  ینم

 

داد  یم الریدر سکوت سر تکان داد حق را به آ الیل

 بانو وقلب شکسته اش واقعا ناراحت بود یوبرا
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 یزغال#چشمان
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 ۲۳ پارت

 

 شده بود داریاز خواب ب تازه

از  یلینان تازه به مشامش خورد مثل خ یکه بو 

  گرید یروزها 

 یخانه نان م یدوبار خودش تو ی.بانو حداقل هفته ا

 پخت .

 نکهیبه سرش بزند ا یخوش باعث شد فکر یبو نیا

و در  درمانگاه بخورد هرچند  اوشیصبحانه را با س

دردانه اش  زیبگذار عز نیممکن نبود زنعمو پرو

 بدون صبحانه از خانه خارج شود 

که   یاز صبحانه ا  اوشیامکان هم نداشت س اما

 کرد بگذرد. یاماده م شیبرا الریآ

 

کاشته بود چند  اطیح یکه منصور تو یجاتیسبز از

 . دیتازه چ اریگوجه وخ

مربا زردآلو دست پخت خودش هم  شهیش کی

 برداشت .
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داغ را در   ینان ها نکهیوکره بعد از ا ریپن یقدر با

را داخل سبد  لیگذاشت همه وسا یدیدستمال سف

 شد . یقرار داد و راه یکوچک

 

 . دیرس اوشیاز آمدن س قبل

 لیبدار خانه وساوسط آ زیم یگذاشت و رو یچا

 دیصبحانه را چ

قصد رفتن به اتاقش را داشت که   دیکه رس اوشیس 

 زد و به داخل آشپز خانه دعوتش کرد شیرصدا الریآ

زد و با  یصبحانه آماده لبخند دنیبا د  اوشیس

نگاه کرد و گفت :به به  الریپر محبت به آ یچشمان

 خانوم  الریدست گلت درد نکنه.چه کرده آ

 

 ختیر یم یاستکان ها چا یکه تو یدرحال الریآ 

زردآلو درست کردم تو هم که  یمربا روزیگفت :د

 یبانو داره نون م دمی.امروز که د یدوست دار یلیخ

صبحونه  گهیبا همد نجایا ارمیپزه فکر کردم  با مربا ب

  میبخور
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 یقدر دان نگاهش کرد وگفت :دست کدبانو اوشیس

 خودم درد نکنه ...

قاشق مربا به دهان گذاشت با  کی ستادیا زیم کینزد

لذت خورد وادامه داد:اومممممم چقدر خوشمزه شده 

 فدات بشه  اوشی.س

 

قاشق مربا  نینگاهش را به دوم یگل یبا لپ ها الریا

برد دوخت و گفت :چرا  یبه دهان م اوشیکه س

 زارهی؟هر چند مطمنم زن عمو نم یبخور ینیشینم

 حاال چند لقمه .... یول رونیب ییایبدون صبحانه ب

 

 زیحرفش را قطع کرد و همانطور که پشت م اوشیس

سفره با  نینشست گفت :از دست پخت تو و ا یم

 محاله بگذرم  یدیکه چ یا قهیسل

 

بود نگاه کرد وگفت  ستادهیبه او که هنوز ا سپس

 نیلذت از اول تیبخور تا منم نها نی؟بشیستادی:چرا ا

 صبحونه دو نفرمون ببرم 
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 . ییبایز ریصبحانه دو نفر چه تعب نیاول

 صبحانه دونفره. نیاول یدخترک ضعف رفت برا دل

مثل عروس  خوردنندیوعده غذا که با هم تنها م نیاول

 و داماد ها 

بردارد  ینشست دست برد تا تکه نان زیپشت م 

انگار ذهن او را خوانده باشد گفت :اگه  اوشیس

 میکن یتر ازدواج مخانوم خانوما اجازه بدن هرچه زود

  یی.خودمون دوتا میخوریوهمه صبحانه ها رو با هم م

 

را  یاستکان چا یخجالت زده با لبخند کمرنگ الریآ

 برداشت به دستش داد 

 استکان را گرفت   اوشیس

  دینوش یکم

 زن و شوهرها  مثل

از ذهنش  کبارهیکه به  بایز ریتعب نیبا ا دیلرز دلش

معطلت  ادیگذشته بود و در جواب مرد جوان گفت :ز

 رو به راه بشه  زیزود همه چ یلیخ دمیکنم .قول م ینم

 لقمه کوچک به سمتش گرفت . کی اوشیس
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لقمه  نیرا از دستش گرفت به دهان گذاشت وا لقمه

 دیعمرش بود با لذت جو یکره مربا نیخوشمزه تر

گفت  اوشیوتمام مزه اش را با جان ودل حس کرد س

 خوامیمن م الری.آ رهیفردا هم د نیمن که هم ی: برا

 یفی.بخدا از بالتکل میباش مونیسر زندگ یباش شمیتو پ

 میوجور کنم .زندگ معخسته شدم .دوست دارم خودم ج

خونه ام باشه .کنارم خودم  یجمع وجور کنم .زنم تو

 بشه . داریکنار خودم ببذاره . نیبال یسر رو

 

 منحرف بود  الریآ

 مثبت هجده رفت  یها دنیسمت خواب افکارش

 از انار هم سرخ تر شد  صورت

خاطر  تیاز امن یچه کس یداشت برا چارهیب پسرک

  زدیحرف م

 کرد  یفکر م یزیبه چه چ نیگفت و ا یچه م او

 

 گونه تمام کرده : نیرا ا شیحرف ها اوشیس

خجالت  نیدست از ا یخوایم یتو ک دونمینم من

 یبردار دناتیکش
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 یزغال#چشمان

 

  ۲۴ پارت

 

 گونه تمام کرده : نیرا ا شیحرف ها اوشیس

خجالت  نیدست از ا یخوایم یتو ک دونمینم من

  یبردار دنیکش

 

 شد . رهیخ الریگل انداخته آ یلپها وبه
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 دنیهم خواب شمینداشت دخترک منحرف با کلمه پ خبر

 شدن  داریو با هم ب

 را در ذهنش مرور نکرده  یخاکبرسر یاهایرو چه

خودش تعجب کرد  ییایح یهمه ب نیهم از ا خودش

همه صحنه  نیتصور ا یی.توقع نداشت مغزش توانا

 را آن هم در آن لحظات کوتاه داشته باشد  یخاکبرس

  اوشیس ینگاهش دوخته شده به بازو کبارهی

بازو  نیا یسر گذاشتن رو یعنیاز مغزش گذشت  و

 دارد؟ یها چه حس

 اوشیس ضیپهن و عر یبازو یرا بگذارد رو سرش

 و تاصبح تکان نخورد 

 

 یبه دستش داد وگفت :راست گریلقمه د کی اوشیس

 ؟ ادیخواستگار م الیل یهفته برا نیا یدیفهم

 

و افکار  اوشیس یاما همه حواسش به بازو الریآ

 خودش بود 

  دیاو را نشن یصدا پس
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 یجوان رد نگاه دخترک را که گرفت به بازوها مرد

  دیخودش رس

بر لب گفت  طانیلبخند ش کیاو را خواند وبا افکار

 گفتم ؟ یچ یدی؟شن ییکجا الری:آ

 

از اتاق خواب مشترکان به آبدار خانه  کبارهی  الریآ

 بهم گفت الیپرت شد هل گفت :آره ل

 

نگاه کرد واز خنده که در آنها  اوشیچشمان س هب

 پنهان بود حس کرد که او افکارش را خوانده .

 دوخت  زیزده نگاهش را به م خجالت

 الیجو را عوض کند گفت :ل نکهیا یبرا دیشا اوشیس

  نیدیبهم گفت شما دوتا قبال پسره رو د

 

جنگل  یلقمه را قورت دادوگفت :پارسال تو الریآ

  مشیدید
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بود  ینگاهش کرد:خوب چطور یبا کنجکاو اوشیس

  دمشی.اون شب که اومدن خونه ما من نبودم ند

 

 مشیدیند شتریب کباریگفت:واال ما که  جانیبا ه الریآ

  هیپیاما پسر خوشت

 

 سر بلند کرد کبارهیبه  اوشیس

با  نطوریا الریچشم دوخت توقع نداشت آ الریآ وبه

 الریآ دییبگو گریمرد د کی یپیصراحت از خوشت

 ادامه داد:خوش قد وباال هم بود ...

 

را که در دست  یشد تکه نان یجوان عصبان مرد

پرت کرد و گفت :باشه متوجه شدم  زیم یداشت رو

 مورد  پسند واقع شده یلی.انگار خ
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 یزغال#چشمان

 

 ۲۵ پارت

  

نداشت  اوشیجمله را از س نیجا خورد توقع ا الریآ

 ؟ اوشیس هی:منظورت چ دیمتعجب پرس

 

؟تو  هیحق به جانب گفت :منظورم من چ اوشیس

وخوش قد  یپیاز خوشت جانیبا ه ینجوریا یدار

  یزنیحرف م گهید یکی ییوباال

 

  زدیپسر بچه ها حرف م مثل

 شد . ریغافلگ شیحرفها دنیاز شن یحساب دخترک

 اوشیاز س شوندیوقت بزرگ نم چیکه مرد ها ه واقعا

 را نداشت یبرداشت نیتوقع همچ
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 یمیکرد از در صلح وارد شود پس با لحن مال یسع 

 بود؟ یچطور یدیگفت :تو پرس

 

بود  یبا حرص گفت :من گفتم چطور اوشیس

بود اما انگار تو فقط ظاهرش  اتشی؟منظورم خصوص

  یدید

 

 کرد با آرامش حرف بزند یباز هم سع الریآ

.آخه  دمیپس گفت :خوب معلومه که فقط ظاهرش د 

اون  ی.اونم تو دیمگه اون ماجرا کال چقدر طول کش

 بردم  یم یپ شیاخالق اتیبه خصو ص دیمن با طیشرا

 

اون  یبود :چطور تو یهمچنان عصبان اوشیس

 ؟ یدید پشیت طیشرا

 

را باال  شیتن صدا یکم شدیم یهم داشت عصبان الریآ

تونستمم چشمام بدوزم  یبرد وگفت :کور که نبودم .نم

 ... دمشیآدم بود منم د
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  یو گفت :چشمات بدوز ،برا ستادیبلند شد ا اوشیس

اطرافت کور  یمردها ییو خوش قد و باال یپیخوشت

و ازشون  یمن نگاه نکن یچشما یباش .تا بعدش تو

  یکن فیتعر

 

 یگیم یدار یچو گفت : دیخند تیبا عصبان الریآ

 منم جواب دادم  یدی؟تو پرس اوشیس

 یمنظور خاص چیو گفت :از حرفم ه ستادیشد ا بلند

 . نیهم پهیمنظور گفتم خوشت یمنم ب یدینداشتم .پرس

 

نکند از  دایادامه پ نیاز ا شتریبحث ب نکهیا یوبرا

 رفت وارد اتاقش شد رونیآبدارخانه ب

 صبحانه دونفراشان  نیهم از اول نیا

 کرد وچه شد  یفکر م چه

 یصبحانه مفصل بخورند وحساب کیبود کنار هم  قرار

 حالشان از کنار هم بودن خوب شود

شکل به  نیباشند و به بهتر فیخود ظهر سر ک تا

 برسند  شانیکارها

 چه شد ؟ اما
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 را خراب کرد  زیهمه چ الیل یخواستگار حرف

 

 نداشت یمراجع چیاز شانس بدش آن روز ه 

مجبور نباشد همه وقتش را بدون  نکهیا یاو هم برا  

درمانگاه رفت  اطیدر  اتاقش بگذراند به ح یکار چیه

 به باغچه شد  یدگیو مشغول رس

از با غچه چند قلمه گل رز  یگذشته در قسمت یروزها

 کاشته بود و حاال جوانه زده بودنند 

 از حال بدش کاست  یذوق کرد وقدر دنشانید با

به گلها و باغچه خودش را  یدگیبا رسکرد  یسع

 سرگرم کند 

باشد با  نیصبحانه اشان که قرار بود  بهتر نیاول

 خراب شد  شانیدعوا نیاول

 رونیرا از مغزش ب یرا تکان داد  تا افکار منف سرش

  زدیبر

 

 کرد یکود با خاک باغچه مخلوط م یقدر داشت
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بلند بر تن  یوارد درمانگاه شد مانتو آب یکه دختر 

 داشت

زرد که  بایز یروسر کیو یبا کفش پاشنه بلند آب 

زرد .دسته گل  فیداشت وک یدور تا دورش طرح آب

هم در دست داشت به سمت  ییبایز یعیطب ریرز غ

من با دکتر  دیرفت ومهربان گفت :سالم .ببخش الریآ

 کار دارم 

 

 شیبه او وآرا ستادیاز کنار باغچه بلند شد وا الریآ

 ماریصورتش نگاه کرد وگفت :سالم .ب یرو حیمل

 ؟ نیهست

 

وگفت :نه خوشکلم .من از  دیبا ناز خند دختر

 نمشیدوستاش هستم .اومدم بب
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 یزغال#چشمان

 

 ۲۶ پارت

 

 کرد یکود با خاک باغچه مخلوط م یقدر داشت

بلند بر تن  یوارد درمانگاه شد مانتو آب یکه دختر 

زرد  بایز یروسر کیو یداشت با کفش پاشنه بلند آب

 زرد . فیداشت وک یکه دور تا دورش طرح آب

هم در دست داشت به  ییبایز یعیطب ریگل رز غ دسته

من با  دیرفت ومهربان گفت :سالم .ببخش الریسمت آ

 دکتر کار دارم 

 

 شیبه او وآرا ستادیاز کنار باغچه بلند شد وا الریآ

 ماریصورتش نگاه کرد وگفت :سالم .ب یرو حیمل

 ؟ نیهست
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وگفت :نه خوشکلم .من از  دیبا ناز خند دختر

  نمشیدوستاش هستم .اومدم بب

 

 دوستانش  ؟ از

 نی.از صبح تا شب با ااوشیداشته س یدوستان عجب

کرده  ؟حس حسادت در قلبش  یآدم ها معاشرت م

 دیبذاراش نگاه کرد وگفت : یخاک یبه دستها دیجوش

 کنم  یم تونیدستم بشورم راهنما

 

 ترانه واقعا تعجب کرد  دنیاز د اوشیس

 کیبود وبا  ستادهیدم در اتاقش ا الریدر کنار آ ترانه

بلند شد  زشیلبخند بزرگ به او سالم داد .از پشت م

 کاریچ نجایجواب سالمش را داد و گفت :سالم تو ا

 ؟ یکن یم

 

 جا خورد اوشیس یمیاز لحن صم الریآ

 لحن را نداشت نیتوقع ا 

 اوشیدستش را به سمت س یترانه دسته گل تو 

 یعیکه دسته گل طب دینداره .ببخش یگرفت وگفت :قابل
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ندارن  یروستاها گل فروش دونستمیچون م اوردمین

خوب نداشته  یهم گل فروش کتونیشهر نزد دمیترس

خراب بشه  دمی. ترس دمیبرات خر نیباشه قبل حرکت ا

  ارمیب یعینشد گل طب

 

هم  یلیدست دراز کرد گل را گرفت وگفت :خ اوشیس

 داخل  ایخوبه .ب

 

 وارد شد ترانه

 نشستند  یصندل یهردو رو 

جا خوردم .اصال توقع  دنتیاز د یلیگفت :خ اوشیس

  نمتیبب نجاینداشتم ا

 

  دیخند ترانه

  دیو جواب او را نشن اوردیب یرفت چا الریآ

 تیسکویب یوکم یچا  یلحظه بعد  با استکان ها چند

 برگشت
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 اوشیو ترانه مشغول حال واحوال بودنند س اوشیس 

  دیحال برادر و خانواده اش را پرس

را مقابل ترانه گرفت ترانه برداشت و با  ینیس اول

  زمیگفت :ممنون عز یمهربان

 

 بود اوشیاستکان مال س نیدوم

 یوعطوفت یربانمه چیاو برخالف ترانه لحنش ه 

 تشکر خشک بسنده کرد . کینداشت وبه 

تو  اقتیدر اتاق چشم چراخاند وگفت :واقعا ل ترانه

که  یتو و اون همه زحمت فی؟ح طیمح نی؟ا نجاستیا

  ستین یدیکش

 

 ریاستکان را به لب برد عطر خوش هل ز اوشیس

رو دوست دارم  نجایو گفت :من ا دیاش پچ ینیب

 کی خوامیم ینداره ول شرفتیپ ی...درسته که جا

 .....دیمدت بمونم به مردمم خدمت کنم بعدش شا

 

  دینوش یاز چا یکرد و دوباره کم سکوت
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 یکرد گفت :من تو یکه حس مزاحم بودن م الریآ

  دیصدام کن نیداشت یاتاقم هستم اگه کار

 منتظر جواب باشد نکیا بدون

که  اوشیس ریدرگ یخارج شد با ذهن اوشیاتاق س از

 ست ؟ یمیترانه خانم صم نیهمه با ا نیچطور ا

 

خانمه  نیکرد وگفت :ا ینگاه الریبه راه رفته آ ترانه

 اس ؟ کارهیچ نجایا

 

همکاره .  بایپا انداخت وپاسخ داد:تقر یپا رو اوشیس

 شتری،ب ی،مراقبت باردار ونیناسی،واکس قاتیتزر

 دهیکارها رو اون انجام م

 

 دنیانجام م نجایبا تعجب گفت :همه کارها ا ترانه

 شما خانه بهداشت نداره ؟ ی؟مگه روستا
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 یزغال#چشمان

 

 

  ۲۷ پارت

 

به سمت ترانه هل  شتریب یرا کم یفنجان چا اوشیس

هست  یبخور .......دو ،سه سال تیداد و گفت  : چا

 ستین شتریچندسال ب نجایکه خانه بهداشت  نداره .ا

 یمدت م کی  یرو داره قبلش هرکس نیکه راه ماش

 یجور کیراه باالخره  یاومد اما بخاطر سخت

 دنیراه کش نکهیتا ا انیکردن که ن یکارشون جور م

که  شیدو نفر اومدن موندگار شدن تا چند سال پ

باردار بحثش شد  یاز خانوم ها یکیخانوم  ماما با 

 یخورد  وبچه اش مرد اهال نیوهولش داد اونم زم

 گهیزدن بعد اون د شیهم جمع شدن خانه بهداشت آت
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 نجایا الریمن وآ نکهیتا ا نجایا ادیقبول نکرد ب یکس

  میرو راه انداخت

 

 شونیا الری؟؟.....پس آ الریابرو باال انداخت :آ ترانه

 بودم  دارشیبود ؟مشتاق د

 

 رالیهمه حرف زدم فقط اسم آ نی:ا دیخند اوشیس

 جالب بود 

 

 کرد یباز زیم یرو چیبا سو ترانه

طرف .تو  کیطرف اونم  کی ی:آره آخه کل اهال گفت

  ستین یبخاطر اهال یینجایکه بخاطر اون ا یانقدر

 

که بر لب داشت  یسر تکان داد با لبخند اوشیس

 کرد دییحرف ترانه را تا

.تو انقدر درست  ستین فیواقعا ح یوترانه گفت :ول 

تخصص امتحان بده ....برو  یبرو برا ایخوبه .ب

 .... نجایدرس بخون .آخه ا رانیخارج از ا
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 کی خوامیوسط حرفش گفت :بهت که گفتم م اوشیس

مدت به مردم خودم خدمت کنم .کنار خانواده ام باشم 

 یلیندارم اما به تخصص خ یقطع میتصم ندهیا ی.برا

 کنم یفکر م

 

 نجایا ینگفت یرا به ترانه داد وگفت :راست نگاهش

 تعجب کردم  یلیخ دمتی؟د یکن یم کاریچ

 

 انیداشتن ب میلبخند زد وگفت :خانواده تصم  ترانه

 فیتعر الیرو دادم  دان نجایا شنهادیمسافرت منم پ

کرده  .که البته  یلیمنطقه رو خ نیشما و ا یروستا

قبل اومدن به درمانگاه  باستیهم نگفته واقعا ز راهیب

 گشت کوچولو زدم  کی

 

 ریدرگ فشیک زیبار با آو نیانداخت ا نییرا پا سرش

 زیاز هر چ شتریهست که ب نجایا یکیشد وگفت :البته 

 مشتاق بودم  دنشیاومدن ود یبرا
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زد و ترانه همراه نفس آه  یلبخند کم رنگ اوشیس

.خودت  نجایادامه داد: اومدم ا  دیکه کش  یگونه ا

  دمیخوشکلت د الری.آ دمید

 

 رهیخ اوشیس اهیس یبه چشم ها نباریبلند کرد ا سر

همه راه اومدم  نیشد که ا یچ دونمیشد وگفت :نم

تو هم آدم  ستمیعشق ن ی؟چرا اومدم؟  اما من آدم گدا

بذار  دارید نی....پس لطفا ا یستیگذشتن از عشقت ن

  یقصد  چیه یدوستانه وب دارید کیبه حساب 

 

به ترانه نگاه کرد وگفت  یبا آرامش خاص اوشیس

 نانیشناسمت .به خانوم بودنت هم اطم ی:من خوب م

 دارم 

 

مزاحم  دیو گفت :ببخش ستادیلبخند زد بلند شد ا ترانه

 برم  گهیوقتت شدم .من د

 

 ی.محاله بذارم بر یزود نی:به استادیهم ا اوشیس

بهت بدم در  یناهار حساب کیخونه ما  میبر دیبا
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 میکه مزاحمتون شدم بعد هم بر یعوض همه روزها

باغ چشمه  یتو دیبا  الیدنبال پدر ومادرت و دان

قشنگه  یلیها خ نجایا نینی.باغ هامون بب نیبگرد

 یاومد دونهیمعرفت م یب الیاون دان ی.......راست

  نجایا

 

سر تکان داد :نه .منم به بهونه گشت وگذار   ترانه

به روستا وبعدشم  دمیاومدم  پرسون پرسون رس

 دیاومدم نگران نش ریگفتم اگه د الیدرمانگاه ...به دان

 الیاطراف بگردم .هرچند مطمنم دان یروستاها رمیم

 برد یبوها کی

 

خونه ما ناهار  میبر ستین ی:باشه مشکل اوشیس

دنبالشون چند روز مهمون ما  میریبعد با هم م میبخور

  دیباش

 

ما تعارف کرد :نه دستت بود ا شیبا آنکه از خدا ترانه

  میشیدرد نکنه مزاحم تو وخانواده ات نم
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آورد وگفت  رونیرا ب دشیرو پوش سف اوشیس

همه من به خانواده ات  نیدختر خوب ا ی:مزاحم چ

زحمت دادم .حاال دوست دارم چند روز هم شما 

پدر ومادرت  ی. به جبران زحمت ها دیمهمون ما باش

 و البته خودت  الی.دان

 

را صدا کرد  الریآ اوشیهم از اتاق خارج شدنند وس با

 میریگفت :من وترانه خانوم م ستادیکه مقابلش ا الریآ

 برو یندار یخونه تو هم اگه  کار
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 یزغال#چشمان

 

  ۲۸ پارت
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و ترانه که دوشا دوش هم  اوشیدر بهت به س الریآ

 رفتند نگاه کرد . یم

 کی یپیاو از خوشت نکهیسر ا شیچند ساعت پ نیهم

مرد که البته قرار بود دامادشان شود حرف زد 

 شد  شانیدعوا

دخترک  نیهمراه ا یحیتوض چیه یب اوشیس حاال

 رفت . رونیاز درمانگاه ب کیش

 از  درمانگاه خارج شد . تیوعصبان باحرص

برگشت  شدیم نیترانه که داشت سوار ماش همزمان

 یریم یدار زمیگفت :عز یبا مهربان دیرا که د الریآ

 ؟ متیبرسون یخوای؟م

 

 کرد خونسرد باشد یسع الریآ

را باز کرد اما  نیکه در ماش اوشیبه س نکهیبدون ا 

ماند نگاه کند گفت :نه  الریسوار نشد ومنتظر جواب آ

 رمیممنون خودم م
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 شتریدانست چرا دوست داشت ب یخودش هم نم ترانه

 معاشرت کند ؟ الریبا آ

مرد مورد عالقه  یدختر مورد عالقه  خواستیم انگار

بشناسد پس  اصرار کرد :چرا تعارف  شتریاش را ب

  متیبرسون ای؟بیکن یم

 

که بر خالف ترانه  اوشیخواست تعارف کند س الریآ تا

 الریدستور داد :آ باینداشت تقر یعطوفت چیلحنش ه

  متیرسون یسوار شو .م

 

 چیه دیرفت از د اوشیکه  به س یبا چشم غره ا الریآ

 کدامشان پنهان نماند در عقب را باز کرد وسوار شد .

زد سر تکان داد وسوار  یهم لبخند کم رنگ اوشیس

حرکت او  را هم شکار  نیشد که البته ترانه ا نیماش

 کرد 

 

 نی:ماش دیپرس اوشیکه کردنند رو به س حرکت

 ؟ یارینم
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.من کال  ستین یراه نجاینه تا ا:نه .از خو اوشیس

 یجز در موارد ضرور نیروستا که هستم از ماش

 کنم  یاستفاده نم

 

 ؟ یکن یاستفاده م ی:پس از چ ترانه

 

 :بروا اوشیس

 

 ؟ هیچ گهی:بروا ددیمتعجب پرس ترانه

 

 استیاسب دن نی:اسبم . از نظر من بهتر اوشیس

 

حتما  دیچه جالبه ؟.با یبا شوق گفت :اسب دار ترانه

  نمشیبب

 کرد یفکر م یزیمکث کرد  انگار داشت به چ یکم

اون   الیآره دان یادامه داد:وا یبا همان لحن قبل بعد

اسب  کیگفت  دهیکه باهات اومد روستا اسبت د یسر

  یکه عاشقش یدار
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 نشیبب میسر تکان داد وگفت :آره حتما بر اوشیس

 وباهاش آشنا شو 

 

نگاه کرد و با  الریدر هم آ یبه اخمها نهیاز آ ترانه

گفت :و البته اگر جرات کنم  یشوق افزون تر

 سوارش بشم 

کرد  ینگاه م الریبه آ نهیآ یکه تو همانطور

 ؟ یجون تو تا حاال سوارش شد الری:آدیپرس

 

 بکاهد شیکرد از اخم ها یسع الریآ

آن هم از  اوشیچشم مهمان س شیدوست نداشت پ 

بر  یتصنع ید پس لبخنادب جلوه کن ینوع مونثش ب

سوارش شدم .من و بروا  یلیلب نشاند وگفت :آره خ

  میهست یمیاز دوستان قد

 

 کرد  یدر دل حسود ترانه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



کلمه دوستان  دنیدانست چرا با شن یهم نم خودش

پرواز کرد  یمیذهنش به سمت عشق قد عیسر یمیقد

. 

که او  یمرد اوشیس یشگیوهم یمیعشق قد الریآ

 نیعقب ماش یصندل یدوستش داشت حاال رو یلیخ

تواند  یدانست چرا نم یاو نشسته بود وخودش هم نم

 . دییایاز او بدش ب

 

موج  چیه یروستا ییبایتصورش دخترک ز برخالف

 نداشت یمنف

 ینسبت به او احساس نم یحس بد چیو در قلبش ه 

  میکرد یرا حذف م یکرد البته اگر حسود

که از صورتش حذف شده  یبه ترانه ولبخند اوشیس

شده  الریآ ریبود نگاه کرد .متوجه شد فکرش در گ

 یدخترک شهر یهم از سکوت ناگهان الریوالبته آ

 متعجب شد 

 

ممنون من  یلیگفت :خ الریآ دنندیخانه که رس کینزد

  شمیم ادهیپ گهید
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 چه زود  میدیمتعجب سر تکان داد گفت :ِا رس ترانه

 

امروز ناهار  دیاریب فی.تشر کهیکوچ نجای:بله ا الریآ

  دیکنار ما باش

 

صورتش نشاند وگفت :نه  یدوباره لبخند را رو ترانه

  یممنونم .لطف دار

 

 فیکنم اگه تشر یاصرار کرد:باور کن تعارف نم الریآ

  میشیخوشحال م یهمگ یاریب

 

 میبمون نجایخوشکلم .اگه قرار شد ا ی:مرس ترانه

  زنمیبهت سر م امیحتما م

 

.دستت درد  یدیزحمت کش یلیشد وگفت :خ ادهیپ الریآ

 نکنه .پس من منتظرت هستم 
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 :حتما  ترانه

 

فاصله گرفت  نیاز ماش الریکردنند وآ یخداحافظ

 یساده را داشت اما وقت یخداحافظ کیتوقع  اوشیس

 شد   یعصبان دیرا آن هم جلو ترانه د الریآ یمحل یب

 .ترانه خواست حرکت کند  

لحظه  کی دیدست بلند کرد وگفت :ببخش اوشیس که

 صبر کن

 

 

 

[03.03.21 14:03] 

 

 

 

 یزغال#چشمان

 

  ۲۹ پارت
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 شد  ادهیپ نیاز ماش بالفاصله

 ؟ الریرا صدا کرد :آ شیعمو دختر

 

 ستادیا الریآ

 دییایب نیامان نداد او به سمت ماش اوشیبرگشت س 

 الریبلند فاصله اشان را کم کرد آ یخودش با گام ها 

 شده ؟ یبا اخم گفت :بله ؟چ

 

 شانیآورد تا صدا نییپا یرا کم شیتن صدا اوشیس

اونم  یچ یعنیرفتارت  نیبه ترانه نرسد وگفت :ا

 ؟ نیا یجلو

 

 کیابرو باال انداخت وبا حرص گفت :آدم به  الریآ

 نیکه ا ی.اونم خانوم نیا گهینم یکیش نیخانوم به ا

  نتتیاومده تا بب دهیهمه راه کوب

 

  دیخند تیکوتاه با عصبان و
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 هیچ انیو گفت :االن جر دیابرو در هم کش اوشیس

 وسط بدهکاره منم  نیکه ا ی؟انگار اون

 

 باشد نییپا شیکرد تن صدا یهم سع الریآ

 کیبا  پیپسر خوشت کیگفت :نه بدهکاره منم .آخه  

 یمن .من کنار دستش رو دنیدسته گل اومده د

نشستم به خونه ام دعوتش  نشیماش یجلو یصندل

  دمیکردم .باهاش گفتم وخند

لحن  نیادامه داد:اونم با ا یشتریب تیعصبان وبا

 یمیصم

 

 یسر تکان داد وگفت :اون خواهر هم کالس اوشیس

زحمت دادم  نایمن چقدر به خانواده ا یدونیمنه .تو م

شام وناهار .چندبار  ی.چقدر مزاحمشون شدم برا

 آورده  مادرش برام غذا داده

 

منطق گفت :مادرش غذا داده  نه خودش .تو  یب الریآ

 ؟ یبا خودش خوب ینجوریچرا ا
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 بود یحرص اوشیس

 ندیبب یعصبان نطوریرا ا الریدوست نداشت آ 

البته رسم ادب نبود که ترانه را منتظر بگذارد پس با  

من  یفهم یواقعا نم الریگفت :آ یشتریب تیعصبان

 ؟ گمیم یچ

 

 یگفت :نه من نفهمم اون ترانه جونت م یبا تند الریآ

بده .برو باهاش  حیفهمه، با فهمه برو براش توص

منطقه رو  نیحرف بزن .برو سوار اسبت بکن کل ا

 نشونش بده 

 

 باشد رفت . اوشیمنتظر جواب س نکهیا وبدون

رفتار  اوشیبا س نگونهیدانست چرا ا یهم نم خودش

 کرد .

 ناراحت بود . اوشیصبح س یمنطق یاز ب دیشا

صبحانه  نیخراب کردن اول یخواست تالف یهم م دیشا

 . اوردیدو نفره اشان را سرش درب

قلبش بهانه  نکهیا دانستیرا خوب م زیچ کی فقط

 کرد . یم ییجو
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هم حس حسادت باعث شده  دیداند شا یچه م یکس

 برخورد کند  نطوریبود ا

 

 به راه رفته او شد  رهیخ هیچند ثان  اوشیس

 شد  نیرفت وسوار ماش سپس

گفت  دیرا د اوشیسکوت س یحرکت کرد وقت ترانه

ازتون داشتم .اما انگار  ی:توقع رفتار دوستانه تر

 باهات قهره 

 

گفت :آره  یسر تکان داد و با لبخند کمرنگ اوشیس

بحثمون شد .بابت  یخودیب زیچ کیامروز صبح سر 

 دادم اونم ناراحت شد  ریبهش گ خودیمساله ب کی

 

 و گفت :چه جالب  دیخند ترانه

 

 قهره جالبه  الریآ نکهی:ا دیمتعجب پرس اوشیس
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 یداد ریتو بهش گ نکهیسر باال انداخت:نه ا ترانه

کنم هر دختر  یواونم ناراحت شده .من که فکر م

 کرد یهم ذوق م یدادانت کل ریبود از گ یا گهید

 

حرف ترانه  نیا یبرا یسکوت کرد جواب اوشیس

 نداشت .

 دانست ترانه چقدر دوستش دارد یم خودش

و حفظ غرورش  یخود دار یکه برا یوبا همه تالش 

 رود یاوقات از دستش در م یکند .باز هم گاه یم

 

 

 

[03.03.21 14:03] 

 

 

 یزغال#چشمان
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 ۳۰ پارت

 

 

 در سکوت سر تکان داد  اوشیس

 حرف را نگرفت  ادامه

که  الریآ شیبود فکرش پ رهیبه روبه رو خ چشمانش

 ناراحت رفت 

 شیصدا دیکه حواس مرد جوان را پرت د ترانه

 اوش؟یکرد:س

 

 خورد  یفیجوان تکان خف مرد

 کرد :بله ؟ نگاهش

 

 نیپسر من ا ییکرد و گفت :کجا یزیخنده ر ترانه

 .آدرس بده  ستمایجاها بلد ن

 

  دیهم خند اوشیس

 گفت  شیرا برا ریحواسش را به ترانه داد و مس و
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 بود ستادهیا اطیدر  ح الیل

 یقفس بزرگ یوبه خرگوش ها والک پشتش که تو 

  دادیبودنند غذا م

که  یدم در توقف کرد دختر یرنگ یآب نیماش که

شد  ادهیداشتند پ یهمخوان شیبا لباس ها نشیماش

 آمد . نییپا اوشیهم س گریوسمت د

که شد ترانه را  کیبه سمت در رفت نزد متعجب

 بود  دهی،دوبار او را د یکیشناخت قبال هم 

 

متعجب بود  اریکه از آمدن او بس یرفت و درحال جلو

 ؟ یگفت :ترانه جان خودت

 

را  گریرا شناخت جلو رفت صورت همد الیهم ل ترانه

  یجان خوب الیوگفت :سالم ل دنندیبوس

 

دست ترانه بود  یکه همچنان دستش تو یدرحال الیل

  دنتی.تعجب کردم از د یخوش آمد یلیگفت :خوبم .خ
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 میکرد یم یزیبرنامه ر میداد:داشت حیتوض ترانه

 میداد شنهادیرو پ نجایهم ا الیمسافرت من ودان مییایب

کرده بود مشتاق  فیاطراف تعر نیاز ا الی.از بس دان

  مییایب میشد

 

 نیکرد یکار خوب یلیوگفت :خدستش را فشرد  الیل

 کجان  نایتو پس مامان ا ای.ب

 

 .... ستنین نجایا نایپاسخ داد:مامان ا ترانه

 

.بعد از غذا  انیم یادامه حرف را گرفت :ول اوشیس

 دنبالشون میریم
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱ پارت

 

 نمشونیبب شمیخوشحال م یلی.خ یگفت :چقدر عال الیل

تو وخانواده  شنیهم خوشحال م نای.مطئنم مامان ا

 یستادی.حاال چرا دم در ا دیخوبت مهمون ما باش

  دییبفرما

 

 وارد شد  ترانه

 سر چرخاند  ونیبزرگ خانه هما اطیح در

سالن پر بود از انواع گل   یتا در ورود اطیدر ح از

 را برداشته بود  اطیکه عطرشان کل ح بایز یها

را سنگ فرش کرده  کیراه بار کیگل ها  انیم

 عبور  یبودنند برا

  وهیگل ها پر از درختان م وپشت
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 اوشیآنها نگاه کرد و رو به س ییبایبه باغ ز ترانه

  نیدار یگفت :چه خونه قشنگ

 

 

گفت :قابل شما رو نداره .معلومه  الیل اوشیاز س قبل

 خودمون بمون  شیپ نجایخوشت اومده هم یلیکه خ

 

 الیانداخت و روبه ل اوشیبه س یدار ینگاه معن ترانه

  زمیعز یگفت :لطف دار ینیبا لبخند دلنش

 

امارت که شدنند ترانه با استقبال گرم خانواده  وارد

 روبه رو شد  اوشیس

 از گذشته حسرت خورد  شتریکه قرار گرفت ب انشانیم

دلش  اوشیخودش بابت از دست دادن س یبرا و

 سوخت 

به دلش  بیعج یخانواده مهربان و دوست داشتن نیا

 نشسته بودنند 
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رفتند تا  رضایوعل اوشیبعد از ناهار س بالفاصله

 و ترانه در  خانه ماند . اورندیمهمان ها را ب

 

 الیترانه گفت :دان زنندیقدم م اطیدر  ح الیبا ل همراه

کرده .دوست  فیتعر شیبایشما و ز یاز روستا یلیخ

 اطراف بگردم  نیا یدارم حساب

 

 دی. با ینیبرمت بب یمهربان گفت  :حتما م الیل

 یتو نجاینشونت بدم.ا یمنطقه رو حساب نیا ویروستا

 نمونه نداره  یقشنگ

 ی. چند تا رود وچشمه ،باغ ها بایز یباغ ها کوچه

 گهی،دوساعت د یکی میریامروز م نی. اصال هم وهیم

 برمت خوبه  یم

 

 . هیبا ذوق گفت :آره عال ترانه

اسم  یچ یبرا الیبه دخترک نگاه کرد و گفت :ل سپس

 شما باغ چشمه اس ؟ یروستا
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باغ  نجایها که بهت گفتم ا نیپاسخ داد:بخاطر هم الیل

احتماال اولش بهش  گهیم رضایداره .عل ادیو چشمه ز

گفتن باغ و چشمه کم کم اون واو وسط حذف شده  یم

 شده باغِ چشمه 

 

مشتاق شدم بگردم  یسر تکان دادو گفت :حساب رانهت

 جاها رو  نیا

 

 ایبرمت .فعال ب یدستش را گرفت  وگفت: حتما م الیل

  نیخرگوش ها  والک پشتم بب میبر

  

 من عاشق خرگوشم  یخرگوش دار زمی:عز ترانه

 

 یکی گنیم یوقت گهیم شهی:آره دارم .بابام همالیل

درباره تو گفتن .آخه  وونهید ای شهیخل م ای کدونهی

 دارهیتو سن تو مثل بچه ها خرگوش نگه م یدختر ،ک

.اگه به خودم  ادیخوشم م یلیخ وونایمن از ح ی؟ول

 ارمیکنم م دایکوه جنگل پ یتو وونیح یباشه هرچ

 گرفتم  وها ر نیفعال اجازه  هم ی.ول

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

ترانه پر ذوق گفت  ستادنندیقفس خرگوش ها ا کنار

 چقدر نازن  زمی:عز

 

اش نگاه کرد و  یدوست داشتن یبه خرگوش ها الیل

 یلیآن روز در  جنگل دوباره زند شد وگفت :آره خ ادی

 قشنگ هستن .

به الک پشت اشاره کرد وگفت :اونم دارم .چند  سپس

 رضایعل شیوقت پ

 

 یکودکانه گفت :به دادشت بگو برا یبا شوق ترانه

کنم که با  ی.فک کنم بتونم مامان راض ارهیمنم  ب

 مشیخودمون ببر

 

 دیبه گوششان رس اطیح گریطوبا  از گوشه د یصدا

  نیبخور وهیم نییای:دخترا ب

 

 یطوبا دست تکان دادنند و به سمتش رفتند رو یبرا

 یوبشقاب ها را رو وهیتخت نشستند و طوبا ظرف م
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گذاشت دور هم نشستند شعله هم آمد وبه آنها  زیم

بشقاب  یتو بید آلو  و سو زر السیگ الیملحق شد ل

گذاشت دست ترانه داد وگفت :بخور ترانه جان 

 محصول خودمونه
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   یزغال#چشمان

 

 ۳۲ پارت

 

 ایبرمت .فعال ب یدستش را گرفت  وگفت: حتما م الیل

  نیخرگوش ها  والک پشتم بب میبر
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من عاشق  یخرگوش دار زمیمتعجب  گفتم :عز ترانه

 خرگوشم 

 

 یوقت گهیم شهیهم  گفت :آره دارم .بابام هم الیل

درباره تو  وونهید ای شهیخل م ای کدونهی یکی گنیم

تو سن تو مثل بچه ها خرگوش  یگفتن .آخه دختر ،ک

.اگه  ادیخوشم م یلیخ وونایمن از ح ی؟ول دارهینگه م

کنم  دایکوه جنگل پ یتو وونیح یبه خودم باشه هرچ

 ها رو گرفتم  نیهمفعال اجازه   ی.ول ارمیم

 

ترانه پر ذوق گفت  ستادنندیقفس خرگوش ها ا کنار

 چقدر نازن  زمی:عز

 

اش نگاه کرد و  یدوست داشتن یبه خرگوش ها الیل

 یلیآن روز در  جنگل دوباره زند شد وگفت :آره خ ادی

 قشنگن.

به الک پشت اشاره کرد وگفت :اونم دارم .چند  سپس

 دایپ یکشاورز یها نیزم یتو رضایلع شیوقت پ

 کرده بود برام آوردش 
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 یکودکانه گفت :به داداشت بگو برا یبا شوق ترانه

کنم که با  ی.فک کنم بتونم مامان راض ارهیمنم  ب

 مشیخودمون ببر

 

 دیبه گوششان رس اطیح گریاز گوشه د  دیناه یصدا

  نیبخور وهیم نییای:دخترا ب

 

 دست تکان دادنند  دیناه یبرا

 تخت نشستند یبه سمتش رفتند رو 

گذاشت  زیم یوبشقاب ها را رو وهیظرف م دیناه  

 هم آمد وبه آنها ملحق شد   نیدور هم نشستند پرو

بشقاب گذاشت  یتو بیو زرد آلو  و س السیگ الیل

دست ترانه داد وگفت :بخور ترانه جان محصول 

 خودمونه 

 

ت :دستت درد نکنه .آره بشقاب را گرفت وگف ترانه

مختلفه  یا وهیروستا پر از باغ م نیبهم گفته  ا الیدان

غذا  شتریگفت ب یخوشش اومده بود م نجایاز ا یلی.خ
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محصول خودتون هستش   دیکن یکه استفاده م ییها

وماست ودوغ.تخم مرغ وگوشت .  ریر،شیکره ،پن

 وهیو م جاتیسبز

انداخت وگفت :اگه اشتباه نکنم بار  ینگاه دیناه به

 یبرا شیچهار سال پ نجایاومد ا الیدوم که دان

 شما بود درسته ؟ یعروس

 

 شربت را به دستش داد وگفت :آره درسته  وانیدلیناه

 

 دنشیدهانش گذاشت بعد از جو یتو السیگ کی ترانه

  ن؟یگفت :شما بچه ندار

 

 محزون گفت :نه ندارم  یبا صدا دیناه

 

 ادینم فتونی:چرا حدیتوجه به حالت او پرس یب ترانه

هرچه  نیبنظر من بذار نیکم ندار یچ چیه نجایا

ها  طیمح نیا یکه تو یبچه ها نیزودتر بچه دار بش

 بزرگ بشن مطمئنا از هر نظر سالم وسالمت هستن 
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که گفت :واال  یبود وقت ختهیآم دیناه یبا صدا بغض

تا حاال سه بار حامله خدا نخواسته . میما که خواست

رحم  گهیهر سه بار بچه سقط شده .دکتر م یشدم ول

 از بچه رو نداره  ینگهدار ییمن توانا

 

انداخت دوست نداشت اما دست  نییرا پا سرش

 دیقطره اشک از چشمش چک کیخودش نبود و

دست دور شانه عروسش حلقه  یبا ناراحت  نیپرو

 جان خدا بزرگه دیکرد وگفت :غصه نخور ناه

 

صبح به  یکه اعصابش هنوز بخاطر دعوا دیناه

 ییدا نکهیکاش خدا قبل از ا ییبود گفت :زندا ختهیر

به  گهینشون بده بعدش د شویبزرگ ارهیسرم هوو ب

  خورهیدردم نم

 

نگو خدا  ینطوریشانه اش را فشرد وگفت :ا نیپرو

  رهیگ یقهرش م
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پر بود پوزخند زد :خدا قهرش  یکه دلش حساب دیناه

 رضایامروز صبح داشت به عل یدی.ند ییگرفته زندا

 گفت  یم یچ

 

جان االن  دیکرد جو را آرام کند وگفت :ناه یسع الیل

  میمهمون دار ستیحرفا ن نیوقت ا

 

 ناراحت بود  دیناه

 کارش نداشت  نیا یبرا یلیدل چیهم ه خودش

 یصبور شهیدانست چرا نتوانست بود مثل هم ینم 

 به خرج دهد 

 . اوردیخودش ن یرو وبه

 کار ها نبود نیا اهل

 کاسه صبرش پر شد  گریهم د نباریا 

 مهمان یکرد آنهم جلو زیکه از چشمش سرر 

را پاک کرد وگفت :شرمنده ام ترانه  شیچشم ها ریز 

 دلم گرفته  یجان بدجور
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او  گفت :من شرمنده ام  یمتاثر از ناراحت ترانه

 من شد ناراحتتون کردم ریتقص
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۳ پارت

 نشسته بودنند  اطیوبانو در  ح الریآ

 کیشعله  از در هال خارج شد وگفت :دخترا من  که

حرف بزنم  نیخرده با پرو کیسر برم خونه عموتون 

که عاطفه رفته خونه  یدلم باز بشه از روز

 یکشه برا یه دلم پر ممادرشوهر انگار نفسم گرفت

  دهیسع
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  دمیتکان دادوبا بغض گفت :سه روز بچه ام ند یسر

 

 دیمادرش را گرفت وبوس یجلو رفت دستها بانو

 مامانم غصه نداره که قربونت بشم  ادیوگفت :م

  

وگفت :مامان گمونم زن  ستادیهم مقابل مادرش ا الریآ

 مهمون دارن . نایعمو ا

 

سر تکان دادو گفت :خوب مهمون داشته باشن  شعله

 خرده سرم گرم بشه  کیمادر منم برم 

 

رفتار خانواده  ندیآمد برود و بب یکه بدش نم الریآ

با ترانه چگونه است گفت :پس بذار ما هم  شیعمو

 بانو  ی.موافق رهیتو خونه حوصله امون سر م مییایب

 

  میکنه بر ینم یسرتکان داد :فرق  بانو
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لباس  میبه سمت ساختمان رفت وگفت :پس بر الریآ

 یلیمهمونش خ نیخونه عمو ا میمرتب بر میعوض کن

 بود  کیوپ کیش

 

 دیاماده شدنندمنصور  هم رس الریبانو وآ تا

 وهمراهشان شد .

 بود  غروب

 دیوزد یم یخنک میونس

 یخوب یآنها انقدر سر سبز بود آب وهوا یروستا 

 کرد  ینم تیهم گرما اذدر مرداد ماه  یداشت که حت

هوا  گریغروب ها که د یعنیآن ساعت  بخصوص

 واقعا خوب بود 

مختلف  یروستا هم پر از درخت ها یکوچه ها یتو 

 یم یکوچک یها یاکثر کوچه ها جو انیبود و از م

 گذشت 

 الریکرد وبانو وآ یم تیمادرش را هدا چریول منصور

داشت از مهمان  الریرفتند وآ یشانه به شانه راه م

 گفت یبانو م یبرا اوشیس
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و پدرش  لهیجم الریآ دنندیکه رس ونیخانه هما کینزد

که وارد خانه شدنند چشمش را در کاسه  دیرا د

امروز که عمو مهمون داره  نیچرخاند وگفت :حاال هم

  انیب دیهم با نایا

 

 مادر  میدار نایبه ا کاریگفت :ما چ شعله

 

مهمون   یندارم ول یبا حرص گفت :من کار الریآ

 ما دوتا زن داره  یبفهمه که بابا دیعمو هم با بهیغر

 

ومهربان  دیکش الریبه صورت آ یدست منصور

بفهمن همه  خوامیقشنگ، م یخوریم ویگفت:غصه چ

 هم بدونن  نایا دوننیم ایدن

 

بودن  تیاهم یب یکه برا یالبته خالف تمام تالش و

 شیصدا یاز البه ال یماجرا کرده بود بازهم ناراحت

 .ختیر رونیب

مثل اکثر اوقات ومثل  ونیخانه عمو هما اطیح در

روستا باز بود وارد شدنند منصور  یخانه ها شتریب
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 شانیتا صدا نیرا   صدا کرد پرو شیزن عمو وعمو

به استقبالشان رفت :سالم... .سالم شعله  دیرا شن

 یسالم بانو جان .خوب کی...عل یجان خوش آمد

  ینباش ه...منصور پسرم خستنی...خوش آمد الریآ

 

که خانواده  اطیاحوال کنان به همان قسمت از ح حال

)خانواده ترانه(و  یبه همراه خانواده اشکان ونیهما

تخت نشسته بودنند  یرو  لهیالبته محمود جم

که تمام شد  شانیو خوش وبش ها کیرفتند.سالم وعل

 دور هم مشغول گپ وگفت شدنند   

 

نشسته بود و پر از ناز  الیبه ترانه که کنار دان الریآ

گذاشت نگاه  یکوچک هندوانه را به دهان م یتکه ها

 کرد 

 ینازک نارنج یدختر عمو یهم پ اوشیحواس س همه

 اش بود 

 کرد. یحواله اش نم ینگاه مین یحت که

که نسبت  یآن حسادتقهر ونازش و یرفت برا دلش

 . دیکش یزبانه م شیبه ترانه از چشم ها
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به او دارد و  یدخترک چه عشق نیدانست ا یم اگر

 چندبار به طرق مختلف به او ابراز عالقه کرده .

بود که  شیچندماه پ نیبار هم نیدانست آخر یم اگر

که در آغازش   بایداد با آن جمله ز هیبه او هد یکتاب

 نوشته بود

 

 دختر نیست ا یقدر بیدانست چه رق یم اگر

 کند یرا م شیوتمام موها شدیحتما بلند م 

خنده اش  الریترانه توسط آ یبا فکر کندن موها 

که  نطوریگرفت نتوانست خودش را کنترل کند وهم

شکل گرفت  شیلبها یرو یقیبود لبخند عم الریآ رهیخ

. 

و  دیخودش د یرا رو اوشیس میکه نگاه مستق الریآ

کرد  ادیرا شکار کرد نازش را ز بایآن لبخند ز

 اوشیچشمش را تاب داد نگاه از اوگرفت ودل س

 رفت الریآ یچشمان زغال یبار هزارم برا یبرا
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴ پارت

 

قرار بود شام را خانه  نیوپرو ونیاصرار هما به

وسفند گ شیمهمان ها یبرا ونیبماند هما شیعمو

خواست به آنها  کباب بره  یکرده بود و م یقربان

 دیکنار هم نشسته بودند بانو پرس  دیبدهد بانو و ناه

 ؟ یستیانگار سرحال ن  دیناه هی:چ

 

نگاهش کرد و با اندوه گفت :امروز صبح سر   دیناه

 نیگفت :))ا رضایبه عل ونیهما ییسفره صبحانه دا

زن خرج نکن .اگه قرار  نیدوا ودرمون ا یهمه برا

نموند ،الاقل  ینموند،دوم یبود بچه سالم بمونه .اول
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نزن  واریهمه خودت به در و د نیموند ا یم یسوم

 هم هست(( یا گهید ییبچه دار شدن راه ها یبرا

 

بود  ی:منظورش چ دیپر سوال نگاهش کرد وپرس بانو

 ؟

 

 یهمون بود که دار قایزد :منظورش دق دپوزخندیناه

 . یکن یفکر م بهش

 

ومنصور مشغول تکه  اوشیکه همراه س رضایعل به

کردن گوشت ها بود نگاه کرد وگفت :تا حاال چندبار 

زن  رضایاشاره کرد که عل میمستق ریوغ میمستق

همون   ونیهما ییبانو  دا یدونی.خودت که م رهیبگ

به  یراض شیاش با بابام و دست خال نهیاولشم سر ک

پسرش .حاال  یبرا دونستیازدواج مانبود ومنو کم م

هم خدا بهونه داده دستش که من باز بشم از 

 سرشون...
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پاک  عیسر دیچک نییرا که از چشمش پا یاشک قطره

مثل مادر تو که هوو  دمیوگفت:شا ندینب یکرد تا کس

پسرشون  یسرم تا برا ارنیهوو ب کیآوردن سرش 

  ارهیبچه ب

 

دستش را در  دست گرفت آهسته فشار داد وگفت  بانو

 دایپ خوانیدختر بهتر  از تو بکجا م هیچه حرف نی:ا

 کنن 

 

بگم حتما  ی....چ ادهی:از من بهتر که ز دگفتیناه

 بافتن  ینجوریبخت منم ا

 

مهربان و پر از آرامش گفت :دلتو  شهیمثل هم بانو

 کنه  یدرست م یبسپر به خدا خودش همه چ

 

کنار تخت نشسته بود  چریول یبه شعله که رو دیناه

بود  نیوپرو یسر گرم گفت وگو با خانم اشکان

کرد  یهم در جمع اشان حضور داشت نگاه لهیوجم
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مثل  یروز کیمنم  دمیشا دونهیچه م یوگفت :کس

 کنار اومدم  یشعله با همه چ ییزندا

 

.انگار  یشد وونهیوگفت :د دیکش یپوف کالفه ا بانو

چقدر   رضایعل یدونیواقعا زده به سرت .تو نم

 دوستت داره ؟

 

 ینم ونیهما ییزهر خند زد وگفت :تو هنوز دا دیناه

 انجام بده  یکار کیکه بخواد  یبه روز یوا یشناس

 

دست بانو را در دستش فشار داد  دیرا جلو کش خودش

تو  یقبل من اومده خواستگار رضایوگفت :بانو عل

خواسته تو عروسش  یدلش م شهیهم ونیاهم یی.دا

که ساز  یدونیاصال خودت م یبش رضایزن عل یبش

بود  نیهم لشیدل شتریمخالف زدنشون با ناصر هم ب

 یم همن ک یتو عروس خودش بش خواستیم ییکه دا

بعد تو بود که منو  خواستهیهم تو رو م رضایدونم عل

تو رو خدا  تیموقع اومدن خواستگار کیخواست اگه 

.... 
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 رضاید؟علیناه یگیم یحرفش راقطع کرد :چ بانو

 ی؟چرا دار خوادتیکه ندونه چقدر م هیعاشقته ک

 ؟ یدیخودت زجر م

 

از خاطرات  یکیکه داشت  الیاز  دان رضایعل نگاه

 یم فیتمام تعر یرا با مسخره باز حشانیکالس تشر

اش از  یحال شانیکه پر دیکرد کنده شده وبه ناه

 صورتش مشخص بود دو خته شد.

 

 نیچهارسال بود که ازدواج کرده بودنتد وا فقط

 یهم در چهار ماهگ دیبچه سوم ناه یآخر وقت کسالی

کرده  شهیش یخونشان را تو ونیدر شکمش ُمرد هما

 شودیبچه که نم یب ی.زندگ ینشد زندگ نیبود که ا

 ردیرا در آغوشش بگ دیناه نکهیا یبرا دیپر کش دلش

را ببوسد ودل گرمش کند به  شیخرمن موها یرو

تمام  خواهدیاو را م نکهیحضورش به بودنش به ا

 بچه ... یب خواهدشیکه دارد م یکمال با نقص
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🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۳۵ پارت

 

 عطر نان تازه  یشده بود بو کیهوا تار 

 را پر کرده بود  اطیکباب ح یوبو

بودنند و گوشت  ستادهیا یآتش بزرگ کنار  پسرها

 کردنند  یکباب م

 یم خیدور تر گوشت ها را به س یکم  یقدر دخترها

  دنندیکش
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هم دو خدمتکار  اطیآشپزخانه بزرگ گوشه ح در

مشغول پختن نان بودنند تا کباب همراه نان گرم سر 

  دییایسفره ب

 گوشت ها که تمام شد دنیکش خیبه س کار

رفت تا  اطیح یآب انتها ریبه سمت ش الریآ 

 دییرا بشو شیدستها

را  اوشیس یبود که صدا شیمشغول شستن دست ها 

با لبخند  اوشیو س ستادیصاف ا دیپشت سرش شن

 خانوم چطوره ؟ الریبر لب گفت :آ یگرم

 

لب کلمه خوبم را گفت وخواست رد شود که  ریز الریآ

 :کجا ؟ ستادوگفتیمقابلش ا اوشیس

برات  نیدستش را نشان داد وگفت :بب یکباب تو خیس

 امیگفتم ب یهم دلخور  یهم دل  خور دمیدل آوردم .د

 نازت بکشم 

 

 دل؟ خیس کیکباب اشاره کرد وگفت :با  خیبه س الریآ
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 الریگوشت جدا کرد به سمت دهان آ یتکه ا اوشیس

بازه .البته  نقدریبرد وگفت :در حال حاضر دستم هم

 هم هست  .... یا گهید یراه ها یاگه تو اجازه بد

 شد رهیخ الریبر لب به آ یطانیلبخند ش وبا

 

دست جلو برد گوشت را گرفت وگفت :نکن  الریآ

 زشته  نهیب یم یکی خورمیخودم م

 

 نجایا یقدم جلوتر گذاشت و  گفت  :آخه ک اوشیس

 شتریکنم به اقدامات ب کاری؟حاال چ نهیهست که بب

 ؟ یموافق یناز کش یبرا

 

  اوشیس ییایح یراه افتاد وگفت :واقعا که ب الریآ

 

را تند  شیپشت سرش قدم برداشت گام ها اوشیس

 یریم یافت یو گفت :کجا راه م ستادیا الریکرد مقابل آ

وسط حرف  ادیخوشم نم یدونی.م میزنیحرف م میدار

 ؟ یدیو انجامش م یزدنم بر
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سرتکان دادو کالفه گفت :باز دوباره قراره  الریآ

 بدهکار بشم ؟

 

 . یبه من بدهکار شهیپاسخ داد:تو هم یجد اوشیس

و گفت  ستادی.نفس به نفس ا نهیبه س نهیرفت س جلو

  یبدهکار زایچ یلی:خ

 ....نیآغوش ،اول نیبوسه ،اول نیاول

 

 کرد  سکوت

 انداخت  نییهم ساکت سر پا الریآ

هات بمونه  یگفت : صاف کردن بدهکار اوشیس

سر بحث خودمون  میوقت مناسب .بر کیواسه 

اما  یفتیکه پس ن یگرفت شی....درسته که دست پ

  یقبول کن امروز مقصر تو بود

 

گرد شده نگاهش کرد و گفت :مگه  یبا چشمها الریآ

  یا کردهیتو مثال تحصل اوشیگفتم س یچ
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 رتیغ یام ب ردهکیشانه باال انداخت :تحصل اوشیس

 یپیاز خوشت  یکن یمن نگاه م ی.تو چشما ستمیکه ن

 ...ارم؟یجوش ن یخوایم یگیم اروی

 

انگشتان  انیرا م شیرا جلو برد انگشتها شیدستها

 ریآرامتر شد و گفت :غ یقفل کرد  لحنش قدر الریآ

.فقط من به  نیکس نب چیهمه کور باش .ه یمن برا

فقط تو به  ایکل دن ی.همونطور که تو امیچشمت ب

 . یچشمم اومد

 

داد و ادامه سخنش  الریآ یبه دست ها یفیخف فشار

 یفی،ازش تعر یاریکه ب یا گهیرا گفت :اسم کس د

جوشه .راه نفسم بند  یجوشه .مغزم م یم رتمیغ یکن

  ادیم

 

 نداشتم  یبخدا من منظور اوشیزمزمه کرد :س الریآ

 

  دونمیهم زمزمه کرد :م اوشیس
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 سکوت کرد  الریآ

 داد  اوشیحواسش را به دستان س همه

 دلش را گرم کرد  اوشیدستان س یگرما

 را گرم کرد شیزندگ

 را گرم کرد وجودش
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  یزغال#چشمان

 

  ۳۶ پارت

 

  اوشیگرفتن از س فاصله
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 گرم او  یاز دستها شیکردن دستها جدا

 بود یکارسخت  نشیآتش یشدن از نفس ها دور

  ندشانیبب یمبادا کس ردیاما مجبور بود فاصله بگ 

 اوشیانگشتان س انیرا از م شیانگشتها آهسته

 آورد  رونیب

 کرد  شتریرا ب انشانیفاصله م و

 یکیبرم .تا  گهی:من ددیهم نال دیزمزمه کرد و شا و

  دهیسر نرس

 

 نبود ییبه جدا لیهم ما اوشیس

  دادیاجازه نم نیاز ا شتریب طیاما شرا 

کرد و گفت :باشه  شتریفاصله را ب یاو هم کم پس

 برو 

 

دوباره  اوشیدور نشده بود که س شتری،سه قدم ب دو

 درمانگاه  ایفردا ن الریآ یکرد :راست شیصدا

 

 ؟ امی:چرا ن ستادیمتعجب ا الریآ
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 مییخوایقرار گرفت :فردا م شیباز رو به رو  اوشیس

البته به  میبر نییایجنگل گردش .شما هم ب میبر

نداشته  یکار الریمنصور که گفتم .گفت اگه بانو وآ

  مییایباشن م

  

 یکن یهمه تالشت م یبا غضب گفت :انگار دار الریآ

 که به ترانه خانوم خوش بگذره ؟

 

 

توامان شده بود گفت  تشیکه لبخند و عصبان  اوشیس

چرا مثل بچه ها حرف  الریخدا باز شروع شد .آ ی: ا

از باغ  یلیخ الیونا مهمون هستن دانبابا ا ؟یزنیم

مهمون  دیکرده ما هم با فیچشمه  براشون تعر

...حاال  گهید میوهمه جارو نشونشون بد میکن ینواز

 کرد  خی ابکه کب میشام بخور میبر ایهم ب

 

 بود  ستادیهنوز ا الریآ
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برگشت نگاهش کرد و گفت :پس چرا  اوشیس

 ؟ییاینم

 

با  نهیب یم یکی  امیجواب داد :تو برو من بعد م  الریآ

 ییوتنها یکیکنن تو اون تار یحاال فکر م میهم بود

  میکرد یم کاریچ

 

کنن  یم کاریچ یکیکرد :مگه تو تار طنتیش اوشیس

 ؟

 

 ؟ اوشیاخطار گونه نامش را خواند :س الریآ

 

تو  ایخوب ب یلیو گفت :خ دیجوان مردانه خند مرد

  امیبرو من بعد م

 

 

 سفره نشسته بودنند سر
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در حال که سمت چب بانو نشسته بود  لهیکه جم 

شده که فکر  یزیچ کی الریآهسته گفت :بانو جان ،آ

به  نی.اگه صالح دونست دیبدون دیکردم شما هم با

  نیمادرتون ومنصور بگ

 

 افتاده  یشده ؟اتفاق ی:چ دینگاهش کرد و پرس بانو

 

 کرد وگفت :من حامل ام  یباز یباز شیبا غذا لهیجم

 

توانست قورتش  ینه م دیماس الریدر دهان آ  لقمه

 .اوردیب رونشیبدهد نه ب

 کیسال  زدهیزن پدرش آن هم بعد از س یحاملگ خبر

 یپدرش صاحب فرزند یعنی نیشوک بزرگ بود .ا

 دختر عاطفه هم کوچکتر بود دهیاز سع یکه حت شدیم

تا بتواند به کمک  دیدوغ را برداشت وسر کش وانیل

 را فرو دهد شیدوغ غذا

ها  یراحت نیخبر به ا نیفرو دادن وهضم کردن ا اما

 امکان نداشت .
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حامله شده  شیگفتند که هوو یمادرش چطور م به

که از نوه خانواده  اوردیب یبچه ا شانیوقرار است برا

 هم کوچکتر است .

دانست ؟خبر داشت  یماجرا را م نیهم ا پدرش

 یبا ابهت با غرور باال نطوریر راه دارد واد ینوازد

 گذاشت یسفره نشسته بود ولقمه بر دهان م
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  یزغال#چشمان

 

  ۳۷ پارت

 

 که به پدرش زل زده بود شدیم یقیدقا
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دوست  یلیداشت .محمود را خ یاز او بر نم نگاه

 لهیکرد نکند همان گونه که جم یداشت و فکر م

محمود را از مادرش گرفت حاال بچه اش هم محبت 

 آنها را در دل پدرش کم کند .

 

 ستیب ایوشش ، ستیافتاد حاال ب لهیمازار پسر جم ادی

 ین یمادرش قرار است  ن دیشنیوهفت ساله بود اگر م

با کله به سقف  یآورد وطور یحتما بال در م اوردیب

شرم وراحت شود از  زدیبر رونیکه مغزش ب خوردیم

 واقعه شوم  نیا

 

 ۴۳تو  کهیبگه آخه زن ستین یکی: دیدلش غر یتو

سالته چه وقته حامله شدنه .نه به اون پسرت که 

 نینه به ا  یساله حامله شد ۱۴،۱۵ یگیخودت م

 یریسر پ یکه گذاشت یکی

 

 دیانداخت وگفت :مبارکمون باشه.با یبانو نگاه به

 در اومد  یزن بابامون هم از اجاق کور میکن یقربون
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خنده اش  الریکه او هم ناراحت بود با حرف آ بانو

 یستین یته تغار گهیتو د نکهیاز  ا هیگرفت وگفت :چ

  یناراحت

 

به صورت خواهرش انداخت وگفت  ینگاه گذرا الریآ

 ؟ هی:االن وقت شوخ

 

کنم .االن من  کاریمشغول شد وگفت :چ شیبا غذا بانو

  شهیعوض م یزیچ میو تو غصه بخور

 

 شتریسکوت کرد سرش را با غذا گرم کرد تا ب الریآ

 در جمع پچ پچ نکند  نیاز ا

 

شام در راه رفتن به خانه خودشان بودنند که بانو  بعد

 دیکرد وگفت :مامان با یبه منصور ومادرش نگاه

 یبهت بگم .فکر کنم از زبون ما بشنو یزیچ کی

 بهتر باشه 

 

 منتظر نگاهش کرد . شعله
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دانست چطور  یداشت نم دیفتن تردگ یبرا بانو

 دیماجرا از چه قرار است منصور که ترد دییبگو

 افتاده بانو ؟ یگفت :اتفاق دیخواهرش را د

 

  ستین یمهم زیسر باالانداخت :نه بابا چ بانو

 مادرش چشم دوخت  به

تر  دهینور مهتاب معصوم تر و رنج کش ریصورتش ز 

 شدیم دهید شهیاز هم

 اوردیشمرده بر زبان ب یکرد حرفش را با لحن یسع 

ضربه به مادر و برادرش وارد شود وگفت  نیتا کمتر

 حامله ست لهیجم نکهی:مثل ا

 هم آرام و شمرده نگفت  ادیز

مقدمه رفت سر اصل مطلب .انگار نتوانست خوب  یب

 کند   تیریمد

 

 منصور به شدت به سمت خواهرش برگشت  سر

که واقعا  نهیمنظورم ا یعنی...:واقعا ؟.دیپرس متعجب

 سن وسال  نیا یتو شنیدارن بچه دار م
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 دیکه بر لب داشت گفت:آره فردا با یبا پوز خند الریآ

.منصور اگه پسر میده پخش کن یتو میبپز ینیریش

 یشیتو هم پشت دار م گهیباشه د

 

 یماجرا برا نیسکوت کرد .انگار هضم ا منصور

به  شهیبعد گفت :روش م قهیاوهم زمان بر بود چند دق

 پسرش خبر بده 

 

بودنش را به  یوعصب یکه ناراحت یبا لحن الریآ

گفت :چرا نشه همونطور که تو  دادیوضوح نشان م

.زن بابات حامله اس داداش.  فهمهیاونم م یدیفهم

اخمت چرا  یاریم دیبرادر جد ایداره برامون خواهر 

 همه ؟ یتو

 

آه گونه و پر از حرف اما  دینفس کش قیعم منصور

در مقابل مادرش .در حضور قلب شکسته او سکوت 

 داد  حیترج یزیرا بر هر چ

  

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



آنها گوش  یفقط به حرفها یاما با آرامش ظاهر شعله

زده بود  یحدس ها کی لهیجم ی.از رفتارهادادیم

 یحالش دگرگون شد اما تا بو دی.گوشت خام را که د

قرار  یخوردن ب یبراکباب به مشامش خورد از همه 

 تر بود 

 مامان ؟ ی:خوبدیآهسته پرس بانو

 

شانه اش  یسر بلند کرد دست بانو را که رو شعله

 نیمن نگران نباش یبود فشرد وگفت :خوبم مادر .برا

از پدرتون دست شستم  شیسال پ زدهی.من همون س

 ی.هر ک یبه زندگ نی.حرف مردم هم باد هواست بچسب

 بگه خوادیم یهر چ

 

بچگانه رفتار کرد :حرف مردم مهم نباشه  الریآ

آخه االن وقت بچه دار شدنه  یخودمون چ ی.حرفها

 کیکنه  یباباست ؟شصت سال رد کرد فکر نم یبرا

با نوه هاش وقت بگذرونه  دیبا گهیشده .د ریخرده د

بچه اوله حتما  نیکنه نه بچه هاش. تازه ا یو باز

 ادامه داره .
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هوا تکان داد  یتو یعصب یرا با حالت شیها دست

فردا پس فردا  ارهیوگفت :خوب حق هم داره اگه ن

 یاون م ادیشعله م یبچه ها ریگ راثیهمه ارث وم

دو ،سه تا بچه پس  دیاش باالخره با هیمونه مهر

 نه ایبهش بماسه  یزیچ کیبندازه که 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۸ پارت

 

 را نگذرانده بود  یخوب شب

 خواب بدون آرامش از رختخواب بلندشد  کیاز  خسته
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 بود بروند گردش قرار

هم  ی.کم دیپوش ییبایو صورتش را شست ولباس ز 

بر صورتش نشاند  رفت تا به بانو در جمع  شیآرا

 کمک کند . لیکردن وسا

بگذارند .از  ونیبود مادرشان را خانه عمو هما قرار

 یهمراهشان نبود وفقط جوان ها م یبزرگترها کس

 رفتند .

 

 

 را  پهن کردنند . بساطشان

پسرها آتش درست کردنند سفره صبحانه  نکهیاز ا بعد

 پهن شد 

لقمه کره ومربا را در دهان گذاشت وبا  نیاول ترانه

 ذوق گفت :به به چقدر خوشمزه اس.

 

با محبت گفت :نوش جونت مرباش دست پخت  بانو

 مامانم درست کرده .نون هم من پختم  ،کره اش الرهیآ
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 نجایکه بر لب داشت گفت :ا یبا لبخند بزرگ ترانه

خوشمزه اس .هر لقمه غذا که آدم  یچقدر همه چ

  دهیمزه م یمعمول یده برابر غذا ها خورهیم

 

به خواهرش نگاه کرد وگفت:گفته بودم که بهت  الیدان

 . کهیوارگان یعیطب یهمه چ نجایا

 

قاشق مربا با لذت به دهان گذاشت  کیهم  اوشیس

خراب  خودیصبحانه روز قبل که ب ادی دنشیبا د الریوآ

 شد افتاد 

  هیلب زد :عال اوشیس  

 

 هم چشم بر هم گذاشت ولب زد:نوش جونت  الریآ

 

.بعد  دیچسب یوصبحانه اشان حساب یآتش یچا

نشسته بود  یتنه شکسته درخت یرو الریصبحانه آ

 شبید الریهم آمد وکنارش نشست وگفت :آ اوشیس

 اخمات رفت تو هم   کهویشد ؟چرا  یسر سفره چ
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شد  یدوباره عصب لهیجم یحاملگ یآور ادیبا  الریآ

داره به افراد  گهید کنفری.فقط  ستین یزیوگفت :چ

  شهیاضافه م لیفام

 

؟متوجه  یچ یعنینگاهش کرد وگفت : اوشیس

  شمیمنظورت نم

 

 چیفرستاد وگفت :ه یروسر ریرا ز شیموها الریآ

به جمع   دیجد یپسر عمو ایدختر عمو  کیقراره  یچ

 اضافه بشه  لتیفام

 

 یچه م الریآ دیفهم یشده بود درست نم جیگ اوشیس

  ؟یگیم یچ نمیگفت :قشنگ حرف بزن بب دیگو

 

چرا  اوشیوگفت :س ستادیاشان ا یدر چند قدم ترانه

 ؟ یاوردیاسبت ن

 

 رمیم گهی،دو ساعت د یکیجواب داد : اوشیس

  ارمشیم
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 خوادیدلم م یلی.خ ارشی:تو روخدا زودتر بترانه

 سوارش بشم 

 

 یحساب یسوار کی ارمیگفت :باشه حتما م اوشیس

 یبکن

 

با  الریفاصله نگرفته بود که آ شتریچند قدم ب ترانه

 یم لشیتحو یلیگفت :خ اوشیرو به س تیعصبان

 ها یکن یبرخورد م یمیوصم یریگ

 

کرد وگفت :  شیموها انیکالفه دستش را م اوشیس

 یخودیب روزیکنم دوباره مثل د یخواهش م الریآ

  ریبهانه نگ

 

وگفت  ستادیتنه درخت بلند شد مقابلش ا یاز رو الریآ

دختره  نیمن رو ا تیحساس خود؟واقعایب اوشی:س

دسته گل اومده  کیپا شده با  روزی؟چرا د خودهیب

؟اصال  پیبا ذوق و خوش ت یاونم تنها؟اونجور دنتید
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چرا  یاز  خانواده اش خوب یلیخ یگیمگه تو نم

 ؟با خانواده نبود وتنها بود روزید

 

تنه درخت بلند شد با آرامش و  یهم از رو اوشیس

اول  یخوایجان م الریمهربان بر لب گفت :آ یلبخند

ماجرا حرف  نیبعد درباره ا میتموم کن یصحبت قبل

 ایپسرعمو  یزدیدرباره بچه حرف م ی.داشت میبزن

 دختر عمو 

 

در رفتارش کامال  نیبود وا ختهیبه هم ر دخترک

بابام وزنش  دیوگفت :آره داشتم از شاهکار جد دایهو

 ات حامله اس . لهیگفتم .زنعمو جم یم

 

خواست  یهم خنده اش گرفته بود هم نم اوشیس

ه با همه ک یبخندد پس با خنده کم رنگ الریآ یجلو

 تالشش نتوانسته بود کنترلش کند گفت :واقعا ؟

 

 نگاهش کرد وگفت :کجاش خنده داره ؟ ضیبا غ الریآ

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 دیهوا تکان داد وگفت :ببخش یدستش را تو اوشیس

 نیتعجب کردم .چطور بعد ا یلیخ ی...ول دی...ببخش

 سن ؟ نیا یهمه سال ؟تو

 

سوال  یانداخت خودش هم برا نییسرش را پا الریآ

 لیدل چیکار پدرش ه ینداشت .برا یجواب اوشیس

 دید ینم یمنطق
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹ پارت
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  خوردنندیم یهم نشسته بودنند وچا دور

 .  دیرس اوردیکه رفته بود تا اسبش را ب  اوشیس

 اوشیبا ذوق بلند شد و به سمت آنها رفت .س ترانه

 آمد افسارش را گرفت . نییاز اسب پا

  یچه اسب ناز زمیوگفت :عز ستادیا کشینزد ترانه

 بود ؟ ی:اسمش چ دینگاه کرد وپرس اوشیس به

 

 پاسخ داد :بروا  اوشیس

 

 یلیکه بر لب داشت گفت :خ یبا لبخند بزرگ ترانه

 قشنگه 

 

وگفت  دینوازش گونه بر سر اسبش کش یدست اوشیس

 جلو  ایب یستادی:چرا دور ا

 

 ترسم لگد بزنه  یپاسخ داد:نه م انهتر

 

 وگفت :مگه گاوه  دیخند اوشیس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

.خوش به حال  شیخنده ها یضعف رفت برا ترانه

کند وخنده  یمرد زندگ نیکه قرار بود سالها با ا الریآ

 . ندیرا بب شیها

 نیترانه ا نکهیکرد از ا یهم داشت نگاهشان م الریآ

 یکرد حس خوب یبرخورد م یمیصم اوشیهمه با س

 گرفت . ینم

در شهر باعث شده او  یدانست زندگ یهم نم خودش

 اینکند  تیرعا بهیرا با مرد غر یحد فاصله ا چیه

به خانه اشان رفت وآمد داشته که در  اوشیآنقدر س

 همه باالست . نیا تشانیمیصد صم

 

 اوشیس یرا رو الریکه نگاه خصمانه آ الیدان

 گهیبلند شدو گفت :خوب د شیاز جا دیوخواهرش  د

بخور من بروا و  یچا کی نیتو برو بش اوشیس

 کنم  یترانه رو با هم آشنا م

 

 ادشیاصال بروا خودت  نمیبب ایگفت :تو ب اوشیس

  ادیم
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کرد  وانیجلو آمد و شروع به نوازش کردن ح  الیدان

 نرفته  ادتی.منو که  قیرف یوگفت :چطور

 

را به نوازش کردن و حرف زدن  یا قهیچند دق الیدان

گذراند سپس منصور افسار اسب را گرفت و  وانیبا ح

 یکرد وقت یدور کوتاه سوار کیسوارش شد  الیدان

مطمن شد اسب او را شناخته وآرام است گفت :ترانه 

  یسوار بش ینیپشت من بش ییایب یخوایم

 

 یخوردن بود گفت :آها یکه در حال چا اوشیس

سوارش  یکه چند نفر ستیها .خر ن اسبه نیا کهیمرت

  نیبش

 

  دیبد دیند نمیگفت :برو بب الیدان

 

با اسب من درست  ی:اون که عمه اته ،ول اوشیس

گنده ات  کلیببا اون ه هیرفتار کن .اسبم نازک نارنج

  یشکن یکمرش م
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تو که از من گنده تره ...ترانه  کلی:برو بابا ه الیدان

 نترس  ایبدو ب

 

 زننیچطور با هم حرف م نایا نیوگفت :بب دیخند بانو

 انگار نه انگار دکتر مملکت هستن

 

دوتا  نیکه ا یبه حال مملکت یهم گفت :وا الیل

 دکترش باشن 

 

رفت با کمک او سوار اسب شد  الیبه سمت دان ترانه

 . 

دخترک بلند  ادیداد وفر یحرکت کرد صدا وانیح تا

شود .شالش از  ادهیخواست پ یو م دیترس یشد .م

شانه اش رها بود  یرو شیسزش افتاده بود و موها

 یوحت دهی.با دو دستش محکم کمر بردارش را چسب

 کرد شالش را درست کند  یجرات نم
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فقط به  الریکردنند . نگاه آ یبا هم به آنها نگاه م همه

اسب را دنبال  شدیبود که معلوم نم اوشیس یچشمها

حظه هم از آنها کنده ل کیسوارش را و  ایکند  یم

  شدینم

 لب گفت :چقدر لوسه  ریز

 

 یلینگاهش کرد و آهسته گفت :انگار ازش خ الیل

  ادیخوشت نم

 

 یلیآورد وگفت :خ نییپا الیرا مثل ل شیصدا اوهم

 ینم اوشیهمه دور س نیاگر ا شدیم یدوست داشتن

  دیپلک

 

  نهیب یفقط تو رو م اوشیس یچشما ی:ولالیل

 

که هنوز چشمش به  اوشیابرو باال انداخت به س الریآ

اشاره کرد وگفت :فعال که  دیخند یاسب بود و م

 یکه بخواد کس شهیچشمش از ترانه خانوم کنده نم

 نه  ای نهیبب یا گهید
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 یشد وونهیتکان داد وگفت :د نیسرش را به طرف الیل

دختر.اون فقط حواسش به اسبشه وگرنه من که 

  ییشب و روزش تو دونمیم

 

را در هم کرد و گفت :خدا کنه برن  شیاخم ها الریآ

  رمیگ ینم یحس خوب چیدختره ه نی.من از ا

 

 سکوت کرد  الیل

 بود بلند شد دهیآنها را شن یکه حرفها اوشیس

وبه بهانه گذاشتن استکان  ختیر یچند استکان چا 

پشت سرش خم شد وآهسته در  گوشش  الریمقابل آ

 اوشینکن .چشم س ریفکر خودت درگ خودیگفت :ب

 راست گفت  الیل نهیب یکس نم چیتو ه ریغ

 

 دیرفت ونفهم رضایو به سمت منصور و عل ستادیا

جمله اش قلب دخترک را از کار انداخت و نفس 

خورد او  را به آتش  الریگرمش که  به صورت آ

 . دیکش
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مرد فقط او   نیرفت.چشمان ا اوشیهمراه س نگاهش

 اوشیخواست س یاز خدا چه م گری.د دید یرا م

 بود . شیآرزو یبود منته یکاف شیبرا

 

دشت آهسته در گوشش گفته بود   انیم نجایا نکهیا

 ایاعتراف دن نیباتریز ندیب یچشمانش فقط او را م

بر تن  یکینداشت ترانه چه مانتو ش تیاهم گریبود.د

نداشت که رنگ الک و رژلبش را  تیاهم گریدارد . د

بلندش در باد  یاش ست کرد و موها یبا مانتو صورت

 کند  یم یچه دلبر

 اوشیس یچشمان زغال نکهیمهم بود ا زیچ کی فقط

 .تنها او ... دید یتنها او را م

 

 

 

[03.03.21 14:04] 

 

 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  یزغال#چشمان

 

  ۴۰  پارت

 

 

 گذشت  یاز رفتن مهمان ها م یسه  روز دو،

 بود  الیل یخواستگار شب

تا  او  شیآمده بود خانه عمو الیبه اصرار ل الریآ 

 تنها نباشد .

 نشسته بودنند  الیدو با هم در اتاق ل هر

 در اتاق قدم زده بود . یاو چند دور و

عروس را  کباریتا آن ساعت فقط  یاول مهمان از

 نشست و برگشت . یا قهیصدا زدنند رفت چند دق

بود که در  یشد خواستگار همان جوانمطمن  نباریا

 کیکه مثل بچه ها دنبال  یهمان روز دیجنگل د

آمده بود و  نیچاله افتاد وافش یو تو دیخرگوش دو

 کمکش کرده بود 
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که نشسته بود وفقط راه رفتن او را تماشا  الریآ به

همه طولش دادن ....اصال  نیکرد گفت :پس چرا ا یم

 منه ها  ی.مثال زندگ نمیچرا نذاشتن منم اونجا بش

 

 یاونجا و زل بزن ینیبش ی:البد توقع داشتدیخند الریآ

 به آقاتون 

 

آقامون بشم  یمن فدا یذوق کرد وگفت :آخ اله الیل

هال تا  یرفتم تو یوقت یدید یم یبود دی.دختر با

 یجور کیسرش بلند کرد  دیسالم کردم وصدام شن

 دلم ینگام کرد قند آب شد تو یقشنگ

 

دستش را گرفت نشاند وگفت :چه خبرته دختر  رالیآ

هنوز  هی.تازه امشب خواستگار ی؟چرا انقدر خوشحال

اون  یحرفا .قندات بذار برا نیمونده تا بوس وبغل وا

 موقع تو دلت آب کن 

 

  نمیاون روز بب رمیتمام گفت :نم ییبا پر رو الیل
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 . دیخند الیگفت ول ییایح یکرد وب ینچ نچ الریآ

 شب بود که مهمان ها رفتند  آخر

قبول نکرد که  الریاصرار کردنند آ الیول نیپرو هرچه

خانه  یراه اوشیشب را آنجا بماند و همراه س

 خودشان شد .

بود .نور ماه کل فضا را روشن  بایز یشب مهتاب کی

 کرده بود.همه جا خلوت وساکت 

 یقدم ها یها والبته صدا رکیج ریباد وج یصدا جز

  شدینم دهیشن یگرید زیچ الریوآ اوشیس

 یاز خواستگار نمیگفت :ا یمیمال یبا صدا اوشیس

  رهیکنه م یروزا ازدواج م نی.اونم هم الیل

 

 بودن ؟پسره چطور بود  یی:چطور آدم ها دیپرس الریآ

 

 دنیرس یبنظر م یخوب یجواب داد :آدم ها اوشیس

من چند  الریبود ....آ یهم بنظرم پسر خوب نی.افش

 تو ؟ یخواستگار امیتونم ب یم گهیوقت د 
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 نیمتعجب و همرا با خنده گفت :االن چه وقت ا الریآ

 سوال بود ؟

 

واقعا  یول دیبه ذهنم رس کهوی دونمیگفت :نم اوشیس

 بشه ؟ یقراره رابطه ما جد یبدونم ک خوامیم

 

شده  یچ اوشیبه رو به رو نگاه کرد وگفت :س الریآ

درباره اش صحبت  شیچند روز پ نی؟من و تو هم

  میمدت صبر کن کیقرار شد  میکرد

 

چقدر  یعنیمدت  کی نیگفت :هم یهم جد اوشیس

 .چند روز ؟چند ماه ؟ الریآ

تو کنارم  خوامیبذار راستش بگم ...من فقط م الریآ

 یراحت زندگ الیتا با خ ی.زنم باش یباش شمی.پ یباش

 ... یواشکیعشق  ینشد زندگ نیکنم .آخه ا

 

 اوشیهم گره کرد وگفت :س یرا تو شیدستها الریآ

؟با هم بودن  ستیخواسته من ن نیا یکن یفکر م

باور  یکردن ول یراحت زندگ الی؟کنار هم بودن ؟با خ
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مدت بگذره با بانو حرف  کیکن من فقط خواستم 

 بزنم 

 

روزا باهاش  نی:خوب حرف بزن .هم ستادیا اوشیس

و ازدواج  یخواستگار امیحرف بزن .بعدم من م

  میرفت نجایاز ا دی.بعدشم شا

 

.فکر بودنشان کنار هم عجب  ندهیلبخند زد فکر آ الریا

 نجای....اگه از ا میریم نجایبود :از ا یقشنگ ییایرو

با درس خوندن و دانشگاه رفتن من  یمشکل  میبر

  یندار

 

 

خودم  می:معلومه که ندارم .بذار ازدواج کن اوشیس

قبول  خوادیکه دلت م یهر رشته ا یکنم تو یکمکت م

  یبش

 

راه در سکوت گذشته بود با هم قدم زدنند  ادامه

وآهسته آهسته به سمت خانه رفتند و هر کدامشان در 
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 ییبایز ندهیکردنند .به آ یفکر م ندهیبه آ الشانیفکر خ

 که قرار بود کنار هم داشته باشند 

خوب .پر از  بود پر از اتفاقات بایز ندهیآ نایقیو

 شده بودنند .اگر ..... لیتبد تیکه به واقع ییاهایرو
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱ پارت

 

 کوچه شدنند  وارد

که جلو  دیرا د یهوا  مرد جوان یکیتار یتو اوشیس

 شد  ادهیپ نیاز ماش لهیدر خانه محمود وجم
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 جلو در خونه بابات؟ هی:اون ک دیپرس الریبه آ رو

 

هم به همان سمت رفت .شانه باال وانداخت  الریآ نگاه

  دونمیوگفت :نم

 

اعتنا در حال  یکه شدنند هر دو ب نیماش کینزد

که چمدان به دست  یعبور بودنند که مرد جوان درحال

باز کنند گفت  شیبود تا در را برا ستادهیمنتظر ا

 . ری:سالم شب بخ

 

 اوشیهردو به سمت او برگشتند س اوشیو س الریآ

خوب  مشخص نبود   یکیچهره اش که در  تار یرو

مکث کرد و باالخره شناختش جلو رفت دست داد 

  ریبخ دنی؟رس یوگفت :مازار.... سالم چطور

 

  یدستش را فشرد و گفت :ممنون سالمت باش مازار

 

طرفا  نیا ی:اصال نشناختمت چند سال هست اوشیس

  یومدین
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من از همون دور شما دوتا  رو شناختم  ی:ول مازار

 ؟ اوشی....چه خبر س

 

 ییایطرفا نم نی.تو چه خبر ؟ا ی:خبر سالمت اوشیس

 چرا ؟

 

 کارم ری:منم در گمازار

و با  اوشیکه پشت س الریتا آ دیکش یرا کم گردنش

خانوم  الریآ نیوگفت :خوب ندیبود را بب ستادهیفاصله ا

 ؟

 

آمده با لحن  یوقت از مازار خوشش نم چیه الریآ

 گفت :متشکرم  یسرد

 

 یبرا لشیو عدم تما الریکه متوجه لحن سرد  آ مازار

جلو آمدن شد صحبت را کوتاه کرد  با نگاه به 

 یم نیو گفت :مزاحمتون نباشم انگار داشت اوشیس

 خونه  نیرفت
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 ی.بعدا م ی.تو هم خسته ا میگفت:آره  ما بر  اوشیس

  نمتیب

 

گفت :چرا  الریقدم که دور شدنند آهسته به آ چند

 یکرد یم کیسالم وعل کی. یبرخورد کرد ینجوریا

  شدیم یچ

 

 ادیوگفت :خوشم نم دیدر جواب اخم در هم کش الریآ

 ازش بره به جهنم 

 

 ی.تو لهیدل یاحساست ب یکن ی:فکر نم اوشیس

  استیآدم دن نیگناه تر یاون ب لهیازدواج پدرت و جم

 

 نبود  یا نهیک الریآ

که مادر مازار آمد و  یهمان زمان یبچگ یروزها اما

 پدرش را گرفت .
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دوستش  گریکرد پدرش د یکه حس م یزمان همان

 ندارد .مازار عروسک محبوبش را  تکه تکه کرد 

را کند  شیرا با چاقو در آورد .دست وپا شیها چشم

 را آتش زد  شیو موها

باز وبسته  شیکه چشمها یعروسک چشم آب همان

 بلوند داشت . یو موها شدیم

 لهیکه پدرش قبل ازدواج با جم یعروسک همان

گوشه ذهنش  یکیبود او هر وقت  دهیخر شیبرا

 دوستت ندارد  گریپدرت د  زدیم بینه

گفت :بابام  یکرد و م یرفت عروسک را بغل م یم

چقدر  نی.بب دیخر یبرام نم نیاگه دوستم نداشت ا

 دخترا قشنگتر  یقشنگه .از همه عروسکها

 

 نیرا .آخر دشیام نیتمام، آخر یرحم یبا ب مازار

نشانه دوست داشته شدن توسط پدرش را هم گرفته 

 بود 

 ساله بود  هشت

 یم تیاثبات عشق پدرش کفا یعروسک برا نیوهم

هم وجود نداشت .با منصور  یعروسک گریکرد اما د
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 یجز تن چیست وپا که هعرسک کور بدون د یبرا

سوخته نداشت قبر کنند وخاکش  یوموها یزخم

 کردنند 

کرد بود  هیچند روز سر خاک عروسکش گر دخترک

محبوبش ودر باطن  یمرگ اسباب باز یدر ظاهر برا

 دوستش ندارد  گریکرد د یکه فکر م یپدر یبرا

 

که سکوت او  اوشینداد و س یحیتوض اوشیس یبرا

 کنه ؟ یم کاریچ نجایگفت :ا دیرا د

 

پوزخند زد :حتما اومده به ننه اش بابات  الریآ

 بگه  کیتبر شیحاملگ

 

طرز  نیکرد بحث را عوض کند :خانوم ا یسع اوشیس

 ستایحرف زدن در شان شما ن

 

 سکوت کرد  الریآ

 مازار حال خوبش را خراب کرد بود . دنید

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



وخاطرات تلخ  دید یبود اگر او را نم یقشنگ شب

 شدینم یآور ادی لهیاول ازدواج پدرش با جم یروزها
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲ پارت

 

 بود  الیل یعروس شب

 زنانه داخل عمارت و مردانه درون باغ بودنند  جمع

  دیدرخش یمثل فرشته ها م اییدر آن لباس ز  الیل
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که  الیل یخواهر دست به دست هم داده وبرا سه

 کردنند  یم یهرتکدانه بود خوا

آمده بود اما  شیدختر عمو یعروس یهم برا عاطفه

 گشت  یبرم دیبا

 

 بر تن داشت ییبایز یا روزهیلباس بلند ف الریآ

.دامن شدیگشاد م نییتا کمرتنگ و از کمر به پا که

 یاش با سنگ ها نهیس یلباس کامال ساده اما رو

 شده بود  نیتزئ ییبایز

 دیرس یکمرش م نییاش تا پا یشالق یمشک یموها

 ییبایو تل ز ختهیسمت کج ر کیرا  شی.جلو موها

 یرو کیش یا روزهیگل ف کیبود که  شیموها یرو

 آن قرار داشت

 

 یهوا گرید یو از سو دیرس یم الیطرف به ل کی از

 مهمان ها را داشت 

 خواهرش  یب یدختر عمو یکرد برا یم یخواهر
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کردکه   یاز مهمانها خوش وبش م یکیبا  داشت

را با به سمت  ینیریش یو منصور جعبه ها اوشیس

 آشپزخانه بردنند 

 

از سرعت  شدیرد  م الریکه از کنار آ یوقت اوشیس

 راه رفتنش کاست 

 ییایباال تو اتاقم تا ن امیم یگفت :از در پشت آهسته

  رمینم

 

از آن رفته بود نگاه  اوشیکه س یبلند تا به راه  سر

گره  الیکند اما نگاهش به نگاه سحر خواهرشوهر ل

 خورد 

 یگاه وب یکه اگر از نگاه ها ییباینقش ز زیر دختر

عقد و حنابندان و....به  یگاهش در  مراسم ها

 نبود . یگرفت دختر بد یفاکتور م اوشیس

 مظلوم  یو مهربان و خوش اخالق و قدر بایز

 

  شناخت یرا م اوشیس
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ماند تا او نرود باال  یدانست سر حرفش م یم

  ستدیا یمنتظر م اوشیس

به مهمان ها باالخره خودش را  یدگیرس یاز کم بعد

 به اتاق مرد محبوبش رساند 

 بود  ستادیدر اتاق ا اوشیس

در را باز کرد و وارد شد جلو آمد وگفت :به به  تا

 ؟یکرد ریخانوم .چرا انقدر د الریآ

 

باال  امیب ی.چرا گفت یشد وونهید اوشیگفت :س الریآ

 کنه ؟ یم یچه فکر نهیبب یکیاگه  یدونیم

 

دخترک فقط محو  یتوجه به حرفها یاما ب اوشیس

 او بود  یتماشا

 گام جلو رفت  چند

انداخته بود   شیموها یرو الریکه آ یبزرگ یروسر

 نیی؟اون پا ی*گذاشت یرا برداشت و گفت :چرا روسر

 یهمه محرمن من نامحرم ؟همه حق دارن موها

 من ؟ ریغ ننیقشنگت بب
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انداخت وگفت :اونجا همه خانوم بودن  نییسر پا الریآ

 نامحرم نبود؟

 

 رهیرا به دست گرفت خ شیاز موها یتکه ا اوشیس

 ینامحرم نجایگفت :ا شیبایشده ز شیصورت آرا

 هست ؟

 

 اوشیس میبا خجالت گفت :من و تو محرم نشد الریآ

 

انگشتانش  انیهمان تکه از مو که م یرو اوشیس

 وگفت : ما دل هامون محرمه همه کسم  دیبود را بوس

را  الریآ یموها یقسمت جلو یبا انگشتش رو آرام

از من و تو  ایدن نیا ینوازش کرد و ادامه داد:تو

  ستیکس ن چیمحرم تر ه

 

نوازش  الریچانه آ یهمان انگشت آهسته تا رو وبا

 کرد
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  یزغال#چشمان

 

  ۴۳ پارت

 

 را گرفت  الریانگشت شصت  واشاره چانه آ با

  یتو هست ایدختر دن نیتر بایزمزمه کرد :ز آهسته

 

 لبخند زد  الریآ

صورتش بود   یکه رو یگونه اش با لبخند بزرگ چال

 شد  انینما
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انگشتش را نوازش گونه تا چال گونه اش  اوشیس

  دیکش

 نیممنوعه تر شیگونه ها بیگاز زدن به س هوس

 بود  ایدن یحس خواستن

  دیگذاشت بوس شیلب ها یرا  رو  انگشتش

 چال گونه دخترک قرار داد  یسپس رو و

 نبود  یادیز زیدر برابر عشق او چ صبر

تن  نیکرد ا یفتح م یکرد اما باالخره روز یم صبر

 را  زیهوس انگ

کند پس شانه  یخو دار نیاز ا شینتواند ب دیترس یم

 برو  یبر یخوایگفت :اگه م لیم یرا گرفت و ب شیها

 

 برم  دیبا یول خوامیلب زد :نم الریآ

 

  دیکش یرا به ماندن به رخ م لشیم

 درون مرد جوان نداشت  خبرازالتهاب

  شیلباس و آرا نیدانست حاال که با ا ینم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



معرکه اش که عمو محسن در  یعطر فرانسو یبو با

 آورد  شیسفرش برا نیآخر

 چه برسر پسرک آورده  اهشیس یموها با

 اتاق نگه دارد  نیگرددکه او را در هم یبهانه م دنبال

ساتن سورمه  یتخت که با آن رو تخت نیهم یرو

 یدونفره اشان م نیبدجور دعوت به حضور آتش شیا

 کند 

 وجودش رافتح کند  تمام

 عروس  وداماد امشب آنها هم باشند  و

و نکند او هم امشب  زندیاز رفتن حرف م لیم یب

 به سرش افتاده ؟ زیهوس انگ یهوس ممنوعه ها

 پر ناز دامن لباسش را گرفت  الریآ

اندازد به  یم یخبر داشت که با هر حرکت چه آتش چه

  شیجان مردجوان پر هوس رو به رو

 گام برداشت  دو

 شده باشد برگشت  مانیانگار پش اما
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 حیمل هیکه با سا اهشیس دهیچشمان سرمه کش با

آ راسته شده بود و انقدر کم  بایز اریبس یا روزهیف

  یدید یتا م یکرد یدقت م دیرنگ بود که با

حواسم  یول رمینگاه کرد و گفت :من م اوشیس به

تو مجلس زنونه بابا چشم همه  ایبهت هستا .انقدر ن

 . یدخترها رو در آورد

) 

  دیبلند خند یمردانه وبا صدا اوشیس

 انگار خوشت اومد  هیگفت :چ الریآ

  ستادیفاصله ا نیرفت با کمتر جلو

 میرا گرفت سرش را بلند کرد  ومستق اوشیس کروات

مرد جوان نگاه کرد  و گفت :خودم  اهیبه چشمان س

  ارمیکه دنبالت باشه رو  در م یاون چشم

 

 دخترک سرحال آمد  رتیاز حسادت و غ اوشیس

گذاشت و با  الریصورت آ یرا بلند کرد رو دستش

گفت :تو به  دیکش یکه خواستنش را هوار  م یلحن

 ی؟حواست بده به چشما یدار کاریچ گرانیچشم د
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تو  ریمن باشه که غ یمن....حواست فقط پرت چشما

 ستین گهیکس د چیپرت ه
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴ پارت

 

 بود دیرس زییپا

 آمده بود  زییگذشته بودنند و پا روزها

 و پر از رنگ  بایز
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 اطیبرگشته دور هم در ح الیبچه ها تازه از خانه ل  

بد  یآمد با خبر ونینشسته بودنند هما ونیخانه هما

در فرانسه  شدیبرادر کوچکش محسن  که سالها م

شده و از  یبزرگ یکرد دچار شکست مال یم یزندگ

 هم با همسرش به مشکل برخوده بود  یطرف

 

 یریبعد از چند روز فکر ودرگ ونیو هما محمود

فرانسه کنند  یرا راه اوشیگرفتند منصور وس میتصم

تا بدانند چه بر سر برادرشان آمده ومشکل در چه حد 

اشان کند اما  یهم دوست داشت همراه رضایاست عل

رفت گ میبار چهارم حامله بود تصم یبرا دیچون ناه

 بماند و مراقب همسرش باشد 

 

کنار رود نشسته بودنند باز هم سفر  اوشیو س الریآ

  ی،باز هم دلتنگ

نگاه کرد وگفت  الریآ نیغمگ یبه چشم ها اوشیس

 حواست به بروا باشه  ستمیمدت که من ن نی:ا
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با چشمان پر آب نگاهش کرد و گفت :فقط  الریآ

 ؟ ینگران بروا هست

 

نگران تو  ایاز همه دن شتریلبخند زد :من ب اوشیس

و  شهیتو تنگ م یدلم برا ایاز همه دن شتریهستم .ب

..... 

 

 را پاک کرد منتظر نگاهش کرد  شیاشکها الریآ

از همه  شتریداد:ب انیگونه پا نیسخنش را ا اوشیس

 دوستت دارم  ایدن

 

 . ستادیدخترک از تپش ا قلب

 یم یخوب عاشق شهیهم اوشیبند آمد س شیاشکها

وکجا  یدانست ک یکردن را بلد بود .م یکرد .عاشق

سکوت گفت  یقیمرد جوان پس از دقا دیچه بگو

 یاون چشما فینکن .....ح هی:بغض نکن .گر

 من  اهیقشنگته .چشم س
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چال گونه اش  دنیوهوس بوس دیخند هیگر انیالرمیآ

حواس  دیدوباره به جان مرد مقابلش افتاد باز با

کشه  یطول نم ادیکرد پس گفت :ز یپرت م خودش را

عذر و  چیه میکه برگرد یوقت یماه .ول کی.حدودا 

 امیم یفور الریکنم آ یبهانه ازت قبول نم

 یزندگسر  میریم یدیتو هم بهم بله م یخواستگار

 خودمون .باشه ؟

 

 سر تکان :باشه  الریآ

 

گفت :برات نقشه ها دارم . بذار  طنتیبا ش اوشیس

از اون لپ  یگاز حساب کیقبل از هر کار  میعقد کن

  رمیگ یم یگل

 

 الریآ یوصف کرده بود گونه ها اوشیکه س همانطور

 گل انداخت 

 

بوسم  یصورتت انقدر م یگفت :اون چال رو اوشیس

 تا نفسم ببره 
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 هییسراغ بق میگفت :بر اوشیو باز س دیلب گز الریآ

 اجزا ء صورتت .مثال لبات 

 

 یرو ادهیداشت ز گریتند سر بلند کرد پسرک د الریآ

  اوشیکرد وهشدار گونه گفت :س یم

 

  اوشیپر احساس جواب داد:جان دل س اوشیس

 

شود دستش را پر  شیمانع ادامه حرفها نکهیا یبرا

مرد  چارهی.ب ختیر اوشیصورت س یاز آب کرد رو

 دیکش ادیشوک شد و سپس فر هیچند ثان یجوان برا

 کشمت  یم الری:آ

 

از سرش  یاز ترس پا به فرار گذاشت  روسر الریآ

اش را برداردکه خودش را  یتا روسر ستادیافتاد  ا

 یبلند غیحس کرد از ترس ج اوشیبازوان س انیم

همانطور که از پشت بغلش کرده بود  اوشیس   دیکش
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 یکه وسط حرفها یگفت :خوب مجازات دختر

 ؟ هیکنه چ یکارو م نیعاشقانه ا

 

 تکان خورد  رالیآ

 بود یحس خوب یلیخ اوشیدر آغوش س بودن

  ایدن یجا نیو امن تر نیبودن در بهتر حس

  گریبود د نیهم شیآرزو یمنته

 و آغوشش اوشیس

 هستند  بایز یادیبارها ز نیاول یبعض

 آغوش... نیاول مثل

 مزاحم حال خوبش بود  یاما شرم و ترس بدجور 

  نهیب یم یکی اوشیگفت  :ولم کن س لشیم برخالف

 

به خودش فشردش ،از پشت کامال به  شتریب اوشیس

به  دیبود مرد جوان  سرش را جلو کش دهیاو چسب

مجازاتت کنم  یکرد گفت :چطور کینزد الریگوش آ

 یکه وسط حرفها ی؟خودت بگو؟مجازات دختر

 ؟ هیکنه چ یعاشقانه فرار م
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گرمش به گوش دخترک خورد .سرش را عقب  نفس

 دی.او نفس کش دینفس کش  الریآ یموها انیبرد م

 ونفس دخترک رفت
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  یزغال#چشمان

 

  ۴۵ پارت

 

 . دینفس کش الریآ یموها انیرا عقب برد و م سرش

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



و نفس دخترک رفت .سرش را دوباره  دینفس کش او

مجازاتت  یکرد زمزمه کرد :برا کینزد الریبه گوش آ

 اجرا کنم.... نجایکه داشتم هم یاون نقشه ها

 

حس شده  یتن دخترک از ترس ،شرم ، عشق ب تمام

 بود

گفت  یکه م یرحمانه با هر جمله ا یب اوشیس 

گرفت باز بانفس گرمش تن  یجانش را م شتریب

انقدر  نجایو گفت :مثال هم دیدخترک را به آتش کش

 چاله گونه ات ببوسم تا نفسم بره 

 

و خبر از حال دخترک  دزیاز رفتن نفس م حرف

 یآمد دنبال بهانه ا ینداشت که نفسش باال نم چارهیب

 بود تا خودش را نجات دهد .

 اوشیحرف بزند وگفت :س یکند تا بتواند کلمه ا جان

  ارنیبرامون حرف در م نهیب یم یکیزشته بخدا 
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شد بود با اکراه از  الریکه متوجه ترس آ اوشیس

وگفت :خوب خودت بگو  ستادیاوجدا وشد مقابلش ا

 کنم ؟ هتیتنب یچطور

 

توانست سر بلند کند  ینم یاز خجالت حت الریآ

 ونگاهش کند .

 یبرد موها الریرا پشت سر آ شیدست ها  اوشیس

 یپشت سرش  را نوازش کرد .سرجلو برد وجا

  دیبوس قیاش را عم یشانیموها و پ  یحوال

 دخترک برگشت . جان

 قدر دل چسب هستند بارها چ نیاول نیا یگاه و

 بوسه .... نیاول مثل

 برگشت . نفسش

 شد  یجار شیخون در رگ ها یجا عشق

 یشانیاز پ یطوالن یها هیرا پس از ثان شیها لب

 فاصله داد  الریآ

 یموها یبرداشت رو نیرا   از زم یشد رو سر خم

 انداخت  و گفت :برو خونه  الریآ اهیس
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بزند سر تکان  یحرف نکهیبند آمده بود بدون ا زبانش

 خانه راه افتاد  یداد وبه سو

 اوشیکه س ییبایز یبه خانه فقط به لحظه ها دیرس تا

 رقم زده بود فکر کرد. شیبرا

 یحرف نفسش را بند م کیبا  گریبود د نیهم عشق

 یبوسه جان رفته اش را به جانش بر م کیآورد با 

 گردانند

حرکت  کیکشاند وبا  یحرف به مرز مرگش م کی با

 عشق  نیبود ا بایو چقدر ز دیبخش یم یزندگ

 یزده روستا  م زییپا یکه از کوچه باغ ها یمدت تمام

بود و آغوشش  اوشیس شیگذشت حواسش پ

.حواسش شیبود ولب ها اوشی.حواسش سمت س

که  یطور اوشیداغ س یبوده به نفس ها دهیچسب

به  دهیکرد هنوز پشتش چسب یهمان لحظه هم حس م

کند  یواو دارد کنار گوشش زمزمه م اوشیس نهیس

 کشد  یم نشانخط و شیوبرا

 

**** 
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 گذشت  یو منصور م اوشیروز از رفتن س سه

محبوبش که  السیدرخت گ ریتخت محبوبش و ز یرو

حاال خزان زده بود نشسته بود به باغ که داشت همه 

 نشود نگاه کرد  زییپا میکرد تسل یتالشش را م

 توامان شود  یو دور یه با دلتنگک یوقت زییاز پا امان

 درمان است . یکه درد ب یاز دلتنگ امان

 یصراط چیاز قلب که زبان نفهم است .به ه امان

که  یرا بخواهد وقت یکیکه  ی.وقت ستین میمستق

 ینه دور شودیم شیرا بکند نه نبودن حال یکی یهوا

. 

 کند  یو نفس آدم را تنگ م ردیگ یبهانه م یه فقط

  سیو چشم آدم راخ ردیگ یم بهانه

 زیبه نام م ستیبدنم آدم خال یتو یزیچ کی یجا

 شیو برا نندیمذاکره که آدم  وقلبش دور آن بنش

.راهش دور  ستین یکه قلب جان فالن یده حیتوض

  ستیمقدور ن دنشیاست .فعال د

 ی.ب ردیتعهد بدهد که بهانه نگ زیهم سر همان م وقلب

 نکند ...... یقرار
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶ پارت

  

 یم هیاتاق خودش را بغل کرده بوده و گر دگوشهیناه

 کرد .

 دیچهارمش هم به سرانجام نرس یروز قبل حاملگ   ده

 سقط شد  نیجن یروزگ ۴۰در  نباریو ا

به پا شد  ییساعت گذشته در اتاقش غوغا کی

زن  نیبه ا گریآمده واتمام حجت کرد که د ونی.هما

 نیهم دیبا رضایوعل ستین یدیومادرش شدنش ام
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 یرا انتخاب کند تا برا یدختر ندهیچند روز آ

 بروند  شیخواستگار

 

 بود  ادیز شیها درد

 کی انیاطرف یطرف .زخم زبان ها کی مادرنشدن

هم از  رضایازدواج عل یبرا ونیطرف .اصرار هما

 . گرید یسو

 خودش را داشت  یهم که جا یجسم درد

رفت اما خشمش  یکف اتاق راه م یدر پ یپ رضایعل

  شدیکه نم شدیآرام نم

هم نکرد  درایمالحضه در بستر بودن ناه یحت پدرش

 نیدانست ا یم رضایآمد حرفش را زد و رفت و عل

عمو محمودش  یحرفها ریپدرش تحت تاث یرفتارها

زن  نیا زندیدر گوش برادرش پچ م کسرهیاست که 

  ستیکه ن ستیربشو نماد

نکن .جون تو  هینشست وگفت :بسه .گر دیناه مقابل

  ستیتنت ن
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.خسته تر  شهیتر از هم دهیکرد درد کش دنگاهشیناه

 . شهیتر از هم دیو نا ام شهیاز هم

مچاله شد دست  نهیدر س دقلبشیحال ناه دنیبا د 

را در دست وگرفت وگفت :غصه نخور .پدر  شیها

 . ارمیهمه اشون در م

 

 ؟ یکن کاریچ یخوای:م دیدپرسیناه

 

هر  یریسر تکان داد :بابا گفته اگه زن نگ رضایعل

 یریزن بگ ی.اما اگه بخوا میریگ یازت م یدار یچ

محاله نه بگم .صبر کنم  یبذار یهر دختر یدست رو

که محاله بابا  ذارمیدختر م کیمنم دست رو  دیناه

 رسم  یقبول کنه .حساب عمو محمود هم م

 

 خودیدانست حرف ب یشناخت م یرا م دهمسرشیناه

را در  یکس رضایواقعا عل دی.دلش گرم شد شا زندینم

تمام  زیکرد و همه چ یسر داشت که پدرش قبول نم

  شدیم
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ترس به دلش نشست  رضایعل یبا جمله بعد اما

 یلیبمونه .بابا و عمو محمود خ ینجوریا ذارمی:نم

کنم  یتالف یجور کی دیکنن منم با یم تیدارن اذ

 همه اشون  ی.نقشه ها دارم برا

 

 یکن کاریچ یخوایم رضایگفت :عل دهیدترسیناه

 ؟ یترسون یمنو م ی؟دار

 

دانست چه نقشه  یسرتکان داد و فقط خدا م رضایعل

 مرد  نیپروراند ا یدر سر م یشوم یها

تا  رضایو گفت :عل ستادیتن پر درد بلند شد ا دبایناه 

 رونیب یمحاله بذارم بر یکن کاریچ یخوایم یبهم نگ

 

 فقط گفت :بانو ... رضایعل

 باباش پس بده  یتقاص کارها دیبا بانو

 

 پدرش یبود از سرزنش ها خسته

  شیعمو یها یزیهم ر انهیم از
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 نیا انیکه م دیتن پر درد ناه یکباب بود برا دلش

و محمود را هم  ونیهما یزخم زبان ها دیهمه درد با

 کرد  یتحمل م

 اش را بکند  یگذاشتند زندگ ینم

 دانست  یاتفاقات را بانو م نیهمه ا مقصر

پر شور به  یبا قلب رضایکه عل یاو وقت اگر

اش رفت جواب مثبت داده بود حاال به  یخواستگار

 کردنند  یم یدر کنار هم زندگ یو خوش یخوب

پدرش با  لیآمد نه او بر خالف م یم دوسطیناه نه

 د کر یم دازدواجیناه

 همه جنگ اعصاب نداشت  نیا حاال

به دل  نهیاز بانو بخاطر جواب نه که گرفت ک هنوز

 یدادیسمت سوق م نیاو را به ا نهیوک نیداشت وهم

  اوردیهمه را سر او در ب یکه تالف

  نهیازک امان

 شده اهیاز دل س امان
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷ پارت

 

 شب بود  مهین

 کوچه در حال دعوا کردن بودنند  یتو میبا کر رضایعل

بود اجرا کند و  دهیرا که کش یداشت نقشه ا میتصم

 جا زده بود  میحاال کر

را به اتاق بانو بفرستند تا او  میبود که کر نیا نقشه

 میبانو شروع به سر وصدا کرد کر یرا بترساند وقت

 بهیکه بانو با مرد غر ندازندیفرار کند همه جا چو ب

 رابطه دارد  یا
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همچون گذشته  دییبه سراغ پدرش برود و بگو بعد

 با او ازدواج کند  خواهدیعاشق بانوست و م

که با مرد  یبه ازدواج با دختر ونیبود هما محال

 دهد  تیرابطه داشته رضا یگرید

  ونیهم هما شدیگونه هم دهان محمود بسته م نیا

 یو مانتقام غرور و قلب شکسته اش را از بان هم

 گرفت 

 

 چیبه ه یو راض دیترس یجا زده بود م میحاال کر اما

مخارج درمان مادرش هم  ریاز خ یحت شدینم یمبلغ

 گذشته بود 

بود  یاش کند .عصبان یکرد نتوانست راض هرچه

 یرا م زیچ کیکرد .مست بود وفقط  یمغزش کار نم

آمده تا پدرش را خلع صالح کند .مغز مست  دیفهم

به اجرا گرفت به  میفرمان داد و او هم تصم وبشیمع

رفت بعد هم در  یخودش به اتاق بانو م میکر یجا

 کرد  یشب فرار م یکیتار
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 یاستفاده کند را رو میکه قرار بود  کر یکاله

خانه باال رفت و آهسته از  واریو از د دیصورتش کش

 درختان گذشت  انیبزرگ و م اطیح

 وارد شد  اتاق را هل داد و آهسته پنجره

 بود  دهیبه پشت خواب بانو

برتن  ینارج شرتیبالش رها بود و ت یرو شیموها

 کرد یم ییخود نما شیبازو دیداشت  پوست سف

 کرد  یکار نم وبشیبود ....مست بود مغز مع مست

و پوست  اهیبلند س یموها دید یرا م زیچ کی فقط

  دیسف

بود همان بود که  دهیدختر که در بستر آرام خواب نیا

 نهیکرد ودست رد به س یزندگ شیایاو سالها با رو

 یکرباس نم کیکه سر وتهش  یاش زد بخاطر مرد

  دیارز

 اهیس یو موها نیتن بلور شیبود وچشم ها مست

  دید یبانو را م

 نشست  کنارش

 بار  کبار،دوبار،سهی دیکش شیموها انیم دست

  دیدراز کش کنارش
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 بود  مست

 یم داریاش را ب زهیداشت غر دیوتن سف اهیس یمو

 کرد 

 را دور تن بانو حلقه کرد  دستش

کرد .مست  داریب داریاش راب زهیتنش غر یگرما حس

شد .نوازش را از  وانیشد پس ح داریب زهیبود با غر

 سر گرفت 

 دشیسف نیگردن بلور یرا جمع کرد و رو شیموها

 دیرا بوس

 شد  اریهوش دخترک

را  یو لب شیموها انیرا م یباز کرد و دست چشم

 گردنش حس کرد  یرو

بکشد در  غیکرد .دهان باز کرد و تا خواست ج وحشت

 سرم ..... الریاتاق باز شد وگفت :آ

آن شب خانه اشان مانده  دیعمه اش مادر ناه محبوبه

 بود 

بود  وچون بانو بخاطر حال  دهیخواب الریاتاق آ در

در اتاق بانو  الریمادرش به اتاق او رفت آ یندار

 دیخواب
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 غیشروع به ج دید الریرا در کنار آ یتا مرد محبوبه

  ستادنندیوحشت زده ا رضایوعل الریزدن کرد آ

دراتاق مات زده  الریمادر زنش و آ دنیبا د رضایعل

 یوحشت کرد صدا الریکرد .آ ینم یکار چیستادوهیا

 یو حضور مردطرف  کیعمه اش از  یها غیج

که باز  یبا دهان گرید یدر اتاق از سو بهیغر

 کرد یفقط نگاه م شدیکه هر لحظه سرد تر م یماندوتن

 یحمله کرد تا کاله را از رو رضایبه سمت عل محبوبه

 صورتش بردار 

 به اتاق آمدنند  مهیوشعله سرا س بانو

بود و باالخره در  رضایدر حال جدال با عل محبوبه

مست  یآماده حمله و مرد یزن انینا برابر م یجنگ

وشوکه. باالخره موفق شد وکاله از سر  دهی،ترس

 دیدامادش کش

 یبرا الریدر کنار آ دهیشب خواب مهین رضایعل دنید با

 دهانش باز ماند  هیچند ثان

 گوش آسمان را هم کر کرد شیغهایج سپس
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  یزغال#چشمان

 

  ۴۸ پارت

 

 صبح بود  کینزد

 پر درد گوشه هال نشسته بود  یتن با

آمد  ینم ادشی زیچ چیکرد .ه یرا حس نم زیچ چیه

هال نشسته  یو تو لهی.بانو ،مادرش ،پدرش و جم

 بودنند

آب به  یکرد تا جرعه ا یداشت همه تالشش را م بانو

 او بنوشاند
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 یباز کردن دهانش نم یبرا یتالش چیاما او ه 

خون داشت .نگاه پر دردش را به  کرد.دهانش طعم

صورت بانو دوخت خواهر بزرگش حرف نگاهش را 

کس ندارم .حرفم  چیبه ه یخواند و گفت :من کار

دختر  نیخواهر من پاک تر الریکسم قبول ندارم آ چیه

 استیدن

 

 لهیبلند شد تا دوباره به بانو حمله کند اما جم محمود

جان بود از  یخودش را مقابلش پرت کرد محمود ب

 یرا نداشت رو لهیزدن خسته بود توان مقابله با جم

 یدست گرفت ب انینشست و سرش را م نیزم

 .....فضاحت... آبروم رفت ....آبروم رفت ییآبرو

 

محبوبه دامادش را در آن  یوقت شیساعت پ چند

 و داد کرد  غیانقدر ج دید طیشرا

 نند  شد داریها ب هیسر وصدا کرد که همه همسا انقدر

 بودنند  واریبه د وارید هیکه همسا لهیوجم محمود

و آب وتاب فروان همه ماجرا را  یبا خود زن محبوبه

 کوچه . انیبرادرش گفت همان دم در وم یبرا
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تا از حال  دیگفت وبر سر وصورت خودش کوب انقدر

 رفت 

  دیجمله فهم کیآن همه حرف فقط  انیاز م محمود

 رضایبغل عل یرا از تو الریشب آ مهیخواهرش ن 

  دنیاست آن هم در حال بوس دهیکش رونیب

 ونیکه هما یفرستاد وقت ونیرا به دنبال هما لهیجم

 آمد

 مست نبود  گرید رضایعل

 نبود  نیخشمگ

 نبود  داریاش ب زهیغر

و  یمست انیبود شوکه و سرافکنده  که در م یمرد

شده دلش  داریب یا  زهیوخشم با غر یاریهش مهین

 رفت  اهیس یومو دیتن سف یبرا

 مادر زنش یهمکار وبا

 عشق برادرش را  

 را  اوششیس عشق

 آبرو کرد  یدرددانه اش را ب عشق
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 الریفقط چشمش به آ ونیهما یمشت ولگد ها ریز

 یدست وپا ریگناه و مظلوم داشت ز یبود که ب

  دادیمحمود جان م

 خانه را پر کرده بود  ونیمحمود وهما یها عربده

 الریشده بودنند تا آ زانیاز محمود آو لهیو جم بانو

 کمتر کتک بخورد 

 کرد  یحس نم چیه رضایعل

  دیشن یپدرش را نم یها فحش

 زیر کیبودو دهان پر خونش و  الرینگاهش به آ فقط

 کرد :ُمرد  یزمزمه م

 

 شتریانداخت تا مانع ب الریآ یکه خودش را رو بانو

 کتک خوردنش شود 

گناه نگاه  یبه دخترک ب گریرا بست و د شیها چشم

 نکهیپدرش سپرد .نه ا یکرد وخودش را به لگدها

 خواست دفاع کند  ینتواند  از خودش دفاع کند نه .نم

 بود  حقش

 بود  یتازه اول باز نیا
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 منتظرش بودنند یمحکم تر یها ضربه

محمود داشت به  لهیخانه محشر به پا بود جم یتو

 را نزند  الریکرد آ یالتماس م

نداشت خودش را از  دهیکه هرچه تقال کرد فا شعله

  دیانداخت و به سمت محمود کش نییپا چریول

 ریز الریخودش وآ یکرد استخوان ها یحس م بانو

 شکند  یضربات پدرش م

 

 حاال

 وخانواده اش رفته بودنند  ونیهما

آب  ینشد جرعه ا یراض الریهر چه کرد  ا بانو

 بنوشد 

 یوتو دیدراز کش نیزم یگوشه هال رو همانجا

 خودش مچاله شد

تنش   یپتو آورد و رو شیبه اتاقش رفت  و برا لهیجم

 و به شعله خوراند ختیآب ر یاز پارچ قدر دیکش
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  یزغال#چشمان

 

  ۴۹ پارت

 

 شده بود  صبح

  میبلند شو بر لهیو گفت :جم ستادیکف هال ا محمود

 

 کی خوامیآقا .م امینگاهش کرد و گفت :من نم لهیجم

  ستیدرست کنم بدم شعله بخوره حالش خوش ن یزیچ

 

گمشو  ستیکه ن ستیداد زد :حالش خوش ن محمود

  رسهیپاشو برو خونه .بانو بهش م
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آقا .بانو خودش درب  امیمقاومت کرد :نم لهیجم

 بمونم  شونشیپ خوامیوداغونه .م

 

بمون تا  نجایبه سمت در رفت وگفت :هم محمود

  ادیجونت درب

 دیخانه خارج شد و در را هال را چنان به هم کوب از

  زدیها فرو بر شهینمانده بود ش یزیکه چ

 

تشک پهن کرد به سمت شعله رفت  نیزم یرو لهیجم

 کیکمکت کنم  ایو گفت :شعله خانم ....شعله جان ب

 کم دراز بکش 

 

نگاه کرد و زمزمه  شیماتم زده به هوو شعله

 بود که سرم اومد  یبتیچه مص نیشد؟ا یکرد:چ

 

 یکه چند ساعت الریآ دنیسر برگردانند و با د  لهیجم

نقطه  کیبود چشم از  دهیدراز کش نیزم یرو شدیم

شد به شعله نگاه  ریسراز شیداشت اشک ها یبر نم
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درست  ی.همه چ شهیدرست م یکرد وگفت :همه چ

 غصه نخور شهیم

 

امده باشد تند تند  ادشی یزیانگار چ کبارهیبه  شعله

 گفت :دختر من پاکه .بخدا که دختر من پاکه 

 

روان شد وگفت :معلوم  شتریب لهیجم یچشم ها اشک

اون شک  یکه به پاک یکه پاکه .خدا نگذره از سر کس

 کند 

 

 نگاه کرد  لهیداد و به جم یبه سرش تکان الریآ

پنداشت حاال داشت به  یاو را دشمن م شهیکه هم یزن

  دادیپاک بودنش شهادت م

او را  ییآبرو یکه عمه اش ب یهمان روز درست

بود  و پدرش چنان زده  دهیکوچه هورا کش انیم

 بودش که خون باال آورد 

 زن مگر دشمنشان نبود ؟ نیا

  زدینم یکن یعمر به او انگ خانه خراب کی مگر
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 اش با انصاف تر بود  یخون شانیاز خو حاال

شرفش خوانند  یزدنند ،ب ییآبرو یبه او انگ ب آنها

را که  یکرد کس یمادرش لعنت م یزن ،هوو نیاما ا

 شک کند  شیبه پاک

 

 

 به خانه برادرش رفته بود  کراستی محمود

برادر با هم نشسته بودنند و فکر کرده بودنند بعد  دو

بودنند که  دهیرس جهینت نیاز دوساعت حرف زدن به ا

 دیکوچه جار زده شد با انیم شبید ییآبرو یحاال که ب

 عقد کنند  رضایعل یرا برا الریآ

از  شبیکنند که د یرا عقد مرد زن دار دخترک

 بودنند  دهیکش رونشیآغوشش ب

 گریرا گرفتند وفقط حرف مردم مهم بود د مشانیتصم

  چیه

 

 

 گوشه نشسته بود  کیروز  الرتمامیآ
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افتاده .فقط  یدانست شب گذشته چه اتفاق ینم اصال

 غیو تا خواست ج دیبوس یداشت گردنش را م یمرد

 عمه اش بلند شد  ادیداد و فر یبکشد صدا

 یگوشش م یتو کسرهیمحبوبه  یها غیج یصدا

  دیچیپ

دادمادش را هوار  ییآبرو یکرد و ب یو هوار م داد

  دیکش یم

 دامادش همراه دختر برادرش  ییآبرو یب

  دهیکش رونیب رضایبود او را از بغل عل گفته

 دهیکش رونیب رضایاش گفته بود او را از بغل عل عمه

 آمد  ینم ادشی یزی.پس چرا خودش چ

.عمه اش چه زن  یبغل در کار بود نه بوسه ا نه

 بود  ینامرد

 آن لحظه داستان ببافد ؟ یتوانست تو چطور

 .دیدخترش را در خطر د یزندگ تا

 . افتیدامادش را خطا کار  تا

 را بر باد داد زیرا در نظر نگرفت و همه چ زیچ چیه
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هم آمدنند وبدتر از خواهرشان  کتک  ونیوهما محمود

 را زدنند  شانیها

 را کردنند و رفتند  شانیوهوار ها داد

اصل ماجرا چه  دیپرس یکرد و نه کس یسوال یکس نه

 بود؟
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 یزغال#چشمان

 

 ۵۰ پارت

 

 آمد  ونیهما شب
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 بزند . چارهیرا هم به دخترک ب ریت نیبود تا آخر آمده

 . دادیسوپ م الریتالش داشت به آ یبعد از کل لهیجم

صبح همچنان  یخودش از کتک ها نکهیوبانو با ا 

 به مادرش بود  یدگیدرد داشت سرگرم رس

 آورد  یچا شیکه نشست بانو برا محمود

مقدمه گفت :فردا ،پس  یو ب دیداغ را سر کش یچا

 بشه . رضایعقد عل الریآ میکن یفردا عاقد خبر م

 

 بود  نیگفتند هم یکه م بیغ ریت

 الریبه آ میبود و مستق بیغ ریمحمود مثل ت جمله

 شد  کیشل

 ماند  شیدر گلو غذا

 و نه قورتش بدهد  زدیبر رونشیتوانست ب یم نه

 فرو داد . یسخت به

 نییرا پاره کرد و پا شیکرد مثل چاقو گلو احساس

 رفت 

 و مبهوت به پدرش نگاه کرد  مات
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تا بفهمد اشتباه  دییبگو یگرید ی.منتظر بود جمله 

  دهیشن

 کننده صحبت قبل بود  دییاما تا یبعد جمله

...  رضایخونه عل رهیزود هم م یلیگفت :خ محمود

امروز  نیماجرا تموم بشه .هم نیبهتر هر چه زودتر ا

 قصه گفتن پشت سرمون . یصبح تا حاال کل

نقل حرف و سخن  مردم باغ چشمه .عقد کنن  میشد

 تموم بشه 

 

 در سکوت فرو رفته بودنند همه

 الریبابا آ یبانو قبل از همه به خودش آمد و گفت :ول 

 زن مرد زن .... دینداره .چرا با یکه گناه

 

و گفت  دیکوب وارید یرا تو یونعلبک محموداستکان

 رضایتو بغل عل یک شبینداره پس د یگناه الری:آ

 بوده ؟

 

بابا  گهیالتماس گونه گفت :بخدا عمه دروغ م بانو

 ؟ یشناس ینم الری.شما آ
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 نیسر هم ریعربده زد :خفه شو دختره خ محمود

مگه  یپر رو کرد ...کور نمیتو بود که ا یکارها

 یچ یدیمگه نشن یشد؟کر یچ یدیند ینبود شبید

 دیدختره چشم سف نیا گهیگفت ؟عمه ات دروغ م یم

 کرد؟ یم کاریچ الریتو اتاق آ رضایراست ؟پس عل

 

 از حرف پدرش شکست  الریآ قلب

  دیقلبش در چشمش فرو رفت و چشمش بار یها  تکه

 اش ، یامروز صبح نبود که نامادر نیهم مگر

اش  یشهادت به پاک یگانیمادر ش با همه ب یهوو

 داد ؟ یم

 یشانیبر پ یچطور پدر ش ،همخونش مهر هرزگ پس

 کوفت  یاش م

که  هیچه حرف نیدوباره به حرف آمد:ا ینامادر همان

 ما مثل برگ گل پاکه .... الریآقا .آ نیزن یم
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 الریحرفش را قطع کرد وگفت :آ دیخند یعصب محمود

رفته تا  ادتی. نایجزء ا یشد لهیشده جم یتو ....چ

 نداشتن ؟ دنتیچشم د روزید نیهم

 

را جمع کرد وگفت  یاستکان ونعلبک یخرده ها لهیجم

آقا .دوست و دشمن امروز  هی:امروز روز سخت

روز  دیشا میخانواده هست کی.ما  شهیمشخص م

  میشیاز هم رد نم یوز سختاما ر میبا هم نباش یشاد

 

بهتره زبونت  یروز سخت قیزد :رف ادیباز فر محمود

 یروز سخت قینجنبه .ساکت باش در حد رف یلیخ

 بمون

 

زن  الریآ شهی.....نم شهیزبان باز کردو گفت :نم شعله

داره  یخودش زن داره .زندگ رضایبشه .عل رضایعل

 .بچه من کجا من بره 

 

 نیقبال فکر ا دی:بچه تو با ستادیبلند شد ا محمود

 کرد  یروزها  رو م
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خودش را بغل  واریبه د دهیبه خواهرش که چسب بانو

 کرده و نشسته بود وفقط

 شد  رهیکرد خ یم نگاه

 گناهش  یخواهر ب یکباب بود برا دلش

 یم شیطور که پدرش پ نیاز دست داده بود وا آبرو

 دادیرفت عشقش را هم از دست م
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱ پارت
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داده بود  حیهمسرش توض یرا برا زیهمه چ رضایعل

. 

خواسته  یم یداشته و چکار یبود چه نقشه ا گفته

 درست سر بزنگاه جا زده . میبکند اما کر

 نشیاز آن قسمت که دل ود ریرا گفته بود غ زیچ همه

 تن وبدن دخترک رفت  یبرا

 

 یکرد و گفت :رفت ینگاهش م نیخشمگ دیناه

 بغلت بود؟ ی؟چرا تو ی؟چرا بغلش کرد شیبترسون

 

مادرت داره  یدروغ گفت :کدوم بغل زن حساب رضایعل

  گهیدروغ م

 

هم  گه،تویپوزخند زد :مادرم دروغ م یعصب  دیناه

 یگیبر فرض محال که تو راست م یبغلش نکرده بود

؟پس  یبعدشم فرار کن شیبترسون ی.مگه نرفته بود

 ؟ یچرا فرار نکرد
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دادن هزار باره  حیکالفه و خسته از توض رضایعل

اصال شوک  الرهیو آ ستیبانو ن دمید یگفت :من وقت

 نتونستم تکون بخورم  نیبه زم دیشدم .پام چسب

 

 ... یک شدو گفت :که شو دیپر حرص خند دیناه

وگفت :نه جانم  رضایعل نهیبه س نهیس ستادیشد ا بلند

سراغش  ی.رفت یخوای؟تو هنوز بانو م هیچ یدونیم

 شهیاگه فرار کردم که دهن بابا وعموم بسته م یگفت

  شهیآبرو م یاگرم فرار نکردم ب میسر زندگ رمیمنم م

پس مجبوره زن خودم  رتشیگ یکس نم چیمن ه ریغ

 بشه

و ادامه داد :خوب فکرت خوندم  دیخند یعصب بازهم

 خان ... رضایعل

 الریرختخواب نبود وآ یباطل .بانو تو الیخ یزه اما

 بود 

 

: من به جهنم ...من  دیکوب رضایعل نهیتخت س محکم

سر بابا  ی.فدا اهینابود شده ام به گور س یو زندگ
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 یشناس یکه م الرینابود شد ....آ میجونت که زندگ

 ؟عشق برادرته .

 بود زن برادرت بشه ... قرار

 

  یبرد یک یآبرو یدونیم قایشد :دق یجار شیاشکها

  اوشی.همه کس س اوشی.جون س اوشی.نفس س

 یشناس یکه م اوشیکوفت :س رضایعل نهیباز بر س 

 جونم به جونش بنده  یگفت ی.برادرته .همون که م

 

 را هم گرفته بود  رضایراه نفس عل بغض

  دیچیپ یجانش م یتو درد

 دیچطور با دییایکه ب اوشیدانست س یهم نم خودش

 نگاه کند  شیچشم ها یتو

سر محبوب قلبش آمده  ییچه بال دیفهم یاگر م اصال

 کرد یچکار م

 اجازه باز کرد  یدر اتاق را ب ونیهما

 اشک بود نگاه کرد  سیکه صورتش خ  دیناه به
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رحمانه  یب مقدمه و یو او هم ب رضایبعد به عل و

عقد  رضایعل یبرا الریخبر را داد :فردا ،پس فردا آ

 کنم  یم

 

 بود  یکار ضربه

  ستدیبا شیپا ینتوانست رو دیکه ناه یحد به

 افتاد . نیزم بر

 نی.هوو به هم دیترس یبه سرش  آنچه که  م آمد

 نگاه کرد  ونیآمد .مبهوت به هما یم یسادگ

 رفت  یجمله در مغزش رژه م کی

 یبر سرش م یی.چه بال شدیچه م اوشیس فیتکل پس

 آمد 

 ...ییدا یاش نگاه کرد و گفت :ول ییدا به

 

 دونمی.من نم یول یب ی:ول دیحرفش پر انیم محمود

 شده . یچ

 یتو شبینامرد د نیاشاره کرد وگفت :ا زضایعل به

 کرده؟ یم کاریچ الریاتاق آ
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سر تو هم  ریشده ز یهر چ دونمیخوب م زیچ کی اما

 هست .

 

 برود  رونیاز اتاق ب خواست

  دیبرگشت  انگشت اشاره اش را به سمت ناه کبارهی

 یباز یهو چ نیا یگرفت وگفت :به مادرت بگو تالف

 .  ارمیبه موقع اش سرش در م شبشید

بگو اون نا زن بود که ما رو نقل دهن مردم باغ  بهش

 چشمه کرد 

 

 رفت  رونیاز اتاق ب ونیهما

 یبود . خبر هوو آمدن رو یاندازه عصب یب دیناه

ناراحتش کرده  یلیسرش و مقصر کردن مادرش خ

 بود .

 آمد یخونش در نم یزدیکارد م 
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 ۵۲ پارت

 

  گرید یصبح

 . دیماجرا ها و اتفاقات جد با

نامش  شدیچشم بسته بود .البته نم یگذشته ساعت شب

 گذشت  دنیرا خواب

 نه مغزش استراحت کرد نه تنش  چون

هم  یو رو اوردنندیطاقت ن گرید شیچشم ها فقط

 افتادنند

 به دست وصورتش زد  یبلند شد .آب شیجا از
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آمد  لهیو بانو سفره صبحانه را پهن کردنند .جم لهیجم

سر سفره  میبر ایجان .مادر ب الریو مهربان گفت :آ

  ینخورد یچ چیلقمه غذا بخور .دو شب ه کی

 

 رفت  یضعف م دلش

که خورد همان  ییغذا نیگفت آخر یراست م لهیجم

 شد . لیبود که به کابوس تبد یشب

شب قبل را هم که تا خواست بخورد  محمود با  سوپ

 که داد زهرمارش کرد یخبر

 سفره نشست  سر

که خورده بود  یهنوز هم بخاطر کتک شیها استخوان

 کرد  یدرد م

  دیجرعه نوش کیرا دستش داد . ریش وانیل لهیجم

 کمک کرد شعله هم سر سفره آمد  بانو

 گرفت  یصورتش را خشک کرد کنار سفره جا محمود

و محمود  ردیخودش لقمه بگ یدست برد تا برا الریآ

 داره ؟ هیزیدختره جه نیرو به شعله گفت:ا

 اشاره کرد  الریسر به آ با

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 آهسته گفت :بله داره  شعله

 

 رضای.فرا عقد عل دیآماده کن لشیگفت :وسا محمود

 کنن  یم ی.چند روز بعد هم عروس شهیم

 

 سفره خشک شد  یتو الریآ دست

 ازدواج کند . رضایشود با عل یبود راض محاله

آمد گفت :من  یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییباصدا

 کنم  یازدواج نم رضایبا عل

 تند سر بلند کرد . محمود

 یدوخت و گفت :کس الریپر از غضبش را به آ نگاه

 نه ؟ ای یکن یازت سوال نکرد ازدواج م

 

سفره که بر خالف  ینگاهش را به نان تو الریآ

عقد  رضایتازه نبود دوخت وگفت :من با عل شهیهم

 کنم .اون خودش زن داره  ینم
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اتاق  یتو شیکشوند ی:اون وقت که م دیغر محمود

  یکرد یبه زن دار بودنش فکر م دیبا

 

 از کار افتاد قلبش

 قطع شد  نفسش

 سرش خراب شد  یکرد سقف خانه رو حس

 ریکه ز یکرد .درست مثل کس یاش درد م نهیس

 خروار ها آوار جا مانده 

 گور شده ها را داشت هم نه حس زنده به  دیشا ای

 نبود  هوا

  دیصورتش کوب یمحکم رو لهیجم

و شعله مثل همه مواقع که در  ستادیبلند شد ا بانو

 حقش ظلم شده بود در خودش جمع شد و سکوت کرد 

حس  یبیبه آشپزخانه رفت .درد  قلبش درد عج بانو

 کرد  یم

 زشیعز الریحرفها آن هم درباره آ نیا دنیشن طاقت

 کرد. سینداشت .اشک صورتش را خ
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دهانش  یپدرش بود چنان تو یجا یگریکس د هر

 نماند. شیکوفت که دندان برا یم

 ی.چطور م شدیرحم م یمواقع چقدر ب یبعض پدرش

گونه قضاوت  نیتوانست درباره دخترک معصومش ا

 کند 

 کرد  یعاطفه و منصور را حس م یخال یجا

همدم  کیبه  ازیبود ن نجایخواست عاطفه ا یم دلش

 داشت 

افسوس که حال مادر رضا بدتر شده بود ورضا  اما

را در مدرسه  یلیسال تحص کیگرفته بود  میتصم

مادرش  شیکند و پ سیخودش تدر یشهر  محل زندگ

 بماند 

  شدیسبک تر م یعاطفه بود بارش قدر اگر

را داشت  الریمادرش وآ یکنارش بود که هوا یکی

 باشد 

نشست ودل  یجا م کیرفت  یت مراح الیبا خ او

 کرد یم هیگر ریس

  دیآب خنک نوش وانیل کی
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که به  الریهال برگشت وسر سفره نشست به آ به

 یلیبود لبخند زد و لب زد :خ رهیسرخش خ یچشم ها

 دوستت دارم 

 

 دیچک نییپا الریقطره اشک درشت از چشم آ کی
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 ماند داریتمام شب را ب رضایعل

 همه بود. شرمنده

 الری،آ شی،وجدانش ،همسرش ،خانواده عمو خودش

 و برادرش،آه ....  آه از برادرش .

 داشت  ایکه در  دن یکس نیزتریعز

 کرد رانیرا و شییایبا دست خودش دن حاال

ازدواج کند .آنوقت  الریامکان نداشت بتواند با آ اصال

 کرد؟ ینگاه م اوشیس یچشم ها یچطور تو

توانست به چشمان برادرش  یحاال هم نم نیهم هرچند

 نگاه کند .

 اشتباه در اشتباه بود الریازدواج با آ اما

 آباد شود یقبل یرانیو  نکهیا ی.به جا

 آورد  یبه بار م دیجد یرانیو 

 رفت . ونیاق هماات به

 کرد . یبه صورتش نگاه نم یحت ونیهما

تا حرف زد:بابا من  دیهم شرمنده بودطول کش خودش

 ازدواج کنم  الدیتونم با آ ینم
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 تیو با عصبان ستادیبلند شد و مقابلش ا ونیهما

 ازدواج کنم  یتون ی:چرا ؟چرانمدیپرس

 

تونم . بابا اون  یانداخت :نم نییسر پا رضایعل

  ستیمناسب من ن

 

جونت  دیباز ناه هیگفت :چ یعصب یبا خنده ا ونیهما

 یاون بشکنه ؟آبرو فیدل ظر یخوایناراحت شده ؟نم

 یفقط خم به ابرو ستیبشه مهم ن ختهیر فهیطا کی

  فتهیخانوم ن

 

سر تکان داد و گفت :نه پدر من  یبا کالف رضایعل

به درد من  الری.....اما ....اما آ ستین دیاصال بحث ناه

  خورهینم

 

 هیگفت :ماجرا چ ینیجلوتر رفت با بدب ونیهما

 هم بوده؟ یا گهید یتو با کس ری؟نکنه غ رضایعل

 

 مبهوت  سر بلند کرد رضایعل
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گردنش صدا  یتند بود که مهره ها یحرکتش به قدر 

 داد

 . الریآ چارهیب

طور حرف  نیآمد درباره او ا یدلش م ونیهما چطور

 بزند؟

همه اشان  زیعز شیچند روز پ نیمگر تا هم الریآ

 نبود ؟

 بود. شیدختر عمو 

 به جوش آمد  رتشیبرادرش هم پس غ عشق

 یکه داشت م یرا کنترل کند وقت شیکرد تن صدا یسع

 ینم الرویحرفو بابا .مگه شما آ نیگفت :نزن ا

 ؟اون دختر مثل فرشته ها پاکه  یشناس

 

 دیبلند بلند خند دیوبا تمسخر خند یعصب ونیهما

  یاون پاکه .تو هم پاک یگیوگفت :راست م

 

گردنش متورم  یبه جوش آمد .رگ ها رضایعل خون

 شد .
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 را مشت کرد  شیها دست

چانه  یاز پدرش بود همان مشت را تو ریغ یکس اگر

  دیکوب یاش م

 یکن یعقد م الری:فردا آ دینعره کش کبارهیبه  محمود

 تموم بشه . دیبا ییبروآ یب نی.ا

 

  دییبگو یدهان باز کرد تا سخن رضایعل

 نی:گمشو از ا دیچیاتاق پ انیپدرش م ادیفر یصدا

  ایح یب یچشم رو یب رونیاتاق ب

 

 بود  حقش

 گفتند حقش بود . یکه م هرچه

 . دید یرا م شیفکرها یب عاقبت

 . گریبود د نیحماقت هم عاقبت

 افکنده از اتاق خارج شد سر

 کرد   ینم الریظلم را  در حق آ نینه ا اما

 به او بدهکار بود یاندازه کاف به

 اتاق پدرش برگشت . به
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 اتاق پدرش برگشت . به

 یزده به پشت کهیهمانطور ت  ونیهما

کنار  یبالش ها یوزنش رو  ینیکه سنگ یدر حال 

 دستش انداخته بود
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 سربلند کرد  طلبکار نگاهش کرد  

پدرش  یچگونه برا دییدانست چه بگو ینم رضایعل

 دهد  حیتوض

 هیبا همان حالت طلبکارانه سر تکان داد:چ ونیهما

 شده ؟ ی؟باز چ

 

 انداخت . نییپا سر

 یگناه الری.سخت بود اما گفت :آآمد  یباال نم شیصدا

  دیمحکومش نکن یخودینداره بابا .ب

 

 نگاهش کرد منتظر ادامه حرفش بود میمستق ونیهما

 سکوت کرد  رضایاما عل 

:خوب ؟چرا درست مثل آدم حرف  دیغر ونیهما

 شده؟ یچ یگی؟چرا نم یزنینم

 

دوخت .اعتراف چقدر  یقال یرا به گل ها نگاهش

 سخت بود 

 بود نیسنگ یلیخ شیکه کرده  برا یاز کار گفتن
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به محمود انداخت لب باز کرد تا سخن  ینگاه گذار 

 :من..........دییبگو

 

 داشت  دیگفتن ترد یبرا

 کرد  یدهان باز م دیبا اما

 بود پس گفت : انیدر م اوشیس یزندگ یپا

 عمو رو ببرم ... یآبرو خواستمیم  

من برداره .از  یزندگ یدست از  دخالت تو خواستمیم

 نهیکه بهم داده بود ک یاز بانو بخاطر جواب منف یطرف

 داشتم ....

 

 گفتن نداشت  یآمد رو یباال نم نفسش

 

سر  یبفرستم باال میادامه داد :قرار بود کر یسخت به

بشه بعدم هم فرار  داریبانو سر وصدا کنه تا دختره ب

رابطه داشته  یکه بانو با کس میکنه .بعد چو بنداز

اتاقش تا بهش دست  یشب رفته تو مهیطرف ن

 دیترس دتشیخونه اش د یکنه اما  بانو تا تو یدراز

.... 
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 سکوت کرد  هیچندثان

همه  نیا ایدن یها یگفتن از همه ندانم کار یعنی

  شدیسخت م

 پدرش پر از وحشت بود  چشمان

  دیترس یم یجمالت بعد دنیاو هم از شن انگار

  ستادیشد ا بلند

  کتریپدرش را نزد یخواست ادامه حرفها یم

 کمتر بشنود   یفاصله ا با

نامرد جا زد.من مشروب  میادامه داد:کر رضایعل

فکر  یچ چیمست باشم به ه خواستمیخورده بودم م

خونه  ینکنم .اون نامرد که جا زد خودم رفتم تو

 ... دمی....دختره خواب بود.تن و بدنش د

 

  دیکش نفس

 مثل جان کندن بود گفتنش

 کرد  یپدرش خراب م شیخودش را پ داشت

 خراب نشود  اوشیس یایدن تا
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 نبود محاله بود انیدر م اوشیس یپا اگر

کننده را به گوش پدرش  رانیاعتراف تلخ و و نیا 

 برساند 

 دمیاما ادامه داد :مست بودم ...کنارش دراز کش 

...... 

عشقس که بهش داشتم  ادیکردم بانو .... یم فکر

 زنده شد .....

 ......الرهیآ دونستمیم اگه

 

پر غضب به پسر ناخلفش نگاه  یبا چشمان ونیهما

 کرد 

 زن داشت  او

 گفت  یعشق به زنش م از

 داد  یدر خواب عنان از کف م یبدن دخترک دنید با

 بود  ستادهیا شیبه رو رو

 گوشش خواباند . یتو محکم

 دیپر  رضایکه برق از سر عل یگونه ا به
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 گوشش خواباند  یمحکم تو ونیهما

 .دیکه برق از سرش پر یگونه ا به

که شب حادثه خورد بود هنوز  یاز کتک ها صورت

 کرد  یدرد م

 شد  شتریدردش ب یلیس نیا با

 سمت خم شد بود  کیبه  صورتش

 کرد  یپدرش نم یبرگرداندنش به سو یبرا یتالش اما
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 نگاه کردن به چشمان او را نداشت  یرو

سر  ی:نامرد....نامرد .چه لقمه ا دینعره کش ونیهما

 زیهمه چ یاوالدم ....ب یسفره ام گذاشتم که تو شد

به درگاه خدا کردم که تو  یکردم ؟چه گناه کاری......چ

  ی؟........جواب کدوم گناه نکرده ا یجوابم شد

 ناخلف 

 

 دوان دوان به اتاق آمدنند . دیو ناه نیپرو

 کرد  یوحشت زده  به شوهرش نگاه م نیپرو

 یلیبرگشت وس رضایدوباره به سمت عل ونیهما

 گوشش خواباند  یتو یمحکم تر

  دیکش غیو ج دیصورتش کوب یتو نیپرو

 خراب بود . یحساب رضایعل حال

نکرده  یحس خار شیزندگ یحد تو نیقت تا او چیه

 سر بلند کردن هم نداشت  یرو یبوداما حت

 بود یدر حد انفجار عصبان ونیهما

 ... یکرد تیزد  :پسر ترب ادیفر نیرو به پرو 

  زدیم یبه سرخ تیکه از عصبان یصورت با
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اشاره کرد و گفت :نامردتر از نامرد که   رضایعل به

....اگه من  نهیا گنی....پدر نامرد که م نهیا گنیم

 .... شدینم نینامرد نبودم بچه ام ا

 

بار  یاش را گرفت و برا قهیرفت  رضایسمت عل به

کنم  کارتیکنم نامرد؟ ....چ کارتیزد :چ ادیهزارم فر

 کنم تف سرباال ؟ کارتیشرف؟ ....چ یب

 

 یکنان و وحشت زده نگاهش م هیگر دیو ناه نیپرو

 کردنند 

 کرد. ینم یحرکت چیه رضایعل اما

 کرد به پدرش نگاه کند یسر بلند نم یحت

 دادیکه پدرش به او م یبا هر حرکت  یعروسک چون

 خوردیم یفیتکان خف

را  رضایپسرش را به شدت رها کرد و عل قهی ونیهما

ُهل داد مرد جوان چند قدم عقب عقب رفت و سر 

 . ستادیا شیجا

 را گرفته بود. شیراه گلو یسخت بغض

 ارزشش را داشت  اوشیس اما
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 کرد یرا آباد م یخراب نیا ییجا کی دیبا

از برگ گل  اوشیمحبوب قلب س دیفهم یپدرش م دیبا

 هم پاکتر است 

 خطا کرده او بوده  آنکه

 کرد یهمسرش و مادرش حس خفت م مقابل

 تمام وجودش را گرفته بود  حقارت

شده اش را دانست غرور تکه تکه  یهم نم خودش

 بزند  وندیتواند پ یدوباره م یک

 حقش بود  اما

 دادیرا پس م فشیکث ینقشه ها تانوان

 خنک شد  دلش

که  یلیکرده بود از س الریکه در حق آ یظلم بابت

 خورد دلش خنک شد 

 جگرش سوخت  اما

  شد؟یم رضایعل گرید رضایعل مگر

چشم همسرش آن مرد با  شیپ گرید رضایعل مگر

 غرور قبل بود ؟
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶ پارت

 

 لبه پنجره اتاقش نشسته بود الریآ 

 کرد . یزده نگاه م زییو به باغ پا 

 الریآ ییوارد اتاق شد و لبه پنجره روبه رو بانو

 ی:خوب دینشست دستش را در دست گرفت و پرس

 قربونت برم ؟

 

پر غم گفت :بانو  ینگاهش کرد و با چشم ها الریآ

 بخدا من .....
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گذاشت  الریآ یلب ها یانگشت اشاره اش را رو بانو

 نگو . یچیه شششیوگفت :ه

شناسم ....من با همه  یمن تو رو نم یکن یم فکر

  یوجودم بهت اعتماد دارم ابج

 

 و با بغض گفت :آبروم رفت  دیلرز الریآ یها لب

 

 شیشرد و با آرامش گفت :آبروت پدستش را ف بانو

  ستیخدا نره .بنده خدا که مهم ن

 

ها باور کردن .من  یلی: خ دیچک الریآ یاشکها

مطمئنم االن قصه ما نقل دهن همه مردم باغ چشمه 

 شده 

 

آهسته پشت دستش را نوازش کرد و گفت  بانو

  رهیم ادشونی.همه شهی.تموم م گذرهی:م
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 بشم  رضایزن عل خوامیدلشکسته گفت :من نم الریآ 

 

.اون خودش یشیلبخند زد :معلومه که زنش نم بانو

 زن داره .تو هم خودت ....

 

بغض  انیم اوردیرا جا ب الریحال آ یکم نکهیا یبرا و

برلب  یلبخند کم رنگ دیخراش یرا م شیکه گلو یبزرگ

 زد  ینشاند و چشمک

 

 جگرش سوخت  اوشیس یآور ادیاما با  الریآ

با من  یکارو کرد ؟چه دشمن نی:چرا ا دیپرس هیبا گر 

 داشت ؟

 

 . دیبانو هم چک یاشکها

 کرد  یعمق فاجعه را بهتر از خواهرش درک م او

 ..... دییایکوتاه ب پدرش

 به عشقش برسد ..... الریآ بگذارد

 ......... یراحت نیهم به
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 بود .محال . محال

    دونمیداد وگفت :نم سرتکان

 

هر دو با هم  دیچیمحمود در  هال پ ادیداد و فر یصدا

 دنندیبه هال دو

 رضای:زن علزدیم ادیمحمود داشت  رو به شعله فر 

 شتیر خیب یخوای؟تا آخر عمر م رتشیگ یم ینشه ک

 ؟ رتشیگ یم یبمونه ؟ک

 

 جلو رفت الریآ

 پدرش بود  یها یمنطق یاز ب خسته

کالم دستور  کیو خودش  دیپرس ینم یزیچ یک از

بابا ؟من زن  یزنیکرد  و گفت :چرا داد م یصادر م

 یم نجای.آره اصال تا آخر عمر هم شمینم رضایعل

 مونم 

 

 دیگفت :خفه شو چشم سف ادیبا فر الریرو به آ محمود

.به  یخونه من بمون یتو یبخوا یکن ی.تو غلط م

  یباال آورو ییآبرو یب یاندازه کاف
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 توانست ساکت بماند ینم گرید الریآ

 ییآبرو یشد  و گفت :من ب کینزد شتریش ببه پدر 

نکردم اون خواهر تو بود که با  یکار چینکردم . ه

 یخواهرت م یجلو دیآبرومون برد .با یباز یهوچ

 ی.تو هم نم شمینم رضاینه من ....من زن عل یگرفت

  یمجبورم کن یتون

 

 حمله کرد الریبه سمت آ محمود

 پرت شد  نیزم یگوشش خواباند که رو یچنان تو 

نثار  یباره با لگد به جانش افتاد و هر بار که لگد دو

از استخوان  یکیکرد دخترک شکستن  یدخترک م

 کرد یرا حس م شیها

 رفت  یجان از تنش م کباریهر لگد  با

 مرد ینم اما

 تمام شود   یکابوس لعنت نیمرد تا ا ینم

 .زدیو کت م دادیم محمودفحش
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بانو  یالتماس ها یپدرش صدا یفحش ها انیم

 دیشن یو شعله را هم م لهیوجم
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  یزغال#چشمان

 

  ۵۷ پارت

 

 نبود یرحم یآدم ب پدرش

که در حق مادرش کرد .کال آدم  ییوفا یاز ب صرفنظر

 نبود  یبد

 روزها دست بزن داشت . نیا اما
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 . زدی.تهمت مدادیم فحش

 گفت . یم ناروا

افتاد  یکه به جان آدم م یوقت یاعتماد یاز ب امان

 رفت . یم شیوپ خوردیمثل خوره م

 به جان محمود افتاد بود  یاعتماد یب

 دوست داشت یلیرا خ الریآ

  شدیم انیوبرزن ب یکو انیاش م یآبرو یحاال نقل ب 

 کردن را بلد نبود اعتماد

 کرد  یباور م دیشن یو م دید یرا که م آنچه

 شدیلحظه از سرش خارج نم کیخواهرش  یهوارها

. 

و  رضایعل یبود واز بغل خواب ستادهیکوچه ا انیم

 گفت  یم الریآ

ها را  هیهمسا یخواهرش پچ پچ ها یها غیج انیم

 کرد یحس م

از خواب  یزن یها غیشب با ج مهیکه ن یها هیایهم

 شده داریب

 افتاده  یبودنند تا بدانند چه اتفاق آمده
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 . زدیداد م شتریآن روز ب یآور ادیبا  محمود

 . زدیم کتک

 مغزش خاموش شود  یسر وصدا ها دیشا دادیم فحش

که داشت  یصحنه پچ پچ زنان باغ چشمه وقت دیشا

 رفت از مغزش خارج شود  یکوچه راه م یتو

  دید شیپاها ریرا ز الریخودش که آمد آ به

خودش  ی.دخترک تو دیاز زدنش کنار کش خسته

اش به گوش  هیاز گر یفیضع یمچاله شده بود و صدا

  دیرس یم

 چریول یجان رو یاز بس خودش را زده بود ب شعله

 افتاد 

 سینشست اشک تمام صورتش را خ الریکنار آ بانو

برد تا کمکش کند  الریکمر آ ریکرده بود دستش را ز

 بلند شود 

 ناله دخترک بلند شد . یصدا

برسد او را رها کرد  شیبه هوو که رفت بود تا لهیجم

 و کمک بانو آمد 
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 کردنند . یاریرا در بلند شدن  الریهم آ با

  ستادیدو پا ا یجان و ناالن  رو یب دخترک

و از  دیکردنند و به اتاق بردندش .دراز کش کمکش

 درد ناله کرد 

پا  الریو بانو وآ اوردیمسکن ب شیرفت تا برا لهیجم

  ستندیهم گر یبه پا

 

 راه رفت  اطیح یتمام بعد از ظهر  را تو رضایعل

را عقد  الریو او وآ دیآ یگفته بود فردا عاقد م پدرش

 کند  یم

 رفت  یبار نم ریز

 کرد که دخترک در خانه پدرش بماند  ینم قبول

 ممکن نبود . شیاصال برا الریبا آ ازدواج

 یازدواج کند که م یتوانست با دختر یم چطور

 وار دوستش دارد وانهیدانست برادرش د

 

 یمثل دو روز گذشته گوشه ا دیاتاقشان رفت ناه به

 غم بغل گرفته بود  ینشسته وزانو
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ازت بخوام برام  یکار کیجان  دینشست :ناه مقابلش

  یدیانجام م

 

 یباز؟چ هینگاهش کند گفت :چ نکهیبدون ا دیناه

 ؟ یخوایم

 

 خونه عمو محمود  یبر دی:با رضایعل

 

 ستیو نگاهش کرد :حالت خوب نبرگشت  دیناه

محمود ؟بنظرت راهم   یی.من برم خونه دا رضایعل

شوهرم من با  شیرفته دو شب پ ادتی.انگار  دهیم

 دخترش گرفتن .مادر منم آبروشون برده 

 

 یجور کی دیبا دیکالفه سر تکان داد:ناه رضایعل

به  یغامیپ کی خوامیم نتتیکه عمو محمود نب یبر

  یو بانو بد الریآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸ پارت

 اصرار کرد  رضایعل

 داد  حیرا توض زیهمسرش همه چ یبرا

 یدر سر دارد که هم زندگ یبود نقشه ها گفته

 دهد  یرا نجات م الریخودشان و هم آ

 خانه محمود شود یشد راه یراض دیناه باالخره

راه به وضوح متوجه نگاه زن ها و پچ پچ  در

 کرد  یرا لعنت م رضایو در دل عل شدیم شانیها

 رد شد . یکوچه منتظر ماند تا دختر بچه ا یتو
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کرد و از او خواست در بزند و هر که در را  شیصدا

  دیباز کرد درخواست کند بانو دم در آ

را به بانو  رضایعل غامیکه پ یبعد در حال قهیدق چند

 گفته بود در حال برگشت به خانه بود 

را  شانیآدم ها وپچ پچ ها نیهمچنان نگاه سنگ و

 یوندانم کار رضایکرد وبازهم لعنت به عل یحس م

 اش 

 

  دیزن در کوچه او را د کی

 جان  دی...ناه دیکرد :ناه شیصدا

 

 زد  دنیرا به نشن خودش

 زن دست بردار نبود  اما

 کرد شیصدا دوباره

  ستادیا ناچار

که به سر  یتپل در چادر رنگ کلیخانوم با آن ه ایثر

 داشت خودش را به او رساند 
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همان دست که پنج النگو به آن انداخته بود دستش  با

 یدیکش یمادر .چ رمیبرات بم یرا گرفت و گفت :اله

 تو 

 

 یزیکرد خودش را خونسرد جلو دهد و گفت :چ یسع

 نشده که .سوءتفاهم بود

 

مادر ؟مادرت اون روز  هیخانم گفت :سوءتفاهم چ ایثر

کشت بنده خدا .از بسکه خودش زد  یداشت خودش م

از هوش رفت .چه کردن با دلت مادر .تو مگه چند 

.از  گهید یکیکه شوهرت رفت با  یروزه بچه انداخت

 خواست ؟ یتو قشنگتر م

 از تو بهتر؟ دنبال

 

 ؟ زدیزخم زبان م ایکرد  یم یهمدرد

 از زن فاصله گرفت 

 شکست  شتریب شیبا حرفها دلش

 یشوهرش را به رخش م یو خطا زدیزبان م زخم

 دیکش
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 خانه حرکت کرد  یسو به

 

خبر داد که خبر را به بانو داده وبانو هم  رضایعل به

 استقبال کرده .

 

رفت بخاطر مصرف مسکن ها در  الریبه اتاق آ بانو

 خواب بود

 شدیحتما خوشحال م دیشن یخبر را م اگر

 نکند دارشیگرفت ب میتصم اما

خبر  نیشدنش صبر کند و بعد ا داریتوانست تا ب یم

 خوب را بدهد
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   یزغال#چشمان

 

 ۵۹ پارت

 

 شده بود داریب الریدوم که به اتاق رفت آ بار

؟درد  یخوب الریتخت نشست و گفت :آ یرو کنارش

  یندار

 

  ستمیان داد وگفت :بد نسر تک خواهرش

 

آورد و  نییرا پا شیفاصله اش را کمترکرد صدا بانو

 فرستاده  یغامیپ کیبرات  رضایگفت :عل

 

صورتش را جمع کرد وگفت :خدا لعنتش کنه  الریآ

 .ازش متنفرم .بره به جهنم 

 

به صالحته  غامشیرا گرفت وگفت :پ شیدستها بانو

 بده .... تیفرار خوادیم رضای....عل
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 متعجب نگاهش کرد  الریآ

گفته  رضایاومد دم در .گفت عل دیبانو ادامه داد:ناه و

عقدتون کنن  خوانیگرفتن م یقطع  میعمو وبابا تصم

بده ...فردا ساعت چهار  تیفرار خوادیم رضای.اما عل

 رضایعل نکهی.مثل ا رونیب میاز خونه بر دیصبح با

.بعد دو ،سه روز هم  میبش میامن بلده که قا ییجا کی

 از آشناهاش .... یکیفرستتمون خونه  یم

 

 ؟؟ میبش میوگفت :قا دیحرفش پر انیم الریآ

 

 میبه نشانه مثبت بودن جواب سر تکان داد:بله قا بانو

کوه  یتونم تو رو تنها ول کنم تو ی.من که نم میبش

هم گفته من همراهت باشم  رضای.خود عل ابونیوب

 اوشیس لیکه از سفر برگرده تو رو تحو اوشی.س

 گردم  یوبر م دمیم

 

مامان ول  یخوای؟م شهیم ی:پس مامان چدیپرس الریآ

 ؟ یکن
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.هواشو داره  لهیسپرمش به جم یجواب داد:م بانو

.درسته هوو دهیزحمت کش یلیدو روزه هم خ نیبخدا ا

دو روزه  نیوقت مثل ا چیه هیمامانه اما زن دلسوز

 شناختمش  یباهاش نبودم ونم

 

 سکوت کرد  الریآ

 بدهد . یدانست چه جواب ینم

را در خودش  رضایجرات تنها رفتن با عل یطرف از

 .دید ینم

رفتن  گرید ینگران مادرش بود و از سو یسو از

 راه بود نیبهتر

 

بلند شد وگفت :امشب خوب شام بخور .چند  بانو

  میدار یساعت بخواب .مطمنم فردا روز سخت

 سمت در اتاق رفت . به

 ی:راست دیراه رفته را برگشت وآهسته پرس دوباره

فردا  یکه خورد یهمه کتک نیحالت خوبه ؟با ا الریآ

 ؟ییایب یتون یم
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جواب داد :کتک که خوبه .من اگه ُمرده بودم هم  الریآ

 رضایکرد تا زن عل یفرار م نجایجنازه ام  فردا از ا

 نشم 

 

 از اتاق خارج شد  بانو

تواند به او  یدانست م یآشپزخانه بود .نم یتو لهیجم

 نه ؟ ایاعتماد کند 

 جزء اعتماد کردن نداشت  یکرد راه یفکر م هرچه

 زد  ایبر خدا کرد و دلش را به در توکل

بود گذاشت  یکه در حال آشپز لهیرو شانه جم دست

تونم بهت  یم لهیزن نگاهش کرد بانو گفت :جم

 یگیبهت بگم به بابام نم یزیچ کیکنم ؟اگه  نانیاطم

 ؟

 

شده ؟باز  یترسان نگاهش کرد و گفت :چ لهیجم

 افتاده ؟ یاتفاق

 

 نیجان بچه ات ،جان مازارت ا لهیجواب داد:جم بانو

خودمون بمونه .به  نیبهت بگم ب خوامیکه م یحرف
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کس ندارم که مادرم بهش  چیتو ه ریبابام نگو .غ

 بسپرم 

 

 یچ یگیوگفت :چرا درست نم دیترس شتریب لهیجم

 شده ؟

 

 خوامیتر آورد و گفت :م نییرا پا شیتن صدا بانو

 میکن یحرکت م ۴بدم . فردا صبح ساعت  یفرار الریآ

 .... رضایعل

 

 هییدستش را باال آورد وگفت :باشه .باشه بق لهیجم

 کنم  کاریچ دیاش برام نگو .نذار بدونم ...من با

 

مامانم بسپرم  خوامیلبخند دلش گرم شد وگفت :م بانو

تونم تنها  یباشم .نم الریهمراه آ یچند روز دیبهت با

 ؟یمادرم داشته باش یهوا یتون یولش کنم.م

 

 نیتونم .ع یکرد وگفت :معلوم که م یمهربان لهیجم

 خواهرم مراقبشم 
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 راحت باشه  المیگفت :خ دیبا ترد بانو

 

 راحت راحت باش  التیگفت :خ لهیجم

 

🦋🦋🦋🦋🦋 

 

[03.03.21 14:08] 

[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 ·˙([Sepideh♥️●•۰️♥•●۰˙·) ★( یزغال

 

  یزغال#چشمان

 

 ۶۰ پارت

 

 راحت باشه  المیگفت :خ دیبا ترد بانو
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 راحت راحت باش  التیگفت :خ لهیجم

شد با  شیبه بانو کرد و مشغول هم زدن غذا پشت

محزون گفت :منو نگاه نکن اومدم هوو شدم .  یصدا

... 

 میو بدجنس یرحم یخراب کن  شدم ...بخدا از ب خونه

 بود ... یپناه یو ب یکس ینبود.از ب

بچه شده بودم  کیشد وادامه داد :با  شتریب بغضش

 ضمیسربار برادر و زن برادرم که مادر مر

سربارشون بود . زخم زبون مردم ...زخم زبون زن 

 دختر .... ی....ه یبرادر .......ه

 

پر اشک لبخند زد وگفت  یبانو نگاه کرد با چشم به

آوردم ...برو بانو جان .برو مراقب  ری:منم وقت گ

.. مثل خواهر خودم از مادرت خواهرت باش ..

کنم که  یکنم .جان مازارم همه تالش م یمواظبت م

 بهش سخت نگذره 

 

دست دور شونه اش حلقه کرد صورتش را  بانو

 ممنونم یلیو گفت :ازت خ دیبوس
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 به اتاق مادرش رفت  سپس

 پشت سرش داده بود  یاش را به پشت هیتک شعله

 کرد یصحبت م الریآ با

 هم کنار مادرش نشست  بانو

  میبکن مییخوایم کاریگفت چ الربهتی:آ دیپرس و

 

 یسر تکان داد و گفت :آره مادر ....ول شعله

 از چشمم افتاده  رضاینگرانتونم بانو .عل

 نه  ای هیاعتماد کردن بهش کار درست دونمینم

 

و سرش  دیروزها دراز کش نیخسته از اتفاقات ا الریآ

 گذاشت مادرش  یپاها یرا رو

 نانیبه جز اطم یدر جواب مادرش گفت :راه بانو

 نجای.اگه ا میشانسمون امتحان کن دیمادر .با میندار

  هیحتم رضایو عل الریازدواج آ میبمون
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کرد وگفت :من به  الریآ یموها انیدست م شعله

 سپرمتون دست خدا یاعتماد ندارم اما م رضایعل

 

 مادرش گذاشت  یپا یهم سرش را رو بانو

 لحظه دلتنگ بودنند  نیهم از

 دونمیاز خودمون نگران تو هستم .نم شتری:من بگفت

  هیو تنها گذاشتنت با بابا کار درست لهیسپردنت به جم

 

 امیو گفت :من از بس خودم بر م دیآه کش شعله

 نی.ا هیهم زن خوب لهی.خدا بزرگه .جم دینگران نباش

 کرده  یچند روز واقعا دلسوز

 

 به جانشان افتاده بود غصه

 دخترها و تنها ماندن شعله در خانه  یآوارگ

 نبود  یندیکدام اتفاق خوش آ چیه

  شیها نهیو ک رضایبه عل لعنت
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؟از  رمیازتون خبر بگ یبا غصه گفت :چطور شعله

 کجا بفهمم حالتون خوبه ؟

 

 ذارمیکنم .نم یم دایپ یراه کیجواب داد :خودم  بانو

 . یخبر بمون یب

 

 شد  رهیبر شعله چ یدلتنگ 

 آمد  یبه چشم م یمنصور حساب یخال یجا

 بود  نجای:کاش منصور ا گفت

 

 هزار باره تازه شد  الریدل آ داغ

 دهیکش نجایبودنند که کار به ا اوشیمنصور و س اگر

 شدینم
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شد به اطرافش  داریاز خواب ب لهیجم یبا صدا صبح

شد که گفت :بانو  اریهوش لهینگاه کرد و با جمله جم

 پاشو آماده شو  مهیجان ساعت سه ون

 

:بابا کجاست  دینشست و آهسته پرس شیسرجا

 که  ومدهی؟ن

 

جواب داد:نه همون سر شب که رفت خونه  لهیجم

  ومدهین گهیخودمون د
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رفت .برگشت تا به  الریبلند شد وبه سمت اتاق آ بانو

سرخ  ینگاهش به چشم ها دییبگو یزیچ لهیجم

 افتاد وگفت :چرا چشمات انقدر قرمزه ؟ لهیجم

 

کم  کیبخوابم ... ادیپاسخ داد: شب نتونستم ز لهیجم

خرده هم  کیآماده کردم .راهتون  یتو یغذا برا

 یکی یبه مادرت گفت شبیبراتون گذاشتم .د لیوسا

.لباس گرم گذاشتم  دمیشن نیکوه هست یتو ی.دو روز

 وانیخشک ول یو چا کیکوچ یکتر کیبراتون .

کمک  یلیخ تم...البته مادر یاهیخرده هم دارو گ کی.

کرد.بنده خدا اونم اصال نتونست بخوابه .خالصه که 

  میگذاشت شهیالزمتون م میفکر کرد یهر چ

 

لبخند زد و گفت :دستت درد نکنه .ممنونم ازت  بانو

  لهیجم

 

 کرد . داریرا ب الریآ

 یقرار یها و ب هیگر انیو م دنندیگرم پوش لباس

 شدنند  یکردنند و راه یمادرشان خداحافظ
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 کوچه منتظرشان بود  یتو رضایعل

تا مقابل  الریسرد بود آ یساعت صبح هوا حساب آن

گفت :حواست که هست  تیبا عصبان ستادیا رضایعل

 ؟ یها هست یبدبخت نیمسبب همه ا

 

 یدندان ها انیاز م الریانداخت و آ نییسرپا رضایعل

کره  نیا یآدم رو نیشرفت تر یبهم فشرده گفت :ب

  یخودت

 

گذاشت و گفت :االن وقت  الریشانه آ یدست رو بانو

  دیند یتا کس میبر ستیحرفها ن نیا

 

خواهرت  الریحرف بانو گفت :آ دییهم به تا رضایعل

 بعد  یجنگ و دعوا بذار برا گهیراست م

 

....اگه  اریگفت :اسم منو به زبون ن یعصب الریآ

کشتمت تا جهان از وجود  یم نجایهم دیرس یزورم م

 یو من نم یبود فیراحت بشه .انقدر کث فتیکث

 ؟ رضایشناختمت عل
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 ییدخترک قصد کوتاه آمدن ندارد بازو دید که رضایعل

 یرا گرفت و راه افتاد و گفت :چرا دهنت نم الریآ

که همه  نهیبب یکیاگه  میکنیفرار م می.ما دار یبند

 رو هواست  یچ

 

  دیبا شتاب دستش را عقب کش الریآ

 گهی.د یغضب گفت :بار آخرت بود به من دست زد با

 وقت بهم دست نزن  چیه

 

  ستادیکالفه ا رضایعل

دختر جون  گمیم یچ نیگفت :گوش بب الریرو به آ  به

بدم و از  یتا تو رو فرار زنمی.من دارم همه زورم م

 .... میبر نجایا

 

و گفت  دیکوب الریآ نهیاشاره اش را به س انگشت

 هستم . اوشی:چون نگران تو وس

 خراب بشه .... اوشیتو و س ندهیو آ یزندگ خوامینم
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 نیو پر حرص ادامه داد :وگرنه من که با ا نیخشمگ

که دست بابام دادم  یکه کردم و نقطه ضعف یخرابکار

.حاال اگه قرار به  رمیکنه زن بگ یباالخره مجبورم م

 از تو بهتر ..... یزن گرفتن باشه ک

 

را گرفت و گفت  الریآ ییبازو یشتریبا شدت ب نباریا

ات امن ج اوشیتا اومدن س خوادی:حاال اگه دلت م

هرچه  ایبا من ب دیکن یزندگ یوخوش یباشه و به خوب

 یکس نکهیخراب شده قبل ا نیاز ا رونیب میزودتر بر

تو  ادیمنم بدم نم یندار ی.اما اگه عالقه ا نتتمونیبب

  ارنیرو به عقدم در ب

 

 به هم خورد تیاز عصبان الریآ یها دندان

 دهانش را بست تا به موقع اش جواب او را بدهد  اما

 کردنش نبود یعصبان یبرا یزمان مناسب فعال

 همراهش شد  لیم یب پس

 او سپرد  یرا به نقشه ها خودش
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 کرد یلب غرغر م ریراه ز انیم

 برگشت و با غضب نگاهش کرد  رضایعل

 داد و سکوت کرد  رونینفسش را پر حرص ب الریآ

 یبود .دو ،سه ساعت را رفتند تا به محل یطوالن راه

  دنندیرس خواستندیکه م
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به جانشان  یکرد و سرما حساب یدرد م شیپاها

 نشسته بود 

 و سرد بود . کیتار غار

 یآتش درست کرد و چشمه کوچک شانیجوان برا مرد

 از غار فاصله داشت نشان داد  یرا که چند متر

 هیتوانند از آنجا ته یرا م ازشانیگفت آب مورد ن و

 کنند 

 هم که کوه پر از درخت بود  زمیه هیته یبرا

مگه  رضایگفت :عل دیرا شن شیحرف ها یوقت بانو

 ؟ میبمون نجایچقدر قراره ما ا

 

 رمیخبر بگ دی.با ستیمعلوم ن قیپاسخ داد:دق یعل

 دنبالتون . امیخودم م

 یمطمن م کنفری ایخودم  ایقرار باشه طول بکشه  اگه

 ارهیفرستم براتون آب و غذا ب

 

شده  یقاط شیو خونسرد تیکه عصبان الریبه آ بانو

ما  یگفت :ول رضایکرد و دوباره رو به عل یبود نگاه

 دوتا دختر تنها ....
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 یادامه داد:اگه اتفاق دیبعد با ترد یکرد و  کم تسکو

 ؟ نجایا ادیب یموقع کس کی؟اگه  یچ فتهیبرامون ب

 

اش را به سمت او گرفت  یتفنگ شکار رضایعل

باشه .البته  شتیپ نیهم کردم .ا نجاشیوگفت :فکر ا

 تیبازم جهت امن یول ادینم یاطراف کس نیمطمنم ا

 خوبه 

 

 نایمقصر همه ا دونمیانداخت وگفت :م نییرا پا سرش

 دینبا یبمونم کس شتونیتونم پ یبانو نم یمنم ول

 شما خبر دارم  یبفهمه من از جا

 

 نداره  بیسرتکان داد :باشه ع بانو

 

  دی:فعال که آب و غذا داردیپرس رضایعل

 

 بانو سر تکان داد . باز

 حرف زدن نداشت . یبرا یلیم
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  دیترس یو تنها شدن در کوه م رضایرفتن عل از

از غار  یکه در سکوت گوشه ا الریجوان به آ مرد

من  الرینشسته وماتم گرفته بود نگاه کرد و گفت :آ

  یالزم ندار یزیچ رمیدارم م

 

که الزم  یزیآنکه نگاهش کند گفت :تنها چ یب الریآ

 به جهنم  یتو بر نکهیدارم ا

 

 بود . یمردسرسخت

 را ندهد  گرانید هینبود که جواب طعنه وکنا یآدم

 آمد چون مقصر بود یکوتاه م نباریا اما

نکوبد  الریصورت آ یرا مشت کرد تا تو شیها دست

 از آنجا دور شد  یگریو بدون حرف د

 شانیبرا رضایکه عل ینشست ،در  کتر الریکنار آ بانو

 پر از آب کرده بود

 بود  دنیآتش در حال جوش یوحاال رو 

 یرا کنار آتش گذاشت تا چا یو کتر ختیر یچا یکم

 دم بکشد 
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 لهیکه جم یسفره کوچک یرو ریهم نان و پن یکم

 الریداخل سبد گذاشته بود قرار داد رو به آ شانیبرا

  یراه بود خسته شد یلیلقمه بخور خ کی ایگفت :ب

 

چشم  رضاینگالهش کرد و سپس به راه رفته عل الریآ

 دوخت و گفت :ازش متنفرم 

 بخشمش یکه کرد نم یوقت بخاطر کار جیه
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 بود  ظهر

  الریآ

 بود ستادهیدر غار ا دم

کرد  یکرد ،هر چه چشم  کار م یرا تماشا م رونیو ب 

 درخت بود و بوته 

  زهییپا یها درخت

 بود اگرحوصله داشت  ییبایز منظره

 چیحالش خراب بود که از ه یآن روزها به قدر اما

 برد  یلذت نم زیچ

 زده  زییمنظره پا کی یحت 

 . زدیشور خانه و مادرش را م دلش

 راحت بود الشیعاطفه بودنند خ ایمنصور  اگر

  زدیم تیگذارنند مادرش توسط پدرش اذ یکه نم 

دانست سپردن مادرشان  یکس نبود نم چیحاال ه اما

 نه ؟ ایبوده  یکار درست لهیبه جم

 

**** 
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سرش  یفرار دخترها خانه را رو دنیبا فهم محمود

 گذاشته بود 

 دادیکرد و به کس و ناکس فحش م یم دادیوب داد

 افتاد   یشد وبه جان خانه و زندگ زلزله

 دم دستش بود شکاند  یشکستن هرچه

زبان شعله حرف  ریتالش کرد نتوانست از ز هرچقدر

 بکشد

 که دخترها کجا هستند  

هم از رفتن  لهیکرد جم یبه مغزش خطور نم اصال

 دخترها مطلع بوده 

برادرش را در  دیدانست با ینم یبود وحت شانیپر

 نه ایبگذارد  انیجر

 قرار از خانه خارج شد  یب

که چون گنجشک ها در  شیبه سمت هوو لهیجم

 خودش جمع شده بود رفت و در آغوشش گرفت 

  ستیگر یم یها یها شعله

از ته قلب آرز کرد کاش هرگز دست محمود و  و

 نرسد  شیبه دخترها ونیهما
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 رفت  ونیبه خانه هما محمود

  افتیرا در کتابخانه محبوبش  او

بار هزارم  یو مجنون در دستش بود وبرا یلیل کتاب

  خواندیداشت آن را م

 نیاو آمده بود که هزار بار ا یلیچه برسر ل داندیم خدا

 خواند  یاو م ادیکتاب را 

که بلند کرد چهره برافروخته برادرش کوچکترش  سر

 دیراد

 آمده یبد یمتوجه شد او با خبرها 

 را بست کتاب

 یخون م شیشد و مقابل محمود که از چشم ها بلند

  ستادیا دیبار

 شده ؟ ی:چ دیپرس و

 

 حرف وارد اتاق شد  یب محمود

را نشنود و  شیصدا یراپشت سرش بست تا کس در

 گفت :دخترها فرار کردن 
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 گرد شد  ونیهما یچشمها

تا مغزش جمله برادرش را  دیطول کش یلحظه ا چند

 کند  یحالج

 فرار کرده ؟ الری:آ با خشم گفت سپس

 

سر تکان داد و پاسخ گفت :بانو هم همراهش  محمود

 رفته 

  خوردیخونش را م خون

صورت  یمشت محکم تو کیخواست  یم دلش

 برادرش بخواباند

 دختر بزرگ کردنش نیبا ا 

به بردارش گفت  تیرا برداشت و با عصبان کتش

 یکردنت دختره ب تیدختر ترب نی:دستت درد نکنه با ا

 ؟ ارهیبه بار ب ییآبرو یخواد  چه ب یم گهیشعور د
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۴ پارت

 

به بردارش گفت  تیرا برداشت و با عصبان کتش

 یکردنت دختره ب تیدختر ترب نی:دستت درد نکنه با ا

 . ارهیبه بار ب ییآبرو یخواد  چه ب یم گهیشعور د

 

  دیاتاق خارج شد در را محکم کوب از

  چارهیهم نداره ب یریداد  :البته تقص ادامه

 سرش نبوده ... یکه باال بابا

 پر بود دلش
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 کرد یم یرا خال یداشت دق و دلش 

نداشت که  یبه محمود با خشم نگاه کرد و گفت :سن 

 دنبال دلت  یو رفت یشد الشونیخ یتو ب

 

 در حال منفجر شدن بود  محمود

 نداشت  یعادت به تکه پران برادرش

برادرش  یزورش را زد تا در برابر حرفها همه

 سکوت کند

  دیپرس یکرد حتما به از او م یمقاومت نم اگر

 تشانیچرا درست ترب یبود تیسر بچه ها یکه باال تو

  ینکرد

 پسر تو نبود ؟ رضایماجرا عل نیطرف ا کی مگر

 در خانه تو بزرگ شد  ییآبرو یب نیا یاصل عامل

 تو را به دهان گذاشت  نان

 ناموس دزد  کیهم شد  آخرش

 

 

  ستادیا رضایدم در اتاق عل ونیهما
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 دادن دخترها کار او باشد  یفرار زدیم حدس

 در زدن آن را با شتاب باز کرد . بدون

 یاز اتاق نشسته و مشغول قالب باف یگوشه ا دیناه

 بود

 سر بلند کرد دهیحرکت ترس نیبا ا 

بود  ستادهیکه در آستانه در ا ونیبه قامت هما نگاهش

 افتاد 

 ؟ییشده دا یزیشد و با تعجب گفت :چ بلند

 

کرد  یکرد اما سع یم ینیب شیرا پ ونیهما آمدن

 متعجب جلوه کند 

 کجاست ؟ رضای:عل دیپرس یبا تند ونیهما

 

  یکشاورز نیپاسخ داد :رفته سر زم دیناه

 

 :چرا صبح سر سفره صبحانه نبود ؟ دیپرس ونیهما
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خرده معده درد داشت  کیشده  یگفت :عصب دیناه

.صبح براش نبات داغ درست کردم با عرق نعنا بهش 

 دادم همون خورد رفت

 

تو  یعنیمشکوک نگاهش کرد و گفت : ونیهما

 ؟ یاز فرار دخترها خبر ندار یبگ یخوایم

 

 جا خورد:فرار دخترا  ؟کدوم دختر ؟ دمثالیناه

 

و بانو .از خونه رفتن  الری:آ دیمحمود غر نباریا

 س ؟ رضایکار تو و عل دی.راستش بگو ناه

 

بر لب گفت :معلومه که کار ما  یبا لبخند کمرنگ دیناه

  ستین

 

 ؟ یخندیم ی:به چ دیپرس یعصب ونیهما
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 یلیخودش را جمع و جور کرد و گفت :خ دیناه

قرار بود  الری،باالخره آ ییکه خوشحال باشم دا هیعیطب

 من بشه  یهوو

 

 خواست از اتاق خارج شود  ونیهما

ر کار تو باشه  الیبرگشت وگفت :اگه فرار آ ارهیبک

 به حالت  یوا

 

 رفت رونیمنتظر جواب باشد ب نکهیا بدون

 نشست  دیناه یلبها یرو یبزرگ لبخند

 

 بود . یکشاورز یها نیمقصد دو برادر  زم نیاول

از شکشان نسبت به او  افتندیرا آنجا  رضایعل یوقت

 کاسته شد . یقدر

هم مثل همسرش خبر فرار دخترها را که  رضایعل

 یبرا رتیبا غ ییپسر عمو کیجا خورد و مثل  دیشن

 شد  شیکردنشان همراه پدر و عمو دایپ

 هم تعصب نشان داد  یحساب
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۵ پارت

 دانستند از کجا شروع کنند  ینم

متوجه رفتنشان  یدنبال دخترها بگردنند که کس چطور

 نشود

 شود  ییآبرو یب یرو ییآبرو یخواستند ب ینم

 ... اما

 نداشتند  یچاره ا اما
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 دختر جوان آواره شده بودنند  دو

 یم نیکدام سقف سر بر بال ریدانستند ز ینم آنها

 گذارند

را  انیها و خانه اقوام و آشنا نیباغ ها ،زم همه

 گشتند 

 سر زده بودنند  دیرس یکه به ذهنشان م هرجا

 گرفتند شدیدو دختر جوان را از هر کس که م سراغ

 نبود که نبود  یخبر اما

در خانه  دنیو نرس دنیکه شد خسته از دو شب

 محمود جمع شدنند 

 تر بود  شانیاز همه پر محمود

 دیرا مقابلش گرفت و گفت :شا یچا ینیس لهیجم

 رفتن خونه عاطفه ؟

 

سر بلند کرد جواب داد:نه از احمد   محمود

 بوسش نشدن  ینی.امروز دخترها اصال سوار مدمیپرس
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رفتن  یعبور نیماش کیبا  دیگفت :خوب شا لهیجم

آشنا از ده خارج شده اونا هم  نیاصال  با ماش ای،

 رفتن 

 

 یشناس یسر باال انداخت :نه بابا تو بانو نم محمود

خونه عاطفه که سرکوفت  رهیکنه م یفرار م شهی؟پا م

 کنه  یم یچقدر مالحظه همه چ یدونیبشه براش ؟نم

 

 کهیزن نیسمت شعله وگفت :ابرداشت  زیخ کدفعهی

 اون دوتا جادوگر کجا هستن .من مطمئنم  دونهیم

 

و مانع حمله او به زن  ستادیمقابل برادرش ا ونیهما

 شد نوایب

اتاق  یمن خودم تو دونهیگفت :باور کن نم لهیجم

 اصال  ومدین یبودم کس دهیخواب

 

 نمیبُراق شد و گفت :صبر کن بب لهیسمت جم محمود

 ؟ یدونینکنه خودتم م
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اما زود به خودش  دیلحظه ترس کی یبرا لهیجم

کجا  دونمیمسلط شد وگفت :نه به جون بچه ام من نم

 هستن 

 

 نگفته بود  دروغ

 روند  یدهد کجا م حیتوض شیبانو برا نگذاشت

 کرد یم ینیب شیرا پ یاتفاق نیهمچ

 نشست  نیزم یکالفه و خسته رو محمود

 داد  هیتک یپشت به

  دیرا داغ داغ سر کش شیچا وانیل

:کجا برم ؟کجا بگردم دنبال دوتا دختر جوون  گفت

که  ینیاز ا تیکه وضع ادیسرشون ب ییبال کی؟اگر 

 سر من  یتو شهیم یهست بد تر دشه چه خاک

 

 

عقل معلوم  یشعور ،ب یب یهم گفت :دخترا ونیهما

 کجا آواره شدن  ستین

  ذارمیدستم بهشون برسه زنده اشون نم اگه
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   یزغال#چشمان

 

 ۶۶ پارت

 

 بود  کیتار یحساب هوا

مطلق نگاه  یکیبود و به تار ستادهیدم در غار ا الریآ

 کرد  یم

توانست در آن لحظه  یصحنه که م نیتر وحشتناک

 بود  نیهم ندیبب
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 درختان  هیمطلق و سا یکیتار

 کرد  یحرکت م یوانیح اگر

 صشیتشخ یکیآن تار یآمد تو یبه سمتش م یآدم ای

 سخت بود  یلیخ

 دید یرا نم زیچ چیه

 از درختان یا هیاز کوه  و سا یا هیسا جز

آن منظره وحشتناک  دنیبه غار را به د برگشتن

 داد  هیترج

 غار کوچکشان کنار بانو نشست  داخل

 با نور آتش روشن بود غار

ترسناکه ،خدا لعنت کنه  یلیخ رونیبه بانو گفت :ب 

 ریگ ییجا نینامرد که باعث شده ما همچ رضایاون عل

  میفتیب

 

آتش را جابه جا کرد و گفت  یها زمیبا چوب ه بانو

فقط  یریهربار که م یتماشا کن .وقت رونی:نرو ب

 ؟یریم یچرا ه شهیم شتریترست ب
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 ییبال کیو  نجایا ادیب یکیبا ترس گفت :اگه  الریآ

 بانو ؟ میچه کن ارهیسرمون ب

 

 به خواهرش نگاه کرد  بانو

 اش در اثر نور آتش سرخ شده بود  چهره

را در دست گرفت و گفت :توکلت به خدا باشه  دستش

  گذرهیم ریبخ ی.نترس همه چ

 

  دیکنار آتش دراز کش الریآ

 بانو گذاشت یزانو یرا رو سرش

 دخترک فرو برد  یموها انیمهربانش دست م خواهر

نه  ایداره  یفرار سرانجام نیا دونمیگفت :نم الریآ

من نخواد  گهید اوشیس ییآبرو یب نی؟اصال اگه بعد ا

 ؟ یچ

 

تورو  اوشیرا نوازش کرد و گفت :س شیموها بانو

 جمع  التیخ خوادیم ایاز همه دن شتریب
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فرار  یسرش را جابه جا کرد و گفت :بانو وقت الریآ

 تو هم بر نگرد برو سراغ ناصر  میکرد

 

وگفت :اتفاقا خودمم بهش  دیکش ینفس آه گونه ا بانو

 ییآبرو یاگه من رنج سفر و ب الریآ یفکر کردم .ول

ازدواج کرده بود  یکردم ول داشیفرار تحمل کردم پ

 ؟ یچ

 

آتش پاسخ داد:الاقل وجدانت  یبه شعله ها رهیخ الریآ

 یبه عشقت تالش خودت کرد دنیرس یراحته برا

 یستیخودت بدهکار ن به

 

 لهیکه جم یتکه نان برداشت و از کتکلت ها کی بانو

 نان گذاشت  انیپخته بود م شانیبرا

دست او داد و گفت :وجدان خودم آروم کنم .مامانم  به

 بسپرمش؟  یکنم ؟به ک کاریچ
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مامان هم بزرگه  یوگفت :خدا دیکش یقینفس عم الریآ

 میو برگشت میازدواج کرد اوشیمن وس دی.اصال شا

  شیپ

 

 مینیبه لقمه خودش زد وگفت :بذار بب یگاز کوچک بانو

  ادیم شیپ یچ

 

 به آتش در افکارشان غرق شدنند  رهیدو خ هر

 نیاز ترسناکتر یکیاز غار  رونیهنوز هم صحنه ب و

 صحنه ها بود

 درختان هیو سا واناتیح ی،صدا یکیتار
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۷ پارت

 

 گذشت  یداریشبشان به ب تمام

که  یبا وجود آتش باز هم سرد بود و سنگ ها غار

 افزودنند  یم یقرار داشتند هم به سرد نیزم یرو

 بتوانند دراز بکشند  شدیمانع م هم

که ممکن  یاز همه مهم تر ترس از وجود جانوار و

گذاشت بتوانند چشم بر هم  یبود  در آنجا باشد  نم

 بگذراند

 دهد یم یدانستند آتش جانواران را فرار یچند م هر

 اما باز هم جرات چشم بر هم گذاشتن نداشتند  

 صبح بود یها کینزد

 شانیباالخره نتوانستند مقاومت کنند و پلکهاکه  

 هم افتاد  یرو
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که در گردنش احساس کرد از خواب  یبا درد بد بانو

 شد  داریب

 گردنش را ماساژ داد یکم نکهیاز ا بعد

که در خودش جمع شده و  الرینگاهش به سمت آ 

 خوابش برده بود افتاد 

و آهسته  دیچیآورد دور او پ رونیرا از تن ب شیپالتو

 ُسرش داد نیزم یرو

 راحتتر بخوابد  یقدر تا

 رفت  رونیغار ب از

صبح  نیآغاز یروشن شدمعلوم بود که ساعت ها هوا

 است 

 بود  رهیت یصاف صاف و آب آسمان

 یجور خاص کیرا داشت اما  زییپا یسرد نیبا ا هوا

 مطبوع بود 

 ریزده رو به رو خ زییبه منظره پا دیکش یقیعم نفس

 شد 
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زرد  یپر از برگ ها رشانیکه ز یزده ا زییپا درختان

همچون  رهیت یآسمان با رنگ آب نهیبود و در پس زم

 کرد یجلوه م ییبایز ینقاش یتابلو

اش به  نهیس نباریاما ا دیتر کش قیدوم را عم نفس

 درد آمد و چشمانش پر از اشک شد 

 خانه ومادرش تنگ بود  یبرا دلش

  شدیم داریواب بکه صبح از خ یروز ها ادی

 آمد افتاد  یکمک م یپخت و مادرش برا یتازه م نان

بودش و  دهیو چهار ساعت بود که ند ستیاز ب شتریب

 نداشت یخبر چیاز او ه

 بود  یدرد بد یخبر یب

  ماریب یخبر ماندن از مادر یب آنهم

 یبه اندازه کاف الریرا پاک کرد آن روزها آ شیاشکها

 بود  ختهیبه هم ر

 افزود  یاش م یبه بدحال شتریب دینبا او

را که آن اطراف بود نشانش  یچشمه کوچک رضایعل

 داده بود 

 اوردیآب ب یرا برداشت و رفت تا قدر یکتر
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 داشت  یعجله قدم بر م یو ب آهسته

  دیرفت تا به چشمه رس یدرختان راه م انیم

  خوردیکنار چشمه آب م یخرگوش

 آب شود  ریتا او س ستادیا

 را پر کرد و به سمت غار بر گشت  یکتر سپس
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۸ پارت

 

 پر آب برگشت  یکتر با

  دیرا گوشه آتش گذاشت تا به جوش آ آن
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شده  لیها همه سوخته بودنند و به زغال تبد زمیه

 بودنند 

 چوب جمع کند  یتا قدر رفت

آتش  یبغل چوب برگشت آنها را شکاندن رو کی با

 گذاشت 

را  یخشک به آبجوش اضافه کرد و کتر یچا یقدر

 دم بکشد  یاز آتش گذاشت تا چا یدور تر یدر نقطه 

 را صدا زد  الریآماده کرد و آ رینان و پن یکم

 شد  داریب الریآ

 لقمه غذا بخور  کیگفت : پاشو  بانو

 

:تو اصال  دیبه خواهرش نگاه کرد و پرس الریآ

  یدینخواب

 

.تو هم  دمی،دوساعت خواب یکیت :چرا منم گف بانو

  یدیخواب یسه ،چهار ساعت
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و گفت :آب از  ختیر یخودش و بانو چا یبرا الریآ

 ؟ یکجا آورد

 

گفت  رضایعل روزیجواب داد :رفتم از چشمه که د بانو

  ستیدور ن نجایاز ا یلیآوردم .خ

 

رفته  یکدوم گور ستیبا انزجار گفت :معلوم ن الریآ

 ستین یتا حاال ازش خبر روزیکه از د

 

 الریکوچک به دهان گذاشت و گفت :آ یلقمه ا بانو

.... 

 

 سر بلند کرد و به خواهرش نگاه کرد  الریآ

دارد بانو گفت  دیگفتن سخنش ترد یکه او برا دیفهم

بشه  داشیپ یزود  نیبه ا رضایکنم عل ی:فکر نم

 ...میباش نجایا یچند روز دی....احتماال با
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سکوت کرد و بعد ادامه داد:مطمئن  یقیدقا دوباره

 رهیم رضایباش شک بابا و عمو قبل از همه به عل

 نکنن دامونیتا پ ادیاونم مجبوره سمت ما ن

 

داد خدا لعنتش  یسرتکان داد وگفت :ا یبا کالفگ الریآ

 یتو نجایکنه .خدا لعنتش کنه ...من و تو چند روز ا

که  ییبه گناه نکرده .بابت ماجرا میسرما بمون نیا

  مینداشت ینقش چیه

 

را دست خواهرش داد وگفت :بخور تا  یچا وانیل بانو

 نکرده خی

 

  یکن یم یشد وگفت :بانو تو فکر رهیبه مقابل خ الریآ

 نیکرد ؟چرا ا یم کاریاتاق چ یتو رضایاون شب عل

 بال رو سر من و خودش آورد 

 

هم مثل خواهرش به فکر فرو رفت وزمزمه کنان  بانو

 کارو کرد نیچرا ا دونمی...من نم دونمیگفت :نم

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

*** 

 

  گریو چند تن د رضایبه همراه عل ونیو هما محمود

روز را به دنبال دخترها گشته بودنند و باز هم  تمام

 خبر بازگشته بودنند  یو ب یشب دست خال

 

کوتاه تر از شعله  یواریانصاف دوباره د یب محمود

گرفت و فحش داد و  راهینکرد او را به باد بد وب دایپ

 را گرفت شیسراغ دخترها

 خسته ازفحش و ناسزا بود  شعله

تمام  یتنگ بود ونگران شیدخترها یبرا دلش

 دیکاو یوجودش را م

هم تنها پسرش در کشور غربت و  گرید یسو از

 او  یبرا ینگران

 حمود را نداشت م یتاب و تحمل حرفها گرید

کرد و شوهرش را  ادیاو هم شروع به داد و فر پس

 به باد فحش گرفت 
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 برداشت  زیبه سمتش خ محمود

سپر کرد و مانع از کتک  نهیمقابلش س ونیهما اما

 شد نوایخوردن زن ب
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 یزغال#چشمان

 

 ۶۹ پارت

 

 دوم  غار سرد تر بود  شب

 یدو کنار آتش نشسته بودنند و به شعله ها  هر

 بودنند  رهیسوزانش خ
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 دنیسوختن چوب و جوش یموجود صدا یصدا تنها

 بود یکتر یآب تو

 روزشان به گشتن در کوه گذشته بود  شتریب

گونه زمان را بگذرانند و خسته  نیکردنند ا تالش

شوند تا شب خوابشان ببرد و ترس هم نتواند 

 نگه داردرا باز  شیچشمها

 یکیهوا داشت رو به تار یوقت شیچند ساعت پ اما

 رفت  یم

  دیرا کف غار د یزیچ دنیلول الریآ

 داد  صیرا تشخ یحرکت مار و

فقط چند وجب با بانو فاصله داشت که دخترک  مار

  دنیکش غیشروع کرد به ج

  دیرا برداشت و بر سر مار کوب یسنگ بلند بانو

  ستادیوتاب خورد و باالخره از حرکت ا چیرا پ یقیدقا

هم گذشته بود هر دو کنار  مهیشب از ن نکهیبا ا وحاال

 نشسته بودنند  شهیباز تر  از هم یآتش با چشم ها

  دنندید یبار شان نبود که مار م نیبودنند اول یدهات
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جانوران  ایخزنده  نیو هم خانه شدن با ا یزندگ اما

 بارشان بود  نیاول گرید

 شیرا دور زانوها شیبه آتش دست ها رهیخ الریآ

مداوم  هیساعت گر کیکه از  یقالب کرده و در حال

 سرد داشت 

 کرد  یفکر م ییغار کذا نیماندن در ا ایبرگشتن  به

 بود  ادیز یسخت

 ،جانوران،ترس  یآب ،سرما ،دلتنگ یکم ،دور یغذا

چون  دادیبود دستور به بازگشت م یمنطق مغزش

سراغشان اصال تا  دییایکه بتواند ب رضایمعلوم نبود عل

 او برسد آنها زنده هستند؟ 

 تیامان از قلب زبان نفهمش که محال بود رضا اما

که بردادر عشق  یبدهد به برگشت و ازدواج با مرد

 اش بود  یزندگ

او  یکه بانو پا به پا یگوشه از قلبش بابت عذاب فقط

 کرد  یدرد م دیکش یم

 یبلند کرد و به خواهرش که چشم از آتش بر نم رس

 زد:بانو ؟ شیداشت نگاه کرد و صدا
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پرت شد و به  رونیافکارش به ب یایاز دن بانو

 خواهرش نگاه کرد و گفت :بله ؟

 

باغ چشمه،  میاش گفت :برگرد یقلب لیخالف م بر

 نجایدنبال ما .ا ادیبتونه  ب یک رضایعل ستیمعلوم ن

.نه  میدار یدرست و حساب یی.نه آب و غذا ستیامن ن

  تیامن

 میمن و دل بستگ یپا به پا دیتو چرا با یطرف از

 روستا  می.برگردیآواره بش

 

گفته من  یبه خواهر مهربانش لبخند زدو گفت :ک بانو

خبرا  نیتو آواره شدم . اصال از ا یپا به پا دلبستگ

 دل خودم اومدم  ی.من به هوا ستین

 

جب به او نگاه کرد و بانو ادامه داد متع الریآ

چشم ازت بردارم .تو فقط  ذارهیبه تو نم می:دلبستگ

مگه چند سالت بود   ،ی.دخترم هست یستیخواهرم ن

شد ؟ و بزرگ کردنت  یاونطور طشیکه مامان شرا

 میدل بستگ یافتاد گردن من و عا طفه .من پا به پا

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.پس  ستین یزیکه چ نجایا رمیم ایبهت تا آخر دن

اگه از  میمون یم گهی.چند روز د ریبهانه نگ خودیب

  میکن یم یفکر کینشد خودمون  یخبر یعل

 

 بلند شد شیاز جا الریآ

 یلیسمت بانو رفت . در آغوشش گرفت و گفت :خ به

 یدوستت دارم خواهر

 

 

 

[03.03.21 14:11] 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۷۰ پارت

 

 هم گذشت  گریروز د کی 
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 دنیجا نرس چیشبانه روز گشتن و به ه سه

 اعصابشان را خراب کرده بود 

 روستا از فرار دخترها خبر داشتند  تمام

  ییآبرو یپشت ب ییآبرو یب

 خسته تر از هر روز به خانه برگشت  محمود

 رفتن  یبرا یگشتن داشت نه راه یبرا  یینه جا گرید

 دیو چگونه فقط با یمتیهم مهم نبود به چه ق شیبرا

 یکرد و دمار از روزگارشان در م یم دایدخترها را پ

 آورد

 

به اتاق شعله رفت و شروع  میمستق یسوال چیه بدون

 کرد به دادو هوار 

 کجا هستند  شیداند دخترها یبود او م مطمئن

 

دفعه بار آخره که با  نیزد :شعله ا ادیفر تیعصبان با

 پرسم  یزبون خوش ازت م

 کجان ؟ دخترات
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گره کرده  یپر غضب و مشت ها یبه چشم ها شعله

منم  یدیشوهرش نگاه کرد و گفت :هزار بار پرس

  دونمیهزار بار جواب دادم نم

 

 دیکوب واریطاقچه را برداشت به د یگلدان تو محمود

 یپرسم زن نا حساب یو گفت :مثل آدم دارم ازت م

 دخترات کجان ؟ گمیم

 

 هیچند ثان یشکستن گلدان برا یکه با صدا شعله

 بود  دهیترس

 خودش جمع شد  در

 کرد  سکوت

 یپارچ آب گوشه اتاق را برداشت و تو نباریا محمود

  دیپنجره کوب یها شهیش

به من نگاه کن  زنمیزد :دارم باهات حرف م ادیفر

دخترات کجان .اسمم افتاد سر زبون همه .همه  گمی.م

و فرار  رضایدخترت با عل  یدارن درباره بغل خواب

 زننیدخترات حرف م
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ساعات روز را در خانه آنها بود به  شتریکه ب لهیجم

  دیاتاق دو

 شده آقا ؟ یترس گفت :چ با

 

 اما محمود

به سمتش  دیو سکوت شعله  را د یتفاوت یب یوقت

 حمله کرد  به باد کتک گرفتش

  دادیو فحش م زدیم کتکش

 گرفت  یو بانو را م الریسراغ آ شیهوار ها انیم 

 دیبه سمت شوهرش دو لهیجم

 را گرفت  شیو بازوها 

التماس کرد :محمود ....آقا محمود تو رو خدا ولش  و

  رهیم یم چارهیکن ....آقا محمود زن ب

 زدیبه قصد کشت همسرش را م محمود

 نوایتوانست زن ب یکرد نم یهرچه م چارهیب لهیو جم 

 بکشد  رونیاو ب یلگد ها ریرا از ز

  دیاش کوب نهیبا آرنج به س محمود

 پرتاب شد  یبه گوشه ا لهیجم
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 به سرعت بلند شد و به سمت محمود رفت  دوباره

 شد  زانیاز او آ  باز

  دیرس یزورش به او نم اما

  دیکوب یسر و صورت خودش م به

اما  خواستیها کمک م هیو از همسا زدیم ادیفر

 رفت  ینم رونیب شیخانه صدا یبخاطر بزرگ

 یهم م یکه داشت رو دیشعله را د یچشم ها یوقت

و گفت:آقا نزنش  دیبه صورتش کوب دیکش غیافتاد ج

دخترا  گمی....آقا ُمرد ولش کن .... نزنش من بهت م

 کجان .....

 

:ولش کن  دیهوار کش لهیجم زدیاما همچنان م محمود

انصاف  یکجا هستن .نزن ولش کن ب دونمیمن م

 دخترا کجا هستن  گمی...من بهت م
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  یزغال#چشمان

 

 ۷۱ پارت

 

 یهم م یکه داشت رو دیشعله را د یچشم ها یوقت

و گفت:آقا نزنش  دیبه صورتش کوب دیکش غیافتاد ج

دخترا  گمی....آقا ُمرد ولش کن .... نزنش من بهت م

 کجان .....

 

:ولش کن  دیهوار کش لهیجم زدیاما همچنان م محمود

انصاف  یکجا هستن .نزن ولش کن ب دونمیمن م

 دخترا کجا هستن  گمی...من بهت م

 

 هوش شده بود  یشعله ب ستادیکه از حرکت ا محمود
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و با چشمان پر غضب  ستادیهمسر دومش ا مقابل

 کجا هستن  یدونینگاهش کرد و گفت :تو م

 

 وحشت کرد با ترس گفت :من ...من ... لهیجم

 

 گذاشت شیگلو یدستش رارو محمود

 آمد  یفشار داد راه نفس زن داشت بند م 

 کرد تقال

کجان  یمحمود به شعله اشاره کرد و گفت :اگه نگ 

کنم هم  تو رو .پس بنال بگو گدوم  یهم اون خفه م

 هستن تا خونت حالل  نکردم  یگور

 

 

 یجار شیاشکها دیرا برداشت زن نفس کش دستش

نجات شعله داشت دخترها را لو  یبرا نکهیشد از ا

 نداشت  یاز خودش بدش آمد اما راه دادیم

 رضای...عل رضایگفت :عل دهیبر دهیو بر هیبا گر پس

 کوه .... یداده .....بردتشون تو شونیفرار
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 هلش داد  محمودمحکم

در تنش  یخورد و درد بد واریاش به لبه د شانه

  دیچیپ

  ستادیا یسخت به

وگرنه تا  یدارو شکر کن حامله اگفت :برو خ محمود

  ارمیسرت در م شیحاال کشته بودمت ....تالف

 

هلش داد که سرش به لبه طاقچه  یطور ینباریا

 اش شکافت  یشانیخورد و گوشه پ

 گونه هلش داد؟ نیحامله بود مثال رحم کرد که ا چون

 دیسرش به مغزش رس درد

افتاد تالشش را کرد  نیچشمش که به شعله خون اما

 او برسد  ادیبلند شود و به فر

که در سر و شانه اش داشت  یو درد بد جهیسر گ با

 خودش را کنار شعله رساند 

 و الش شده بود  آش
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کرد  شیشانه اش گذاشت و صدا یرا رو دستش

 یشنویمن م ی:شعله ....شعله.....شعله صدا

 

  دادیجواب نم شعله

 داما دست بردار نبو لهیجم

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۷۲ پارت

 

 دیکوب ونیمشت لگد به در خانه هما با
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 با ترس در را باز کرد چارهیب خدمتکار

 خورد  واریهل داد که محکم به د یدر را طور محمود

که  شیادهایفر یداخل عمارت رفت صدا میمستق و

کل ساختمان را  زدیرا صدا م رضایوعل ونیهما

 برداشته بود

  دنندیدو رونیاز اتاق ب مهیسراس نیو پرو ونیهما

 آمدنند نییهم شتابان از پله هاپا رضایو عل دیناه

 

اش  قهیپله ها  انیرفت و م رضایبه سمت عل محمود

 را گرفت 

حاال  یداد یمنو تو فرار یگفت :دخترا تیباعصبان و

 ؟یگرد یپا به پامون دنبالشون م یسه روزه دار

 

 نگاه کرد شیبه عمو رضایعل

 زدیم یبه قرمز تیصورتش از شدت عصبان 

 خواست حرف بزند  یعل تا
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 یتون یگفت :نم یکرد و با زرنگ یدست شیپ محمود

برام گفته .گفته که  وی.شعله همه چ یانکار کن

  یکرد مشونیکوه قا یتو شونیبرد

 

دستانش بود تکانش  انیم رضایعل قهیکه  همانطور

االن  نیهم ای. گمیم یچ نیداد و گفت :گوش کن بب

خودم وجب به وجب اون  ای. ششونیپ یبر یمنو م

 یکنم اما بعدش  تو رو م داشونیگردم تا پ یکوه م

 کشم 

 

 جوان مات شده بود  مرد

  دید یرا نقش بر آب م شینقشه ها تمام

 بکوبد شیخواست با سر بر دهان عمو یم دلش

 کند  داینتوانسته بود خودش را پ هنوز

 صورتش فرو آمد  یمشت محمود تو کبارهیبه  که

  دیکش غیج دیو ناه دیبر صورتش کوب نیپرو

 نمیبه سمت محمود رفت و گفت :صبر کن بب ونیهما

 چه خبره ؟ نجایبگو ا
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 برگشت محمود

 رضایکه با انگشت به عل یو رو به برادرش در حال 

داده  یمن فرار یدخترا نیکرد  گفت :ا یاشاره م

که  یاگه همون شب ونیهما گمیم یچ نی.....گوش بب

اتاق دخترم گرفتنش نکشتمش به حرمت  یتو

 بوده ..... مونیبرادر

 

  زدینفس م نفس

 یم رونیآتش از کالمش ب یشراره ها و

شد که  یچ دمیدختر من برده نفهم ی:آبروختیر

 شیزندگ یبتون نکهیا یآبرو شد.حاال هم برا یدخترم ب

 دهیم یدختر من فرار ادیزنش ن ییبکنه ،اخم به ابرو

من بره به درک  یسر زنش .....آبرو ادیتا هوو ن

من به درک  یبچه ها ندهی...شرف من به درک ....آ

 آقا و زنش خوب باشه،خوش باشن  نیفقط حال ا
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پله ها نشسته بود و با  یکه رو رضایبه عل ونیهما

 رضایدست صورتش را گرفته بود نگاه کردوگفت :عل

 ؟فرار دخترا کار تو بوده  گهیم یعموت چ

 

 صورتش برداشت  یدستش را از رو رضایعل

 پدرش نگاه کرد  به

 بود  درمانده

 چاره بود  یب

 رفت  یباال م شیاز سر و کول زندگ یاقبال بد

 زدیموج م ینگاهش خستگ در
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 ۷۳ پارت

 

 دست پسرش را خواند  ونیهما

 به آب داده  یکه چه دسته گل دیفهم

اش را گرفت :قبل  قهیبار او  نیسمتش رفت و ا به

 خودم گورت بکنم پاشو گم شو ببرمون همونجا  نکهیا

 

 جوان درمانده بلند شد  مرد

و شوهرش  ییاز اشک به دا سیخ یبا صورت دیناه

 نگاه کرد 

 شودیتمام م زیکرد همه چ یم فکر

هر روز بدتر  یدر کار نبود .زندگ یاما تمام شدن 

 شدیم

 

اش را کامال  یکه خستگ یدرمانده با حالت رضایعل

هوا روشن  میبذار دیگفت :االن که شبه با دادینشان م

  میبشه بعد بر
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زد  ادیو فر دیمشت دوم را گوشه دهانش کوب محمود

  یبکش گهینقشه د کی:تا 

 

 پرتاپ شد  نیزم یرو رضایبود عل نیسنگ دستش

لب  ریز دیو ناه دنندیبه سمتش دو دیو ناه نیپرو

 زمزمه کرد :بشکنه دستش 

 

 به زن ها امان نداد محمود

 بلندش کرد نیزم یرا گرفت از رو رضایعل قهی 

 یبر یاالن ما رو م نیاالن ....هم نیو گفت :هم 

برات عقد  الریآ میاریعاقد م کی.فردا هم  ششونیپ

 کنم تمام  یم

 

که مرد جوان  یرها کرد جور یاش را به تند قهی

 تکان خورد 

باال آورد خون کنار لبش را پاک کرد و گفت  دست

  می:باشه بر
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 نشد  میتسل زود

 نداشت  یراه فقط

توانست دخترها را در کوه به حال خودشان  یم یک تا

 ذارد بگ

و  ونیکه شعله ماجرا را گفته بود محال بود هما حاال

 بگذارند  شیمحمود تنها

اشان دهد ماندنشان در کوه  یتوانست فرار ینم یوقت

 داشت  یچه سود

 جانشان در خطر بود نکهیا جز

خطر کرد عواقبش دامن  شانینسبت به آبرو کباری

 خودش را گرفت 

 جانشان خطر کند یبرا گریکباردیتوانست  ینم

 شود ریتقد میتسل دیکه با رفتیپذ یکمداشت م کم

 رفت  یسمت در خروج به

  زدیشب در سرما به کوه م مهیال لباس در آن ن کی با

  دیفهم یبود آتقدر داغ بود که سرما را نم داغ
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*** 

 

 صبح بود  یها کینزد

  شدیداشت روشن م هوا

هم  یرو یآنکه بخواهند گاه یو بانو ب الریآ چشمان

 افتاد  یم

 شده در خودشان نشسته بودنند  جمع

 کاست  یغار م یاز سرما یکوچکشان کم آتش

افتادن پلک  یبار هزارم داشت جلو یکه برا بانو

  دیپا شن یگرفت صدا یرا م شیها

  ستادیو بلند شد ا دیترس

  دیخواب از سرش پر ناگهان

 هم با حرکت خواهرش بلند شد الریآ

گذاشت تا  شیلب ها یانگشت اشاره اش را رو بانو

 خواهرش سکوت کند 

  شدیم کتریپا هر لحظه نزد یصدا

  دیکوب یم نهیدر س قلبشان

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 ایحرکت انسان است  یمشخص نبود صدا درست

  وانیح

 بود  وانیح دیکه به ذهنشان رس یفکر نیاول

 سرش را کج کرد  یکم بانو

 صیو روشن هوا تشخ کیچشمان گرگ را در تار و

 داد
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  یزغال#چشمان

 

 

 ۷۴ پارت
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 افتادن بود  رونیاش در حال ب نهیاز س قلبش

راحت تکه  یلیو خ ستیگرگ ن فیدانست که حر یم

 و پاره اشان خواهد کرد 

 خم شد و تفنگ را برداشت  الریآ

  دیلرز یم دستانش

ماشه  یرا به سمت گرگ گرفت و دست رو تفنگ

 گذاشت 

 بعد  هیثان چند

 افتاد  نیبر زم نیو گرگ خون دیچیدر هوا پ ریت یصدا

مبهوت به گرگ در حال جان دادن و پدرش که  الریآ

 بود نگاه کرد ستادهیا شیتفنگ به دست روبه رو

 بود ستادهیرا کشت و حاال مقابل دخترش ا وانیح او

 افتاد  یم رونیهردو خواهر  داشت از حدقه ب چشمان

از بودن  رضایو عل ونیپدرشان به همراه هما حضور

 گرگ هم ترسناکتر بود 

دستانش بود که محمود به سمتش  انیتفنگ م هنوز

 صورتش خواباند  یتو یحمله کرد و طور
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 پرتاب شد  گریطرف و تفنگ سمت د کیخودش  که

 اد کف غار افت یسنگ ها یظرب رو با

 تنش را شکافتند  یگوشت ها یکرد سنگ ها احساس

گرفت وبلندش  شیبه سمتش رفت و از موها محمود

 کرد 

  دهیچیدر مغز سرش پ درد

سرش  یکرد االن است که مغزش همراه موها حس

  دییایباال ب

 هم فشار داد  یرا رو شیها چشم

 یها ادیداد و فر یپدرش با صدا یفحش ها یصدا

که او هم بانو را به باد کتک گر فته بود در  ونیهما

  دیچیدل غار پ

 الریجدا کردن محمود از آ یدرحال تالش برا رضایعل

 بود 

 به جان دخترک افتاد  یمحمود مثل ببر زخم اما

  زدیرفته اش را م یآبرو ادیفر

 را انداخت  الریآ ناگهان

 اش نشست  نهیس یرو و
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 را فشار داد  شیگلو

کشمت تا  یکشمت ...بخدا امروز م یزد :م ادیفر

 ییآبرو یب نیراحت شم از ا

  ینامرد به خونه کم بود ؟.....فرار کرد نیا آوردن

 

 نفس دخترک بند آمده بود  راه

  شدیخارج م شینفس از گلو یجان داشت به جا و

که محمود با ته تفنگ به  یکه در اثر ضربه ا رضایعل

 پرتاب شده بود  یاش زد گوشه ا نهیس

  دیمحمود در حال خفه شدن د یپاها ریرا ز الریآ تا

 حمله کرد  شیسمت عمو به

 محکم به او زد  یا هیضر

 انداختش  نییپا الریآ یاز رو و

 باز شد  چارهیراه نفس دختر ب 

 کرد  یخس م خس

 افتاد  یم نییپا شیگلوله گلوله از چشم ها اشک

  ندیسرش برد و کمک کرد بنش ریدست ز رضایعل
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کف  یها زهیپر از خاک و سنگ ر اهشیس یموها

 غار بود

  دیکش الریرا به صورت آ دستش

صورتش مخلوط شده بودرا  یکه با اشک ها یخاک و

 پاک کرد 

 ؟ یخوب الری:آ دیپرس

 

 غار را پر کرد  الریآ هیهق گر هق

که تازه از کتک  یدر حال یگرید یهم گوشه ا بانو

 بود  افتهینجات  ونیهما یها

 کرد  یخواهرش را نگاه م انیگر یچشمان با

 تمام شد ..... زیچ همه
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 یزغال#چشمان

 

 ۷۵ پارت

 

از کوه  یرا برداشتند و با تن و بدن زخم لشانیوسا

 آوردنند  نشانییپا

 دیبار یاشک خون م یبه جا شانیچشم ها از

 ناگهان برباد رفت  شانیتالش ها همه

 ییرها یکس و تنها برا یوقت دو دختر ب چیه انگار

 از ازدواج نافرجام 

 دل کوه نزده  به

را با سرما و ترس در آنجا به سر  یشب متوال سه

 نبرده بودنند

 

 

 هوا کامال روشن شده بود  دنندیکه رس یوقت 
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پرتشان  نیزم یدخترها را داخل خانه برد ورو محمود

 کرد 

زن در خانه که هر چهار نفرشان کتک خورده  چهار

 بودنتد  یو زخم

 به هوا رفت  غشیافتاد ج نیزم یرو یوقت الریآ

که در غار خورد  یکه بعد از کتک ها یوحشتناک درد

 کرد  یدر دستش احساس م

  دیبه اوج خودش رس حاال

 نداشت که دستش شکسته  شک

دوتا تخم حروم از  نیزد :ا ادیرو به شعله فر  محمود

 خونه تکون بخورن خودت کشتم 

و ادامه داد:با تو هم  دیچرخ لهیبه سمت جم نگاهش

کنه بعدش خودم  یعقدش م ادیبودما ...امروز عاقد م

....خدمت تو هم  رونیندازمش ب یبا لگد از خونه م

  نیرسم بانو صبر کن و بب یم

 

 یزخم یدخترها به سمت مادرشان که با صورت نگاه

 نشسته بود رفت  چریول یرو
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 آش و الش شده اش بود یشعله هم  به دخترها نگاه

 

 

گفت  انیکنار دخترها نشست و با چشمان گر لهیجم

بابات داشت  نی:من مجبور شدم بگم کجا هست

 کشت  یمادرتون م

 

صاف  شیدلش با هوو یها قدر یکه تازه گ شعله

ن محزو یبا صدا ستین یبود زن بد دهیشده و فهم

 ی؟اون نامرد داشت من م یندار یریگفت :تو تقص

کم کم از زبون  شدمیهوش نم یاگه ب دیکشت .شا

 رفت  یخودم هم در م

 

اش را در دست گرفت و لب زد  یدستان نامادر بانو

 نداره یبی:ع
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🦋🦋🦋🦋🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۷۶پارت

 

 نداشت  یدستش تمام درد

قسمت  ریکرد که متوجه درد سا یم تشیاذ یحد به

 اش  نبود ن دهید بیبدن آس یها

 کرد  یحداقل کمتر احساسشان م ای

  ندیبدهد و بنش واریبه د کهیکمکش کرد ت لهیجم

زده با دست راستش ساق دست چپش  واریبه د کهیت

 زدیرا گرفته بود و زار م

اندازه   یخواهرش  ب یتاب یکه متوجه شد  ب بانو

 است 
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کرد به  یتمام تن و بدن خودش هم درد م نکهیا با

 سمت او رفت 

با وحشت خودش  الریکه آ ردیدستش را بگ خواست

درد دارم ،مطمئنم  یلیو گفت :نه خ دیرا عقب کش

 شکسته 

 

 زار زد  وباز

آورد و رو به بانو گفت  الریرا کنار آ چرشیول شعله

بانو ؟اگه واقعا دستش شکسته باشه  میکن کارشی:چ

 ؟ میکن رکایچ

 

 سر تکان داد  یبا درماندگ بانو

 کباب بود  الریآ یها هیگر یبرا دلش

 کیآمد کنارشان نشست رو به شعله گفت : لهیجم

بهتر شد .مسکن  دیدرست کنم بذار روش شا یمرحم

 مادر  یبهتر بش یبخور ارمیهم ب

 

دست  یبا هم مخلوط کرد و رو یاهیگ یدارو مقدار

 بست  زیدختر جوان گذاشت و با پارچه تم
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 قرص مسکن هم به او خوراند دو

 بود  باردار

 مناسب نبود  یباردار یبرا سنش

هم  گریآن وضع و حال مجبور بود به سه تن د با

 کند  یدگیرس

ماساژ  کردیکمرش را که درد م یآشپزخانه قدر در

 داد و مشغول درست کردن غذا شد 

 قرص مسکن بخورد  کیتوانست  ینم یحت

  شدیم شیدلش ر الریآ یهم با ناله ها یطرف از

 یاز درد به خودش م یمثل مار زخم چارهیب دخترک

  دیچیپ

 دردش کاسته شود  یکرد مسکن ها اثر کند و قدر دعا

 از آشپزخانه خارج شد  دوباره

لشکر شکسته خورده کنار هم نشسته  نیزن ع سه

 کردنند یم هیبودنند و گر

 نگاه کرد  الریبه صورت آ هلیجم

 خانه خراب کنش .... یاز چشم ها امان
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دانست  یکه م یبود از مرد دهیجمله را بارها شن نیا

 با تمام وجود دخترک را دوست دارد 

کرد که  یازدواج م یبا مرد دیکه دخترک با افسوس

 نه دوستش داشت نه مناسبش بود 

آرامتر  یکه حاال ذره ا شیبه دختر هوو یمهربان با

 ؟دردت بهتره ؟ الریآ یشده بود گفت :چطور

 

خانه خراب کنش فرو  یدرشت از چشمها یاشکها

 یذره بهترم ....احساس م کیگفت : هیگر انیافتاد  م

.بازم بهم مسکن  لهیجم شهیکنم دستم داره کنده م

 ؟ یدیم

 

سرتکان داد:سوپ گذاشتم .بذار دو قاشق غذا  لهیجم

 یم ی.االن با معده خالارمیبخور بعد بازم مسکن م

  ادیسرت ب ییبال کیترسم 

 

.تو رو خدا برو مسکن  لهی:تو رو خدا جم دینال الریآ

  شهیدستم داره از جا کنده م اریب
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آب  یبا کم گریقرص مسکن د کیاکراه بلند شد و با

 آورد 

 یقرص سوم را که خورد حس کرد دردش کم الریآ

 آرام گرفت 

فکر  گرشید یه به درد هابود ک دهیوقتش رس حاال

 کند 

 که داشت  گرید یغم ها به

 دیبه قلبش لشکر گش غم
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  یزغال#چشمان

 

 ۷۷ پارت
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 بود  دهیهال دراز کش گوشه

 درد دستش همچنان جان کاه بود  و

 نداشتند  یو تمام دنندیبار یوقفه م یب شیاشکها

 ریو افکار درگ شیروبه رو وارید رهیخ شیچشمها

 شیمشکالت عمو ریدرگ بیکه در کشور غر یمرد

چه بر سر معشوق چشم  نجایشده وخبر نداشت ا

 آوردند یم اهشیس

 رشته افکارش را پار کرد  کبارهیبه  الیل یصدا

 را خواند با هزار هزار بغض  نامش

اش بود و چشمان سرخش .خود  یصورت زخم رهیخ

به  ی:چ دیو پرس دیبلد نبود اشکش فروچک یدار

 ؟ اوشیقلب س زیسرت آوردن عز

 

 نمک بپاشد ؟ ایبود مرحم باشد  آمده

 دخترک  یبه تن زخم زدیجمله اش که آتش م نیا

که از  یو با صدا الکردیراقفل چشمان ل چشمانش

خش دار شده بود  گفت :مگه دوست  هیبغض و گر
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 یمنته شمیزن داداشت بشم .خوب دارم م ینداشتن

  رضاینه ، عل اوشیس

 

 اشک بود  سیخ صورتش

 کیوگفت :من فقط  دیبار یهم مثل ابر بهار م الیل

 یمهمونم بود .چ نیهفته نتونستم سر بزنم ،خاله افش

هفته که خبرش تا هفت  کی نیبه سرمون اومده تو ا

رفته ؟چه کرده باهات پسر ناخلف بابام  یپارچه آباد

قدت کنن ع خوانیم زننیم ییآبرو یکه بهت انگ ب

 الری؟آ ییآبرو یب ومن  الرِ یمرد زن دار؟آ یبرا

 بلده ؟ ییآبرو یمن مگه ب اوشیس

 

 نام  نیسوخت با آوردن ا یم شانیهر دو جگر

عشق از دست رفته  یکرد برا یم یعزادار الیل

 برادرش 

 ی؟عروس بش یبش رضایهق کنان گفت :زن عل هق

 نمیکور بشم نب یکه بردارم ؟اله رهیم یاوشم؟میس یب

 ؟ اوشیجوون مرگ شدن تو و س
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به سر  یو ادامه داد :چ دیکش الریآ یبه چشم ها دست

 اوشمیس اهیقشنگت آوردن چشم س یصورت و چشما

 رضایعل یکنم که عقدت نکنن برا کاریکنم ؟چ کاری؟چ

 کاریاوش؟چیجگر س یرو یکنم که داغ نش کاری؟چ

 ؟ نیکنم که جوون مرگ نش

 

  الیانصاف بود ل یب

 یگونه عمق فاجعه را تو نینداشت که ا رحم

  دیکوب یصورتش م

  دیبار یم الریآ

 الیرا حل کند و ل یتوانست مشکل یم هیبا گر کاش

 نیرفت یباز حرف زد :مامان گفت دو ،سه روز فرار

مجبور  لهی؟گفت بابات به قصد کشت مادرت زده و جم

 کاریچ رضای؟عل الریشده آ ی.چ نیشده بگه کجا هست

 اتاق تو ؟ یکرده تو یم

 

اتاق بانو خواب  یبخدا .من تو دونمیهق زد :نم الریآ

کنارم  یکیشدم حس کردم  داریبودم از خواب ب

 هیبه چ یچ نمیتا اومدم به خودم بجنبم بب دهیخواب
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اتاق و شروع کرد به داد و  یتو دیعمه پر کهوی

 هوار .....

 

باور کن خود  الیگفت :ل نگاه کرد و الیل یچشم ها به

من  دنیهم شوک شد .انگار اصال توقع د رضایعل

مطمنئم به قصد  یاتاق نداشت .ازش متنفرم ول یتو

 یبود .تو باهاش حرف نزد ومدهیمن ن تیاذ

 کرد ؟ یم کاریاتاق چ یاون شب تو یدی؟نپرس

 

 دمشیرا پاک کرد و گفت :من اصال ند شیاشکها الیل

 میبر دیبهم گفت با نیکه رفتن افش نای.صبح خاله ا

افتاده منم  یاتفاقات کی نکهیببرمت خونه بابات مثل ا

 شده اومدم خونه شما  یاومدم تا مامان بهم گفت چ

 

گذاشت و گفت :من با بابام  الریآ یپا یرو دست

رو  گهیهمد اوشیتو وس گمیکنم م یصحبت م

جونش به جون تو بنده  اوشیس گمیم نیخوایم

  رضایعل یعقدت کنن برا ذارمینم
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  دیدرخش الریدر دل آ دیام یها بارقه

 انشانیاگر از عالقه م دیپدرش بود شا زیعز اوشیس

 نیا رضایازدواج او و عل یبرا گرید شدیبا خبر م

 کرد یهمه اصرار نم
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  یزغال#چشمان

 

 ۷۸ پارت

 

 به خانه برگشته بود  الیل

تخت نشسته و به باغ خزان زده  یرو اطیدر ح پدرش

 کرد  یاش نگاه م
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ظرف کوچک  کیگذاشت با  ینیدر س یاستکان چا دو

 خرما و قندان 

 تخت نشست  یپدرش رو کنار

 او هم رو به راه نبود استکان را به دستش داد  حال

نگاهش کرد و گفت :دست دختر قشنگم درد  ونیهما

 نکنه 

 

 لب زمزمه کرد :نوش جونت  ریز الیل

 یخوای:بابا واقعا م دیسکوت کرد بعد پرس هیثان چند

 ؟ یعقد کن رضایعل یبرا الریآ

 

 یا گهی:راه د دیبه دخترش نگاه کرد وپرس ونیهما

 بابا ؟ میدار

 

 کیپاسخ داد:معلومه که هست ...بابا شما از  الیل

ماجرا از چه  دی........اگه بدون نیخبر ندار یزیچ

 قراره ....
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 دخترش شد رهیخ ونیهما

 کند  یدر نگاهش داشت جان م یزیچ انگار

 الریآ اوش،یکه س دونمیبابا .م دونمی:من م گفت

 . خوادیم

 

  دیدرخش الیدر دل ل دیام

 بابا .... شهیگفت :اما نم ونیهما

 بند آمد  الیل نفس

گفت :من به  دیکش یهم انگار سخت نفس م پدرش

اتاق  یتو یشک ندارم اما بابا اون شب عل الریآ یپاک

 بوده .

 مهیبغل بودنشون ن یبغلش عمه ات تو یتو الریآ

 ه. دیاتاق خواب هوار کش یشب ،تنها ،تو

 رضایشب ،تنها ،بغل عل مهیکه ن یمردم دختر یجلو

 ؟ میکن اوشیرو عقد س دهیخواب

 

 شد رهیچشمانش به چشمان دخترش خ با
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بابا ؟اصال بر فرض که بشه که صد  شهی:م دیو پرس  

 . شهیسال نم

 ی؟پا شهیپارچه آت کی؟اون  یکن یم کاریچ عموت

 . ستادهیکشتن ا

 یصبر م یکن یتو فکر م  زهیر یآبروش خون م سر

 خوادیم الریواقعا آ اوشیکنه که س یکنه اصال قبول م

. 

 اوشیخود س یبابا از کجا مطمئن یزیچ کی تازه

بشنوه بازم  ییآبرو یب نیخبر ا یبرگرده  وقت یوقت

 بخواد ؟ الریآ

 

 یچ اوشیگرفت : پس س دنیباز بار الیل یاشکها

 ؟ شهیم

 

فرستمش بره  ی:م دیآه گونه نفس کش ونیهما

 یکنارم باشه اما حاال خودم م خواستمیم شهی.هم

 بره  رانیفرستمش از ا
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و گفت :آخ .......چه نقشه ها  دیدوباره آه کش باز

بابا .....آخ از  اوشیو س الریآ یعروس یداشتم برا

  اوشیدل س

 

 کند  یدر نگاهش جان م یزیچ کی

 قلبش بود  انگار

 مرد یکند اما نم یدر نگاهش جان م قلبش

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۷۹پارت
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و گفت :آخ .......چه نقشه ها  دیدوباره آه کش باز

بابا .....آخ از  اوشیو س الریآ یعروس یداشتم برا

  اوشیدل س

 

 کند  یدر نگاهش جان م یزیچ کی

 قلبش بود  انگار

 مرد یکند اما نم یدر نگاهش جان م قلبش

 

چشمش به  یاز بچگ اوشیگفت :بابا س هیبا گر الیل

بوده .بابا .....بابا گناه  الریبوده .فکر و ذکرش آ الریآ

 داره برادرم 

 

 کرد هیگر یها یها و

 فرو آمد  ونیهما نهیبر س ینیسنگ بغض

 بود  دیدرد عشق کش خودش

 دانست چه بر سر پسرش خواهد آمد یم
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نبودم بابا  یخش دار گفت :امانت دار خوب یبا صدا 

 یها یدنبال بدبخت بی....بچه رو فرستادم کشور غر

 عموت

 سر نفسش. میهوار شد نجایخودمون ا 

ما رو سر اون  نهیرو که ک رضایلعنت کنه عل خدا

 کرد . یبدبخت خال

بچه رو انقدر پر کرد تا  نیکه ا دیلعنت کنه ناه خدا

 زد . یکار نیدست به همچ

 میو پا شد میلعنت کنه من و محمود که نشست خدا

 . شهیبچه نم یب یزندگ میگفت

که ببره از  میگوشش بخون یانقدر تو میخواست یم

 . دیناه

 معتاد اسیاز دختر ال ببره

 شده . دهیبر الریاز آ اوشیکه س میکرد یاما کار 

 لعنتم کنه . خدا

 کنه بابا  خدالعنتم

 

 چشم در باغ گردانند الیل
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 زده بوده  زییپا باغ

 زده بود  زییهم پا شانیزندگ

 را هم بدزد  شانیزندگ  یها یآمده بود تا خوش زییپا

 یکن یاش گفت :بابا فکر م هیپر از گر یهمان صدا با

 ؟ رهیم ادشی الریبره آ یبفرست اوشیس

 

چشم  شیهم به منظره افسرده روبه رو ونیهما

 دوخت 

 کار ؟ نیجزءهم ادیاز دستم بر م ی:چه کار گفت

 رضایجلو چشمش زن عل الرینگهش دارم که آ نجایا

 باشه؟

 

 جمله  نیا دنیآتش گرفت با شن الیل قلب

 

 ونیهما

زانوانش گذاشت بلند شد و گفت :پاشو بابا  یرو دست

 بعداز ظهر عقد برادرته  می...پاشو آماده بش
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 بود  دهیبر نفس

 سوخت  یقلبش م انیم یجا

 شدیدوباره داشت تکرار م خیتار چرا

 کرد یبا او خوب تا نم یزندگ
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  یزغال#چشمان

 

 ۸۰پارت

 

که  رضایسر عل یباال دیلحظه در اتاق ناه همان

  ستادیغم بغل گرفته و نشسته بود ا یزانو
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امروز  یخوایواقعا م رضای:عل دیپرس یعصب یلحن با

 ؟یعقد کن الریآ

 

 سر بلند کرد و نگاهش کرد  رضایعل

 بود  ستادهیسرش ا یباال

 عقدش کنم  دیبا یندارم ول یحال گفت :عالقه ا یب

 

 یخوای؟م رضایعل یچ یعنیپرخاشگرانه گفت : دیناه

 یسر من ؟پس اون حرفات چ یاری؟هوو ب یریزن بگ

کس عوض  چیتا آخرش باهاتم ؟من تو رو با ه شهیم

 کنم ؟ یکنم ؟تو رو بخاطر بچه فدا نم ینم

 

و گفت :من دارم بخاطر بچه  ستادیبلند شد ا رضایعل

 ارهیسرت تا برام بچه ب ارمیکنم ؟دارم هوو م یفدات م

به  یچ یست متوجه نشد؟انگار در دی؟حالت خوبه ناه

 سرم اومده 

 

.من  یعل دونمیبه سمت کمد رفت و گفت :من نم دیناه

 دیزن جد یدونیخودت م رمیم نجایکه از ا
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 یآورد و تو رونیب یواریرا از کمد د شیها لباس

  ختیبود ر نیزم یکه رو یچمدان

 

 به سمتش رفت  رضایعل

 ؟ دیناه یکن یم کاریچ یرا بست و گفت :دار چمدان

 

کنم  یم کاریدارم چ ستیگفت :معلوم ن هیبا گر دیناه

 کنم  یجا باز م دتیزن جد ی؟دارم برا

 

 یگیم یچمدان زد و گفت :چ ریبا لگد ز رضایعل

 کنم ؟ کاری؟من بدون تو چ یریم نجایاز ا ی؟دار دیناه

 

؟غصه نخور  یکن کاریزهر خند زد :بدون من چ دیناه

منو  گهیکنه که د یمن پر م یجا نیهمچ ادیم الریآ

  ادینم ادتی
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مگه  یری.کجا م یگیم یدار یزد :چ ادیفر رضایعل

  یبر ذارمیمن م

 

جلوم  یتون یبه سمت در رفت و گفت :نم دیناه

با هم  نجایا ادیب الریتا آ نمیتونم بش یمن نم یریبگ

  میکن یزندگ

 

وگفت :محاله ...محاله  ستادیدر آستانه در ا رضایعل

  دیناه یبذارم بر

 

وگفت :برو کنار   دیشوهرش کوب نهیس یرو دیناه

،دو  رمیم گهیساعت د کی یبذار برم االن نذار

 رونیب یریخونه م نی،باالخره که از ا گهیساعت د

 

در  یسرانجام از جلو یب یخسته از جنگ ها رضایعل

 کنار رفت 

 رفت  یم یرفتن

درخانه بماند مانع  ایتوانست تا آخر دن یکه نم او

 شود  دیناهرفتن 
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 شد  اطیچمدان به دست وارد ح دیناه

 تخت نشسته بودنند  یرو ونیو هما الیکه ل یدرحال

 توانستند رفتن او را تماشا کنند  وفقط

 نشست  نیزم یُسر خورد و رو واریکنار د رضایعل

کنم  کاری:خدا چ دیفرو کرد و نال شیموها انیم دست

بدم ؟خدا  یچ اوشیس اد؟جوابیداره به سرم م ی؟چ

 کنم ؟ کاریبگم؟خدا زنم چ یبه برادرم چ

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۸۱ پارت
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را آماده  الریرا فرستاده بود تا آ نیپرو الویل ونیهما

 کنند

  دیرس یکه عاقد م گریدو ساعت د یبرا 

به گردنش  یبا روسر لهیبا دست شکسته که جم الریآ

 کرده بود زانیآو

دور وبرش  یمات زده وسط هال نشسته به آدم ها 

 کرد  ینگاه م

 یدست لباس مناسب برا کیرفته بود تا  نیپرو

  اوردیدخترک ب

 نشسته بود  شیوسط هال کنار دختر عمو الیل و

  زدیزار م و

 بود  ماریخسته و ب الریآ

درد داشت که تمام   یشکسته اش به اندازه ا دستش

 کرد  یتنش درد م یاستخوان ها

 هم درد دارد  شیموها شهیکرد ر یاحساس م یحت

 نگاه کرد  انیصورت اطرف به

 کبود شده بانو  صورت
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 یشانیپ قیزخم عم یآش والش مادرش و حت صورت

 گرفت  یرا از او م شتریتوان مقاومت ب لهیجم

 را آزار دهد  انشیاطراف نیاز ا شیخواست ب ینم

توان کتک خوردن و  نیاز ا شتریخودش هم ب تن

 نداشت  دنید بیآس

 از همه کتک خورده و درب وداغان بود  شتریب

 شد میکرده بود وتسل سکوت

 

 دیرس یکس نم چیو ه زیچ چیزورش به ه یوقت

 کوتاه آمدن تنها راه بود 

 دست لباس رنگ روشن برگشت  کیبا  نیپرو

 کرده بود  اشتباه

 آورد  یم اهیس دیبا

 روز مرگ دخترک بود امروز

 کرد  یم یمرگ خودش و عشقش عزدار یبرا دیبا 

با آن دست شکسته و تن  یاز تنش در آمد وقت جان

 آورد رونیرا ب شیلباس ها یزخم

  دیرنگش را پوش یریکت و دامن ش الیو به کمک ل 
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 بود دهیخر الیحنا بندان ل یلباس را برا نیا

 شودیم شیدانست لباس عزا ینم

 ینم چیاما ه دیچرخ یم شیمثل خون در رگ ها درد

 گفت 

  ختیر یگرفت و آهسته اشک م یلب گاز م فقط

 

 کرد  یم یعزا دار درقلبش

 مرگ عشقش  یبرا

 شیاهایرو مرگ

 شیآرزوها مرگ
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  یزغال#چشمان

 

 ۸۲پارت

 

 نشسته بود  نیزم یرو رضایعل کنار

 یو دسته گل یسفره مقابلشان پهن بود نه قران نه

 دستشان  انیم

  دیساب یسرشان قند نم یهم باال یکس

 به تن نداشت یهم کت و شلوار داماد رضایعل

مردانه چهار خانه سورمه وشلوار  راهنیپ کی 

 بود  دهیلباس را تنش د نیکه قبال بارها بارها ا یمشک

  دیخر الیشب حنابندان ل یکه برا یهم با لباس الریآ

 مادرش دیچادر نماز سف و

  

 زانیبه گردنش آو یروسر کیچپش همچنان با  دست

 بود 

مشت  شیزانو ینگاهش به دست راستش  که رو و

 شد 
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دور تا دور  ه،یو در و  همسا لیاز بزرگان فام یتعداد

 هال نشسته بودنند 

 قرار نداشت  یرنیو ش وهیآنها هم م یجلو یحت

 یبه دست داشت و  م یچا ینیس کی نیپرو فقط

 گردانند مثل مجلس عزا 

 کم البته .... شیو خرما حلوا

 الریآ یمتعجب به صورت زخم یبا چشمان لیفام زنان

و پچ پچشان  شدنندیم رهیخ رضایدر هم عل یو اخم ها

 به راه بود

 خوردیمغزش را م انهیمثل مور شانیزمزمه ها یصدا

 جراتش را داشت  اگر

 گذاشت  یگوشش م یرا رو شیدستها

 را نشنود یکس یتا صدا دیکش یم غیاز ته دل ج انقدر

 

 

  لم؟ی:عروس خانوم وک دیبار سوم پرس یبرا عاقد
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 ریپر دردش گ نهیس انیم یعروس خانوم اما جا نفس

 کرده بود

 آمد  یباال نم 

 توانست خودش را ببرد زنده به گور کند  یم کاش

رفت خودش را در همان  یتوانست م یم کاش

 یشانیپ اوشیبار کنارش س نیکه آخر یرودخانه ا

 کرد یغرق م دیاش را بوس

 دید یو م زدیبه صورت خودش م یلیس کی کاش

  ستین شیب یخواب نهایهمه ا

:عروس خانوم با  دیبار خدا داند چندم پرس یبرا عاقد

 ؟ لمیشما هستم وک

 

 داشت  یبد جهیسر گ احساس

 دیچرخ یخانه دور سرش م کل

 حاال از هوش خواهد رفت  نیکرد هم یم حس

افتاده و هر  یاهیرا داشت که در حفره س یکس حس

 رفت  یم نییبه سمت پا شتریلحظه ب

 ... دیباز پرس عاقد
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 کرد ریپدرش گ نینگاهش در نگاه خشمگ نباریا

  دیترس یجان خودش نم از

خواست  یبود اما نم ایاتفاق دن نیاو بهتر یبرا ُمردن

 خانواده اش شود دنید بیمانع آس نیاز ا شیب

 را به در دوخت  نگاهش

 وارد شود اوشیدر س نیمعجزه شود ازهم دیشا

 داشت  یخدا کار یمعجزه برا مگر

 آن لحظه کجا بود  خدا

 حضورش را ،کمکش را الزم داشت  یبدجور

 یم گرفت .بغلش یآمد دستش را م یخودش م کاش

 یاوشیتو قسمت س ایگفت :غصه نخور یکرد و م

 تونه از هم جداتون کنه  ینم یکس
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  یزغال#چشمان

 

 ۸۳پارت

 

 یگرفت .بغلش م یآمد دستش را م یخودش م کاش

 یاوشیتو قسمت س ایگفت :غصه نخور یکرد و م

 تونه از هم جداتون کنه  ینم یکس

 نبود یخبر چینه ه اما

 نه معجزه شد 

 آمد  اوشینه س 

 اش بود  رهیخصمانه خ یبا نگاه پدرش

 بازهم سوالش را تکرار کرد یعصب عاقد

 

 رونیب نهیبا دستان خودش قلبش را از س خودش

  دیکش

 قلبش را خاک کرد  خودش
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 آمد و گفت :بله  رونیاز قعر همان چاه ب شیصدا

 

 چه شد  دینفهم گرید

  دیشن یمشت صدا م کی فقط

 گفت  یم یزیداشت چ یکی انگار

  دنندیکش یها هم انگار داشتند کل م یبعض

 شانیهم که درست رو به رو لیفام یاز زن ها دوتا

 نشسته بودنند هنوز پچ پچشان به راه بود

زانوانش  یمشت شده رو گرید رضایعل یها دست

 نبود 

 .... وداشت

 کند  یدانست دارد چه م ینم

 یرا رو شیدستان مرد کنار یخال یجال فقط

 حس کرد  شیزانوها

 بله داده بود رضایعل به

 ؟یشناس یرا که م رضایعل

  اوشیبرادر س 
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 ؟ یشناس یرا که م اوشیس

 دهیبا هم بودنشان نقشه کش یعمر برا کیکه  یمرد

 بود

 ؟ یشناس یرا که م اوشیس

را انقدر ببوسد تا  شیکه قرار بود چاله گونه ها همان

 از نفس برود 

را شانه  اهشیس یکه قرار بود هر شب موها همان

 بزند 

 بود شیاهایکه مرد رو همان

 ؟ مییگو یرا م اوشیکه کدام س یدان یم

 که قرار بود شوهرش باشد همان

 شود  شیو هم بال همبستر

 

 بود اوشیبرادر همان س رضایعل

 

 

 دیکش ینفس م یسخت به

 کرد یکند شدن ضربان قلبش را هم احساس م یحت
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 جانش در حال خارج شدن بود  یاز تن ب جان

 رفت  یفرو م اهیبه قعر چاه س شتریلحظه ب  هر

 دیچرخ یدور تند دور سرش م یرو خانه

 یجانش رو پاها یاز هوش رفت و تن ب کبارهی به

 افتاد رضایعل

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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   یزغال#چشمان

 

 ۸۴ پارت

 

 شد  رهیخ شیپاها یبه جسم مچاله شده رو رضایعل
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 یلرزان یبا دستان شیچند لحظه پ نیکه هم یدختر

 .زدیسند ازدواج را امضا م

 کرد  یآهسته از چشمش چکه م واشک

 افتاده بود . شیپا یجان رو یب حاال

 

که صدمه  ییصورتش آن قسمت ها یزخم ها انیم از

  دید یاش را راحت م یگ دهیبود رنگ پر دهیند

 وحشت زده به سمت  خواهرش رفت  بانو

با تشر گفت  دید یم ییکه انگار آدم فضا رضایبه عل و

 ؟از هوش رفت  یی:کجا

  میکن بلندش کن کمک

 

 تنش برد  ریدست ز دیترد با

 اش بود  یو قانون یشرع همسر

همه  یلمس تنش حس عذاب وجدان بزرگ امااز

 وجودش را گرفت 

 شد  بلند
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دستانش  یجان رو یب یدخترک را که با تن و بدن و

 افتاده بود 

 کرد  بلند

 گفت  یم یزیچ یکس هر

 ینم یزیمغز مرد جوان انقدر از صدا پر بود که چ اما

  دیشن

 به اتاق برد  شیدستها یرا  رو دخترک

را به هوش  الریهر چه کردنند نتوانستند آ الیول بانو

  اوردندیب

 یراه یآورد چهار نفر نیرفت ماش رضایعل باالخره

 شدنند  مارستانیب

 بودنند مارستانیساعت  بعد داخل ب مین

و نه، به  نیتمام راه نه، به ماش رضایکه عل یدر حال 

 رحم نکرد نانشیسرنش

شهر  یتوانست به سو یکه م یو با تمام سرعت 

 رانده بود
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 یاز همه مقصر م شتریب الریرا در حال بد آ خودش

 دانست 

 آمد  رونیاز اتاق ب دکتر

دستش شکسته  نی:خبر داشت دیپرس رضایرو به عل و

 ؟

 

به بانو نگاه کرد و بانو گفت :مطمئن  جیگ رضایعل

 کرد یناله م یلیاما از درد دستش خ مینبود

 

چه  نیبهم بگ قایدق شهیگفت :م تیبا عصبان دکتر

 سرش اومده ؟ ییبال

 

 کرد یدست شیپ رضایعل

 را نداشت شتریحوصله دردسر ب 

 نیمتاسفانه افتاد زم یکوه نورد میگفت :صبح رفت 

 غلت خورد یمسافت کی
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اومده  ادتیپورخند زد :از صبح تا حاال .حاال  دکتر

هوش شده که  یب  چارهیب گهید نمی؟ا شیاریب

 ؟ نشیآورد

 ؟ یاش کارهی:چ دیپرس رضایاخم از عل پر

 

 انداخت و گفت :شوهرشم  نییسر پا رضایعل

 

 یم ینیسنگ یدوشش بدجور یکلمه رو نیگناه ا بار

 کرد

 خودش نبود  یسرجا یزیچ کی

 بود  یبرادرشوهرش م دیبا او

 چرا شوهرش شده بود؟ پس

 

خانوم دکتر تکرار شد و گفت  یلب ها یخند رو پوز

 خورده و کتک نخورده ؟ نیکه زم ی:مطمئن

 

 دکتر نگاه کرد  یچشم ها یتو رضایعل
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  یزغال#چشمان

 

 ۸۵ پارت

 

دکتر تکرار شد و گفت  یلب ها یخند رو پوز

 خورده و کتک نخورده ؟ نیکه زم ی:مطمئن

 

 دکتر نگاه کرد  یچشم ها یتو رضایعل

 سراسر غم بود  چشمانش

 کرد  یحمل م شیشانه ها یغصه را رو کوه
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وقت دست  چیگفت :خانوم دکتر من ه یدرماندگ با

 زیکه عز الریآ یوقت .اونم برا چیبزن نداشتم .ه

 کسمه  نیتر

 

 گفت  ینم دروغ

 کسانش بود  نیتر زیء عز جز

 نباشد؟ زیعز شدیمگر م اوشیس زیعز

 

صبح دستش  زهیزد :معلوم چقدر عز هیکنا دکتر

  نشیشکسته حاال آورد

  

 توجه به آنها قدم برداشت یب و

پرستار کنارش که همراهش بود گفت :دستش  یبرا 

.امشب دیکن قی،بهش مسکن  تزر نیریگچ بگ دیبا

 بمونه  نجایا
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که  یو لب ها دهیپر یدست گچ گرفته و رنگ و رو با

  زدیم یدیبه سف

 تخت  یرو دهیخواب همانطور

 شده بود رهیمقابلش خ دیسف وارید به

 ماند  یم مارستانیدر ب دیرا با شب

کرده بودنند احساس درد  قیکه تزر یمسکن بخاطر

 داشت  یکمتر

 وارد اتاق شد  رضایعل

 گرشیسرش گذاشته و دست د یدستش را باال کی

 الریکرد :آ شیبه سمتش خم شد و صدا یلبه تخت کم

 ؟

 

 بود  اوشیس یصدا هیشب شیصدا یلعنت

 سرش را تکان دهد  نکهیا بدون

 از رو به رو گرفت و به او داد  چشم

 ؟ ی:خوب دیآهسته پرس رضایعل

 

 کرد یخوب بودن را درک نم ی....معن خوب
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 مرده بود  او

 شد؟یم شانیبد حال ایمرده ها خوب  مگر

 نگاهش کرد  فقط

 الریآ ی:خوب دیدوباره پرس شیچشم ها رهیخ رضایعل

 ؟ یالزم ندار یزی؟چ

 

 الزم داشت مرگ  زیچ کی چرا

 فراهم کند ؟ شیتوانست برا یم رضایعل

 

 لب زد :نه الزم ندارم  آهسته

 

 ینگاهش م رهیصورتش خم بود و خ یرو همچنان

 کرد 

تخت افتاده  یگونه زار و نزار رو نیدختر که ا نیا

 محبوب قلب برادرش بود اما همسر او 

 شد  یجار شیوجدان مثل خون در رگ ها عذاب

 الریصورت آ یرو دیقطره اشک از چشمش چک کی

  ختیر
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 کباب بود  اوشیس یتنش برا یتک سلول ها تک

 دیکاو یبه سانت صورت دخترک را م سانت

 اشتباه کرده باشد  دیشا 

 اوششیس الریآ دهیتخت خواب یکه رو الریآ نیا دیشا

 نباشد 

 بود  اما

 بود  خودش

جان  شیتر از جانش برا زیکه برادر عز یالریآ همان

 داد یم

  دیچک الریصورت آ یدوم هم رو قطره

 و سوزان بود  داغ

 سوزاند یسوخت و م یقلبش که م مثل
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  یزغال#چشمان

 

 ۸۶ پارت

 

  فرانسه

  استارسبورگ

 

 استارسبورگ  یها ابانیدر خ یرو ادهیاز  پ خسته

 یشهر داخل کافه ا نیآلوده ا یدر هوا دنینفس کش و

 نشستند

 تازه کنند  یبنوشند نفس یتا قهوه ا 

همه راه  نیو گفت :ا دیاز قهوه را نوش یکم منصور

.از زنش که  یچ چیه یبه هوا نجایما رو کشوندن ا

براش نمونده  یچ چیه بایهم که تقر هیجدا شده ،سرما

روزه معطل   ستیاز  ب شتریب نجایا میما اومد قایدق

 بشه ؟ یکه چ میشد

@Rooman_nazy
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 نیداد و گفت :هم هیتک یصندل یبه پشت اوشیس

  رانیا ادیب اریاگه برداره ب یچ چیه بایتقر هیسرما

 خودمون شیپ

 تونه باهاش بخره  یم نیچندتا باغ و زم یدون یم 

 خوادیم دهیاز هم پاش نجایکه ا شیقول تو زندگ به

 ؟ کاریبمونه چ

. اصال دوست رانیا میبر زنمیباهاش حرف م دارم

  خوادیکه دلش م یده ،  بره هر شهر ادینداره ب

 یرانیتو کشور خودش باشه زن ا یکنه .ول یزندگ

فرانسه که سر سال نشده  میمق یایتالینه زن ا رهیبگ

  شیولش کن بره دنبال زندگ

 

 اوشیس یخم شد و گفت :ول زیم یرو یکم منصور

از رفتن و جدا  شتریکه  عمو محسن ب یقبول دار نویا

پدر اون از دست داده  تیحما نکهیشدن زنش بابت ا

 ناراحته؟

 

 سر تکان دادو گفت :آره موافقم درسته  اوشیس
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.  با عمو  میینجایروزه که ا ستیمنصور ب نی.بب

 یلیکه خ رانیشد برگرده ا یاگه راض میکن یصحبت م

 میگرد ینشد خودمون بر م یاگه راض یول یهم عال

مقدار پول بفرسته تا  کیبراش  گمیبه بابا م رانیا

ونه دوباره کارش سر و سامان  بده به قول تو از بت

که به حضور ما  ستیناراحت ن یلیرفتن زنش هم خ

 باشه  اجیاحت نجایا

 

 سر تکان داد  دییبه نشانه تا منصور

پاشو  یخوب قهوه اتو که خورد یلیگفت :خ اوشیس

  میهامون برس دیتا به خر میبر

 

.بابا  دیگرد شده گفت :بازم خر یبا چشم ها منصور

همه  نیخواهر ا کی یمادر دار کیتو همه اش 

 ؟یخریم یک یزنونه برا لیوسا

 

دوتا مادر دارم  نیخودش اشاره کرد و گفت :منو بب به

 نکردم.  دیبه اندازه تو خر ی،سه تا خواهر ول
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  دیخند اوشیس

اونا  یبلند شدوگفت :خوب دختر عمو که دارم برا 

 کنم  یم دیخر

 

غلط  یلیشد و گفت :تو  خ یعصبان یتصنع منصور

 بخر  یبرو واسه عمه ات سوغات یکرد

 

آهسته پشت گردن منصور زد و گفت :پاشو  اوشیس

 کم چرت بگو 

 

 کافه  رفت یبه سمت خروج و

  

صبر کن الاقل  کهیمرت یآهسته گفت :هوو منصور

 صورت حساب بپرداز 

 

 از کافه خارج شده بود اوشیس اما
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 ریمس یکه رو اوشیور به سبعد منص قهیدق چند

زمزمه کرد  وستیپ زدیسنگ فرش شده  آهسته قدم م

 :مفتخور

 

و گفت :حرومت باشه اون هم مهمون  دیخند اوشیس

 که مهمونت بودم شدم مفتخور  کباری. یمن بود

 

وگفت :بابا تو  دیبه پشت گردنش کش یدست منصور

 باغ دارساده  کیمن  یپزشک مملکت

 

تو اگه از من بهتر  یگفت :واال اوضاع مال اوشیس

  ستینباشه بدتر ن

 یگوشه چشم نگاهش کرد و گفت :منصور کم لودگ از

 بهت بگم  یزیچ کی خوامیکن م

 

 ی:اتفاق دیسر برگردانند نگاهش کرد وپرس منصور

 افتاده ؟
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بهت  دیکه با یمطلب کیسر باال انداخت:نه  اوشیس

 بگم 

 شیپ یکرد و نگاهش را به سنگفرش ها سکوت

 چشمش دوخت 

دانست هر وقت  یشناخت م یرا م اوشیس منصور

سخت است  شیبزند که گفتنش برا یخواهد حرف یم

کند تا بتواند کلمات را در ذهنش  یسکوت م یقیدقا

 کند فیرد
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  یزغال#چشمان
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 ۸۷ پارت

 

 

 زدنندین اوپالنت قدم مبَ  ابانیبود که در خ یقیدقا

 و هر دو در سکوت سرگرم افکار خودشان بودند  

  ستادنندیا لیگراند ا بایکنار رودخانه ز باالخره

که کنارش با سنگ فرش مفروش  ییبایز رودخانه

 داده شده بود  نتیز بایشده و با در ختان ز

شهر جدا  یاهویکه داشت   از ه ییبایمنظره ز وبا

 بود 

  بایدنج  و آرام و ز ابانیخ کی

 کهیقسمت سمت چپ بدنش را به نرده ها ت  اوشیس

 داده

به نرده ها  دهیو رو به منصور که او هم چسب 

اما خوب  رهیگفتنش د یبرا دونمیبود گفت :م ستادهیا

  ستیهم راحت ن یلیخ

 

 در سکوت منتظر بود  منصور
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انداخت و شمرده شمرده گفت :  نییسر پا اوشیس

 میشناس یرو م گهیتو خوب همد منصور من و

که من اگه  یدونی.م میبرادر با هم بزرگ شد نی....ع

 ستین یفکر یهوا و هوس و ب یبزنم از رو یحرف

....... 

 

 سکوت کرد هیچندثان باز

 دییبگو خواهدیچه م اوشیحدس زده س بایتقر منصور

 

مقدمه رفت سر اصل  یب نباریجوان ا مرد

احساس  الریکه من نسبت به آ یدونیمطلب:خودت م

 که اونم نسبت به من ...... یدونیدارم .....م

 

حرفش را ادامه داد:راستش  قینفس عم کی با

 کنم ..... یازت خواستگار الریآ خوامیمنصور م

 رمیبرگردم م نکهیگفتم به محض ا بهش

که  نهیاما ....اما فکر کردم درستش ا شیخواستگار

 بذارم. انیاول تو رو در جر
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 کرد سکوت

 هم ساکت بود  منصور

 که گذشت یقیدقا

 از منصور بشنود  یهر لحظه منتظر بود سخن اوشیس

 گفت  ینم یزیاو چ اما

  یوقت اوشیس

 نگاهش کرد  رهیاز او نگرفت خ یجواب 

 سر تکان داد:ها  منصور

 

 اش بود  رهیهمچنان خ اوشیس

نگاه  ینجوریچرا ا هیباز سر تکان داد :ها چ منصور

 ؟ یکن یم

 

خبر  زیکرد منصور از همه چ یکه فکر م اوشیس

 یخوای:نم دیپرس دیدارد از رفتار او متعجب بود با ترد

  یبگ یزیچ
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پشت سرش  یبه نرده ها کهیت  یبا خونسرد منصور

بذارمت  انیدر جر خوامیم یبگم .گفت یداد و گفت :چ

ازم منتظر  ستمی.من که عروس ن گهید ی.گذاشت

  یجواب

 

و گفت  دیکوب شیبازو یتو یبا خنده مشت اوشیس

  ی:واقعا که خل

 

 یم کاریچ یگفت :هوو یساختگ تیبا عصبان منصور

ها .دختر بهت  رهیهرز م یلیروزا دستت خ نی.ا یکن

 حواست جمع کن دماینم
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 ۸۸ پارت

 

 اشان تا شب ادامه داشت  یگرد ابانیخ

 شده بود  حاصلش

 بایلباس شب ز کی، میزنانه مال یعطر فرانسو کی

  دیمراسم عقدشان خر یدر  ذهنش برا اوشیکه س

 کفش مناسب همان لباس . و

پدر و برادرش هم  یهمان شب برا اوشیس البته

 کرد  هیته یسوغات

 کرد دیخر یهم کم منصور

کفش به  کیهم  لهیجم یبرا اوشیو به اصرار س 

 دیخر یعنوان سوغات

 همچنان قصد گردش داشت اوشیس

 رفت  یمغزش رژه م یمنصور رو یاما غرغر ها 

 شدیمردک م میتسل داشت

 ابانیکه چشمش به مزون لباس عروس آن طرف خ 
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بود  نیتریکه در  و ییبایز تینها یو لباس  عروس ب 

 افتاد

آن  شیتوجه به فحش ها یمنصور را گرفت و ب مچ

 رفت  ابانیخ یسو

لباس  نیا یبگ قایدق شهیغرولندکنان گفت :م منصور

 ننه من ؟ ی؟برا یخوایم یک یبرا

 

خواهر به  یبا خنده گفت :ننه ات چرا ؟وقت اوشیس

 ؟ یدار یاون خوشکل

 

 چپ چپ نگاهش کرد  منصور

 

 یکار کیامشب  نمیشد  :بب یعصبان یباز  تصنع  و

خفه ات کنم ناکام  نجایهم ای؟ رمیدهنت گل بگ یکن یم

  یبر ایاز دن
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وارد  شیپسر عمو یبه حرفها تیاهم یب اوشیس

 مغازه شد 

 را در خواست کرد  لباس

  دیرا گفت منصور سوت کش متیکه ق فروشنده

 نیچه خبره ا الیخ یگفت :بابا ب اوشیرو به س و

 یلباس بد نیپول ا یخوایهمه م

 

 را گرفته بود اوشیچشم س یلباس حساب اما

 کرد  یفکر م الریبا آ شیوقت به شب عروس هر

  شدیم انیچشمانش نما شیپ یلباس نیبا همچ او

 چشمانش بود شیپ شیایاز رو یانگار تکه ا حاال

 

 شهیگفت :اصال بخر .خوش به حال من هم م منصور

لباس بپوشه  نیهم گمیم حانهیبا ر می.شب عروس

  دمینم دیپول خر گهید

 

فقط  نیباش .ا الیخ نیسر تکان داد :به هم اوشیس

  الرهیمخصوص آ
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از مزون خارج  یبا جعبه بزرگ یبعد وقت قهیدق چند

 شدنند 

که لباس  یرو به منصور گفت :از لحظه  اوشیس

 دارم . یحس کی دمیعروس خر

 غم نشسته رو قلبم  کی انگار

 

که  هیو گفت :غم از دست رفتن پول دیخند منصور

 خره  یبابتش داد

 

 ینگاهش را به منصور داد و گفت :شوخ اوشیس

...کاش تلفن بود  هیجور کیکنم منصور .حالم  ینم

اون خراب  یقراره برا یک دونمی...نم زدمیزنگ م کی

 بزنن  لیشده دکل مخابرات و موبا
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گرفت و گفت  شیجعبه بزرگ را از  پسر عمو منصور

 به هم ... یختی،انگار واقعا ر اوشی:چته س

 

بود گفت :اگه  رهیهمانطور که به رو به رو خ اوشیس

 بهم ؟ یخندیبهت بگم نم یزیچ کی
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  یزغال#چشمان

 

 ۸۹ پارت

 

بود گفت :اگه  رهیهمانطور که به رو به رو خ اوشیس

 بهم ؟ یخندیبهت بگم نم یزیچ کی

 

 منتظر نگاهش کرد  منصور
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خواب  یتو الریآ شبیمتفکر  گفت :من د اوشیس و

 . دمید

 لباس عروس تنش بود کی

سوخت  یبود لباسش داشت م ستادهیا شیوسط آت 

 کرد یخودش فقط به من نگاه م

 

 

 ختیر یچشماش اشک م از

  دیخند یو لب هاش م 

بکشمش  شیدراز کردسمت من  تا از وسط آت دستش

  رونیب

 دستشو گرفت  کنفری

 منصور دیمن نبودم .دست من بهش نرس یول 

  رونیب دشیکش شیوسط آت از

 سوخت  یلباسش نم گهید

 

 بود . یبیخواب عج یلیباال انداخت و گفت :خ ابرو
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غذا  شبیمنصور سر باال انداخت و گفت :از بس د 

 یدیبوده خواب آشفته د نی.شکمت سنگ یخورد

 .چقدر گفتم انقدر نخور

 

 که هنوز غرق فکر کردن به خوابش بود  اوشیس

 گرفت  ینم یالبته با آن خواب حس خوب و

بودن خوابش  ریتعب یمنصور دلش را به ب ریتعب با

 خوش کرد 

بر لب نشاند و گفت :آره احتماال  یکم رنگ لبخند

  یگیکه تو م نطورهیهم

 

 

را در دستش جابه جا کرد و  دیخر یها سهیک منصور

دستم افتاد .چه خبره بابا  ایذره تند تر ب کیگفت :حاال 

 ها  یکن یم نجایهم تیعروس دیکل خر یدار

 

. بعد  شهیتو که بد نم یبا خنده گفت :برا اوشیس

 یپوشه .البته اگه بهت رو یجونت م حانهیر الریآ

 خوش نشون بده 
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  دیبلند خند یصدا با
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 یزغال#چشمان

 

 ۹۰ پارت

 

 اتاق نشسته بود  یتو

 گردنش بود  زانیگچ گرفته که آو یدست با

باغ  رهیماتم زده خ یپنجره نشسته و با صورت پشت

 شد   زییجان سپرده به پا
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 بود شیو روز باغ مثل حال و روز زندگ حال

 ، خسته  دهی،بر دیام نا

 بدون در زدن وارد اتاق شد  الیل

 به سمتش رفت  زهیانگ یب ییو با گام ها آهسته

 نشست  کنارش

 ؟ یدست سالمش را گرفت و زمزمه کرد :خوب و

 

 پوزخند هم نزد  یحت

  زنندیمگر پوزخند م مردگان

در سکوت کنارش نشست و مشغول نوازش  الیل

 انگشتانش شد 

اش را  یطوالن یشب ها یخواب یخسته از ب چشمان

 بست 

 رونیچشمان بسته اش ب انیاشک از م یقطره ا و

 اد افت

 گذشت  یم اوشیوپنج روز از رفتن س ستیب

 در آمده بود رضایکه به عقد عل شدیهم م یروز چند
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دانست چند  یدانست فقط م یرا نم شیروزها عدد

 شب و چند روز از آن واقعه گذشته او هنوز نمرده 

  دیکش یهم نفس م هنوز

 ادامه داشت  یزندگ و

 گردد  یروزها بر م نیهم اوشیدانست س یم

 تیکه روزهاست واقع یو با کابوس گرددیبرم

 شودیشده روبه رو م شانیزندگ

 

 

 تقه به در اتاق خورد  چند

 بعد مازار همراه مادرش وارد شد . یا هیثان

عادت نداشت زود به زود به مادرش سر بزند حتما  او

 را داشت  شیحامله شدن هوا یروزها به هوا نیا

 

 آمد  یاز مازار  بدش نم گرید

 چه کرده بود ؟ مگر

 اش را کور کرد  یچشمان عروسک دوست داشتن فقط

 را کند شیرا آتش زد ودست و پا شیموها
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 حسادت کرد دیاش  شا ینوجوان ییایدن در

را در از دست دادن مادرش مقصر  الریاو هم آ دیشا

 دانست  یم

 صاحب مادرش شود  خواهدیکرد دخترک م یم فکر

 گرفت  یداشت انتقام م نگونهیا

 

 روزها  نیا  

 بدتر کرده بودنند  یلیبا او خ کانشینزد

 را گرفتند . زشیعز

 را شکستند . قلبش

 را شکستند  دستش

 

🦋🦋🦋🦋🦋 

 

[03.03.21 14:14] 
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  یزغال#چشمان

 

 ۹۱پارت

 

 شد  یزخم شانیضربه ها ریوجودش ز تمام

 

 مازار نگاه کرد  یچشمان آب به

 چشمان عروسکش بود  مثل

 که کورشان کرد  همانها

 

 آمد  یاز او بدش نم گرید اما

 نشست شیرو به رو مازار

 رهیخ شیرو به رو دهیبه دخترک خسته و رنگ پر 

 شد 

 حالت نداشت  نیدر ا الریآ دنیبه د عادت

 وقت او را مالفات کرده بود  هر
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  شیدیو طلبکار د نیخشمگ

 

 ؟ یخوب الری:آ دیپرس

 

 فرو کرد  اهشیس یموها انیم دست

حال کالفه  نیدر ا  یشگیدخترک بدخلق هم دنید از

 بود 

اگه مزاحمت شدم  دی....ببخش الریگفت :آ یناراحت با

 ازت بپرسم  یحال کی.اومدم 

 

 کرد لبخند بزند  یسع الریآ

 بار حس کرد دوستش دارد  نیاول یبرا

 یبود که برا یاو تنها کس انییو آشنا لیکل فام از

 آمد  دنشیبه د یاحوال پرس

 بر لبانش نقش نبست  لبخند

که  یوقت دیخسته اش به گوش مازار رس یصدا اما

تو  دنتی.خوشحال شدم از د یلطف کرد یلیگفت :خ

  یاومد دنمید یکه برا یهست یتنها کس
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جمله اش را که گفت باز اشک از چشمانش  نیآخر

  دیچک

  رندیگ یوسط مشکالت  قرار م یها وقت آدم

  شودیسرشان نازل م بتیمص یوقت

 رود  یاز مردم باالتر م توقعشان

اش را  یاش را ،همراه یهمدرد دیآ یکه م یکی

  شوندیدهد دلگرم م ینشانشان م

را دارند  شانیهوا گرانیکنند د یحس م نکهیا از

  شودیبهتر م یحالشان قدر

 

که از مازار و مادرش متنفر  یبابت تمام سالها الریآ

 بود تاسف خورد 

 بهتر بودنند  شانشیالاقل از خو آنها

 

 ومدین یجان اگه کس الریگفت :آ یبا دستپاچگ لهیجم

 چونکه نخواستن مزاحم استراحتت بشن  دنتید
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 پوز خند زد  الریآ

 زنندیمردگان هم پوزخند م پس

 دنیدختر هرزه ارزش د کیچون که  ومدنیو گفت :ن 

 نداره  یو احوال پرس

 

 مازار با درد خم شد  سر

نگاه کرد  الریآ یبه چشمها میبعد مستق هیچند ثان اما

  الریتو شک نداره آ یکس به پاک چیو گفت :ه

 

 جمله را گفت  نیکه داشت ا ینانیو با تمام اطم محکم

 کرده بود دایانگار سنگ صبور پ الریآ

نگاهش کرد و گفت :چرا  انیگر یبا چشمان 

 کسانم شک کردن .بابام،عموم ،عمه ام نیکترینزد
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🦋🦋🦋🦋🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۹۲ پارت

 

را فشرد و گفت :چرا با خودت  الریدست سرد آ الیل

 ؟مایکن یم تی؟چرا خودت اذ الریآ یکن یکارو م نیا

  یکه تو مثل برگ گل پاک میدونیهمه م

 

 اما خراب بود  الریآ حال

 بودنند  دهیرا کف کوچه هوار کش شیآبرو یب

 له شده بود  غرورش

 مازار  دنید با

هم حالش خوب بود هم  یاحوال پرس یآمدن او برا و

 بد 

را به صورتش  لیفام امدنیانگار ن یاز طرف آمدنش

  دیکوب
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او را  یپاک دییآمده بود تا بگو نکهیهم ا یاز طرف و

 یم شیآبرو یاز حجم ب یخودش  کم یباور دارد برا

 کاست 

 

 یبا همان چشمان آب مازار

 یم یکه سع یبا آرامش الریغلتان آ یاشکها رهیخ 

 کرد

درست  یهم منتقل شود گفت :همه چ الریبه آ 

.......غصه  شنیبد تموم م ی.... .روزهاشهیم

ا حرفه نیتر از ا یقو یلیکردم خ ینخور.من فکر م

 . یباش

 

.اون  نمیسکوت کرد و بعد گفت :صبر کن بب هیثان چند

عروسک  کی یکه سر چشما یدختر جسور

 کجاست؟ ارهیمنو از کاسه در ب یچشما خواستیم

 

 خودش لبخند زد  و

 بود ؟ ادشی پس

 لبخند زد  هیگر انیآن روز م یآور ادیهم با  الریآ
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چاقو که مازار با آن چشمان عروسکش را کور  همان

 کرده بود به دست گرفت 

بغ کرده  اطیکه گوشه ح  کلیسمت پسرک درشت ه به

 بود رفت 

مهم نبود که او هم بابت از دست دادن مادرش  شیبرا

 است  نیغمگ

  دادیقد نم زهایچ نیکوچکش به ا مغز

و گفت :چرا عروسکم کور  ستادیمازار ا  ییبه رو رو

  یکرد

 

 تخس گفت :دلم خواست . مازار

 یداند چقدر از تکه تکه کردن اسباب باز یخدا م فقط

 محبوب دخترک لذت برد 

انتقامش را از خانواده بابت گرفتن مادرش  انگار

 گرفته بود 

 

زشت تو رو  یچاقو را باالبرد و گفت :منم چشما الریآ

  ارمیدر م
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 همان لحظه بود یانتقانش براکه لذت  مازار

از او  ییهم غصه از دست رفتن مادرش وجدا هنوز

 را داشت 

 گذاشت  الریآ نهیس یرو دست

 هل داد  نیزم یرا رو او

رد شد و  یگل وال انیم انیتوجه به دخترک گر یب

 رفت 

 خلوت تر با داغ خود بسوزد و بسازد یدر گوشه ا تا
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 یزغال#چشمان
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 ۹۳ پارت

 

  دنندیو منصور رس اوشیس

 را خبر نداده بودنند  آمدنشان

 بودنند  شانیدو دلتنگ خانواده ها هر

 رفتند  شانیبه سمت خانه ها میمستق

 

 گذشت  اطیسر و صدا از ح یب اوشیس

 نییخونه کجا یاهال یسالن شد و صدا زد :آها وارد

 ده شاه پسرت اوم ای؟بدو ب یی؟مامان کجا

 

 اوشیخودش را به س یزودتر از هر کس نیپرو

 رساند 

  دیشوق پسرش را به آغوش کش با

گذاشت اشک از  اوشیشانه س یرا که رو سرش

 شد یچشمانش جار

 یم رترید یکم اوشیاگر س شدیبوده  اما بد نم دلتنگ

 آمد 
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 یکه قرار بود با آن رو به رو شود کم یکابوس و

 افتاد  یم ریبه تاخ گرید

 کرد  یم یهم خوشحال زندگ گریروز د دو،سه

  شدنندیشروع م شیغصه ها رتری،سه روز د دو

 نشست  یداغ عشق بر قلبش م رتری.سه روز ددو

 

 

 هم آنجا بودنند  نیو افش الیل

از آغوش مادرش که جدا شد و خواست  اوشیس

 خواهرش را به آغوش بکشد 

مادرش شد و گفت :قربونت  یچشمان اشک متوجه

 چرا ؟سفر قندهار که نبودم  هیبرم گر

 

 تلخ لبخند زد  نیپرو

 

 دیبرادرش را در آغوش کش شهیمحکم تر از هم الیل

 را پاک کرد شیاشک ها یبا گوشه روسر نیپرو
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رفت لبخند زد و گفت  اوشیکه به آغوش س الیل

 داداشم  ریبخ دنی:رس

 

 دیسخواهرش را بو یموها یرو اوشیس

 او را محکم در آغوش فشرد  و

 دست داد  نیبا افش 

 

 

 هم که نشستند  دور

  دیشربتش را نوش وانیاز ل یجرعه ا اوشیس

 کجان ؟ رضای: بابا و عل گفت

 

  ادیرفته مزرعه  .بابات هم م یپاسخ داد :عل نیپرو

 

 کجاست ؟ دیگفت :ناه اوشیس

 

 :رفته خونه مادرش  نیپرو
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 کهیفسقل اونم چندتا ت یبا لبخند گفت :برا اوشیس

  دمیلباس خر

 

 انداخت  نییسر پا الیل

،دو  اوشیهم نموند س یکی نیگفت :ا یبا ناراحت و

 سه روز بعد رفتن شما سقط شد 

 

 چارهیب یسر تکان داد و گفت :آخ یبا ناراحت اوشیس

 ....دیو ناه رضایعل

 

از  دیکرد و با هراس گفت :مامان نکنه بابا ناه سربلند

 کرده ؟ رونیخونه ب

 

را به دست پسرش داد و  وهیدستپاچه بشقاب م نیپرو

.واسه  یگفت :بخور مادر گلوت تازه شه خسته راه

  ادهیحرفا وقت ز نیا

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۹۴ پارت

 

 به خواهرش نگاه کرد اوشیس

 شناخت یخواهرش بود را نم یکه در چشمها یحس 

  

؟بابا فرستادتش خونه  الیتکان داد گفت :آره ل سر

 مادرش ؟

 

@Rooman_nazy
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 کرد یبغض نکردن م یهمه تالشش را برا الیل

 :نه داداش خودش رفته. گفت

 

 :خودش رفته؟ چرا ؟ دیباز پرس اوشیس

 

دعواشون  رضایبر لب نشاند :با عل یلبخند تلخ الیل

 شد اونم جمع کرد رفت 

 

دعواشون شد  رضایو عل دی:ناه دیجوان باز پرس مرد

 یلیدوتا که خ نیجمع کرد رفت؟ ا دیکه ناه ی؟در حد

 !شهیبا هم خوب بودن مگه م

 

 سکوت کردنند  همه

  فتادهین یاتفاق خوب دیفهم اوشیس

را دست پسرش داد و گفت  وهیدوباره بشقاب م نیپرو

 یشد دیناه ریگیپ دهی:بخور مادر .چرا از راه نرس

  میزن ی.حاال بعدا درباره اش حرف م
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 خانواده اش نگاه کرد  یبه اعضا اوشیس

 بود  رضایو عل دیناه نگران

مادر  یکه افتاده بود فراتر از گفته ها یاتفاق

 وخواهرش بود 

 

 مهیچرا دارن نصفه ،ن نایگفت :ا نیرو به افش نباریا

 افتاده ؟ رضایو عل دیناه یبرا یاتفاق زننیحرف م

 

که بابات  نهیسر تکان داد و گفت :راستش ا نیافش

 رهیزن بگ رضایعل یبرا خوادیم

 

 

 یدیحرف جد نکهیزد و گفت :ا یپوز خند اوشیس

  زنهیحرفو م نیا شهی.بابا هم ستین

 

 هیجد هییقض نباریسر تکان داد و گفت :اما ا الیل

 داداش 
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 مشیبابا تصم یعنی:واقعا ؟ دیپرس یجد اوشیس

 ؟ هیقطع

 

 که عقد کردن  یسر تکان داد :انقدر جد نیافش

 

تند سر بلند کرد و گفت :عقد کردن ؟پس چرا  اوشیس

 زن گرفته  نی...خوب بگ رهیزن بگ خوادیم نیگیم

 

 سکوت کرد نیافش

دوتا داره  نیبه ا کاریادامه داد:آخه بابا چ اوشیو س 

خودشون  یکردن ؟وقت یم شونی؟داشتن زندگ

 هستن  یراض ینطوریا

 

بگم مادر  یبا غم سر تکان داد و گفت :چ نیپرو

 بچه هام  یزد به زندگ شیآت

 

 حرف مادرش نشد  یمتوجه معن اوشیس

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



؟خوشحالم که  نیبراش گرفت ی:حاال ک دیدوباره پرس و

 یاتفاق خوبمسلما  طیاون شرا یتو دیناه دنینبودم د

 نبود 

 

هجوم آورد و گفت :اتفاقا داداش  الیل نهیبه س غم

 افتاد  یاتفاقات نم یلیخ ی.اگه تو بود یکاش تو بود

 

 چارهینشد وگفت :ب الیحرف ل یهم متوجه معن باز

 .دل هردوشون شکست  دیناه چارهیداداشم .ب

 

وسط فقط دل اونا نبود که  نیو گفت :ا دیآه کش الیل

 هم دل شکسته شدن  یا گهید ییشکست .کسا

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۹۵ پارت

 

وسط فقط دل اونا نبود که  نیو گفت :ا دیآه کش الیل

 هم دل شکسته شدن  یا گهید ییشکست .کسا

 

براش  ویبه خواهرش گفت :مگه ک رهیخ اوشیس

 نبود  ی؟دختره راض نیگرفت

 

داداش ...نه، دختره  ستین بهی:غر دیچک الیل اشک

 خواسته یم یا گهیکس د ینبود از بچگ یاصال راض

 

 چارهیدختره .ب چارهیبا تاسف سر تکان داد :ب اوشیس

  رضایعل

 

@Rooman_nazy
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مقصر بود با  رضایداد :البته خود عل حیتوض الیل

 همه رو به دردسر انداخت  شیندونم کار

 

؟واضح حرف بزن  الیل هی:ماجرا چ دیپرس اوشیس

 شناسمش ؟ یمن م هی؟دختره ک یگیم یبفهمم چ

 

 روان بود  الیل یاشکها

 ستین بهی.گفتم که غر شیشناس یداد :آره م پاسخ

..... 

 

 یم هیکالفه رو به خواهرش گفت :چرا گر اوشیس

 شده ؟ یچ نمی؟بگو بب یکن

 

  ستیباز گر الیل

شب مست کرده  مهین رضایگفت :داداش عل هیگر انیم

 یاتاق دختر ب یخونه اشون تو یبود رفته بود تو

 رهیم رضایخبر .خواب بود که عل یگناه از همه جا ب

کنارم  یکیگفت تا حس کردم  یاتاق خودش م یتو
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 یبکشم  که عمه محبوبه اومد تو غیخواستم ج دیخواب

 سرش ........ یاتاق و خونه رو گذاشت رو

 

 گرد یهق هق م الیل

دختر بدبخت که سر زبون  یآبرو یت :حرف بگف باز

  رضایعل یمردم افتاد مجبور شدن عقدش کنن برا

 

موشکافانه به خواهرش نگاه کرد و گفت :  اوشیس

خودمون ....اون  یرضایمست کرده ؟....عل رضایعل

 نبود یکارها نیکه اهل همچ

 ؟

 

آمده باشد گفت :عمه  ادشی یزیانگار چ سپس

 ستین بهیمحبوبه خونه دختره بوده ....دختره غر

 خواسته ....... یم یا گهی....کس د

 

نکنه بانو  نمیلحظه مکث کرد و گفت :صبر کن بب چند

 باشه؟

@Rooman_nazy
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کاش بانو  یکرد :نه داداش  ا یم هیهمچنان گر الیل

 بود 

 

 خواهر و مادرش  یاشک یبه چشم ها رهیخ اوشیس

 بود  نیگره خورد افش یابروها

 لنگد یکار م یجا کی

 گفتند  یبه او م یزیانگار داشتند آهسته آهسته چ آنها

 

جگر خون  دیخواست پسرش از راه نرس ینم نیپرو

 شود

 پاک کرد  یرا با گوشه روسر صورتش

 

هل داد و گفت :ول  اوشیشربت را به سمت س وانیل

 کن مادر 

هامون حرف  یاز بدبخت دیبا یدیاز راه نرس هنوز

که در رفت خودم  تی.بذار خستگ ی.خسته راه میبزن

  گمیقشنگ برات م

@Rooman_nazy
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 دیمادرش را نشن یاما انگار حرفها اوشیس

  دادیبد م یگواه دلش

 بود  نیافش رهیکه خ همانطور

 ؟ هی: ک دیپرس دیبا ترد 

 

زد  شیفقط چند جمله مدام در ذهنش تکرار شد : آت و

بچه هام .... دختره  یبچه هام....به زندگ یبه زندگ

 یم یا گهیکس د ی.....از بچگ ستین بهیغر

 بچه هام ..... یکاش بانو بود .....زندگ یخواسته....ا
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  یزغال#چشمان
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 ۹۶  پارت

 

 بود  خسته

  زدینفس م نفس

و  دهیو نرس دیراه را دو لومترهایکه ک یآدم مثل

 تنش مانده  یتو دنینرس یخستگ

  زدینفس م نفس

 نداشت  یادیفاصله ز شانیها خانه

 لومتریاز هزار ک شیکرد ب یآن روز احساس م اما

 راه رفته 

  دهینرس هنوز

 

 افزود  شیمانده را به سرعت قدم ها یباق مسافت

  شدیم لیتبد دنیداشت به دو بایرفتنش تقر راه

 خانه محمود باز بود  در

 برخورد کرد  یاش محکم به در فلز شانه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 شد و به سمت هال رفت وارد

 نبود  شیرو شیپ یهال منظره جالب یتو

دستش را به چانه اش  واریداده به د هیتک منصور

 را دراز کرده نشسته بود شیپا کیکه  یزده و در حال

 که  بر سرشان آمد داشت  ییهم انگار خبر از بال او

 

  دیچرخ الریبه سمت آ نگاهش

 نشسته  نیزم یدست شکسته رو کی با

 ستادیا شیرو روبه

 سر بلند کرد و نگاهش کرد  الری،آ 

 از اشک پوشاند یرا هاله ا چشمانش

نگاهش  رهیخ رهی،خ اهیبا  همان چشمان س اوشیس

 کرد یم

 . یپر از بهت پر از ناباور 

 

سوال تمام چشم  کیداشت  یاز چشمانش بر نم نگاه

 را پرده کرده بود شیها

@Rooman_nazy
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غلتان  یبه دو گو شیسوخت وشراره ها الریقلب  آ 

 دیصورتش رس

 

  سوزاندیاشک چشمش را م 

مرد روبه  دنیپلک زدن هم توان ند کیبه قدر  اما

 را نداشت . شیرو

 ختیپلک زدن فرو ر یاشک باالخره پر شد وب کاسه

 قطره که فرو افتاد  نیاول 

 نشست نیدو زانو بر زم  اوشیس

 

 یشانه اش را رو یدست برد وشال افتاد رو  الریآ

 سر انداخت

 مرد نامحرم بود  نیا 

 همه کس بوده  شیتا چند وقت پ مرد

 نامحرم شده بود  شدیم یروز چند

 

 شکست  یقلب آسمان را هم م  اوشیس یبغض صدا 

@Rooman_nazy
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 زن بود. کیرسد به او که  چه

 

 اند شهیاز جنس ش  یشناس یها  را که م زن

 صدا ، کیبا  یشکند حت یزود م 

 بدتر  گریکه بغض داشته باشد د یصدا

 که بغض داشته باشد هزار بار بدتر   یمرد یصدا

چندبار دهانش را باز وبسته کرد تا باالخره  اوشیس

 :راسته؟؟دیپرس
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  یزغال#چشمان
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 ۹۷ پارت

 

چندبار دهاتش را باز وبسته کرد تا باالخره  اوشیس

 :راسته؟؟دیپرس

( 

 سوال ها ، یاز بعض یوا

 سوال ها ، یاز جواب بعض امان

  یکلمه ا  کیسوال  کی یداند گاه یچه م یکس

 یها یرانیپشتش چه و ،یکلمه ا کیجواب  کیو

 دارد ؟

 رودیم شیکند وپ یخراب م چطور

انکه نگاه از نگاه مرد نامحرم شده رو به  یب  الریآ

 گفت:راسته   شیبا هزار هزار بغض در گلو ردیرو بگ

 

 همانجا تمام شد ایدن

  الریآ یهم برا  اوشیس یهم برا 

 هم سخت نبود  ادیدادنش ز حیانگار توض 

 کلمه جواب داد  کی  الریوآ دیکلمه پرس کی او

@Rooman_nazy
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 دو همانجا ُمردنند وتمام وهر

 

 بود ؟ یمگر چه شکل ُمردن

 داشت  یمگر شکل خاص اصال

 اما ُمرد؟ دینفس کش  شودینم

 کرد اما ُمرد؟ هیگر شودینم

 

 که خوب است  یریاوقات اتفاقا اگرواقعا بم یگاه

  ینکش نفس

  یرا حس نکن درد

  یرا نفهم غصه

  یریو بم یراببند تیچشمها فقط

 ......... تمام
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  یزغال#چشمان

 

 ۹۸ پارت

 

 بود خسته

 

 نفس افتاده بود  از

  دهیو نرس دهیراه را دو لومتریکه هزاران ک یکس مثل

 تنش ماند یتو دنینرس یخستگ

 

سرش خراب  یاش رو یآسمان با همه بزرگ سقف

 شد 

 آوار مانده بود ریز
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 اش را به درد آورد  نهیهوا س نبود

 نداشت  ژنیاکس

 

  انتیو خ یفضا آکنده  از نامرد تمام

 آن بود  یکه همچنان آثار  زخم ها رو الریصورت آ به

 کرد  یم نگاه

 کرد  سیدخترک تمام صورتش را خ یاشکها

 

 سرخ سرخ بودنند اوشیس چشمان

 بغض به اندازه کوه جا خوش کرد کی شیگلو در

 

 را نداشت  الریآ گرید

 

 داد  هیپشت سرش تک وارید به

 کرد  یم دایخودش را پ دیبا

گذاشت تا  یاتفاقات را در ذهنش کنار هم م دیبا

 افتاده  یبتوانند درک کند چه اتفاق
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 را دراز کرد شیپا کی

 که همچنان جمع بود  شیزانو یدستش را رو و

  قرارداد

 گاه سرش کرد  هیتک

 شد  رهیخ واریفرو برد و به د شیموها انیم دست

 

 

 بانو نگاهش کرد  یباصدا

 اشک بود  سیصورت بانو هم خ تمام

 آب به دست  سمت اوخم شد  وانیکه  با ل یحال در

  اوشیکم آب بخور س کی: گفت

 نگاه کرد  شیدختر عمو به

از دست  زی،جزء عز الریکس را جزءآ چیه انگار

 شناخت  یرفته اش نم

 

  دیآب را از بانو گرفت و تا ته سر کش وانیل

 

@Rooman_nazy
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آب آتش درونش را  وانیل نیخواست با ا یم دیشا

 خاموش کند 

 را به سمت بانو گرفت  وانیل دوباره

 پر کرد شیبرا وانیبانو  ل باز

 

 اما از آب نخورد نباریا

 کرد یسرش خال یرا باال برد و تمامش را رو وانیل

  دیجوش یداشت م  مغزش

 آب حالش بهتر شود که نشد  یداشت با خنک دیام

 

  

  ستادیشد ا بلند

 را مشت کرد  شیها دست

 ستمیجمله گفت :اگه نکشمش مرد ن کیفقط  و
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  یزغال#چشمان

 

 ۹۹ پارت

 

 

  ستادیشد ا بلند

 را مشت کرد  شیها دست

 ستمیجمله گفت :اگه نکشمش مرد ن کیفقط  و

 و منگ به سمت در رفت  جیگ

 اند  دهیبه سرش کوب یرا داشت که با ش یآدم حال

 از فضا اطرافش نداشت  یدرک

 شده بود دهیصورتش کوب یبدجور تو قتیحق

@Rooman_nazy
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 بگذارد و همراهش شد  شیتنها امدیدلش ن منصور

 

 ابدیتواند ب یدانست برادرش را کجا م یم اوشیس 

 آورد یرفت و دمار از روزگارش در م یم دی.با

 

 ؟ ردیرا از او بگ الریدلش آمده بود آ چطور

سند شش  دیآفر یرا م الریکه آ یخدا هم وقت خود

 زد اوشیدانگش را به نام س

خدا را هم   ینقشه ها یحت یلعنت ییرضایعل حاال

 خراب کرده بود

 

 را گرفت  شیبازو منصور

 نند  ستادیا اطیح وسط

  اوشیس یبر یخوای:کجا م گفت

 

 یرضایبرم خدمت اون عل خوامیپاسخ داد:م اوشیس

 نامرد برسم 

@Rooman_nazy
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 بود  یهم عصبان منصور

شرف را با دستان خودش  یآمد آن مردک ب ینم دشب

 خفه کند 

صبر کن  اوشیو گفت :س دیهم به سمتشان دو بانو

 بعد برو  ی.رو به راه بش ادیخرده جا ب کیحالت 

 

زهر خند زدو گفت :من حالم خوبه روبه راه  اوشیس

  شهیبهتر نم نی.روبه راهم .از ا

 

 بود  ستادهیکه دم در هال ا الریآ به

 کرد  یم نگاهشان

 انداخت  ینگاه

 

 را به سمت در تند تر برداشت  شیها گام

 دیباز دو بانو

 را به در رساند  خودش

  رونیب یبر ذارمیو گفت :نم ستادیبه قفل ا دهیچسب
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 میداشت یبدبخت یچند روز به اندازه کاف یما ا بخدا

  ادیبار ب گهید یبدبخت کی یبر ذارمی.نم

 

ندارم  شیزد :بذار برم بانو کار ادیفر یعصب اوشیس

 جوابش بود  نیکردم که ا کاریبپرسم چ خوامی.فقط م
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۰پارت

 

 یرا بررس نیخم شده بوده و داشت خاک زم رضایعل

 کرد یم
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 نامش را خواند  اوشیس که

  ندیسربلند کرد تا برادرش را بب باتعجب

 چانه اش نشست  یدرست تو اوشیمشت س که

 محکم بود  ضربه

  دیرس  شیدندان ها شهیبه ر درد

 امان نداد  اوشیس

 کرد یچشم برادرش خال ریرا ز یبعد مشت

  ستادیدو قدم عقب رفت و دوباره ا رضایعل

صورت برادر  یمشتش را تو اوشیباز س و

 بزرگترش نشاند 

 یشده اش م دیکل یدندان ها انیکه از م یحال در

  ستمی:اگه نکشمت مرد ن دیغر

  ینکشمت از همه نامردا نامردترم عل اگه

 

را گفت و گفت :فقط قبلش بهم بگو چرا  رضایعل قهی

  ؟یدرحقم کرد ینامرد نیا

 

 انداخت  نییسرپا رضایعل
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 نگاه کردن به چشمان برادرش را نداشت  یرو

 

 که شاهد بود منصور

او  اثرات خشمش را  ارنبیامان نداد و ا اوشیبه س 

 کرد قیتزر شیبه مشتها

 کاشت  رضایصورت عل وسط

  شدیآنها چند قدم جابه جا م یفقط با مشت ها رضایعل

 کرد یاز خودش نم یدفاع چیافکنده ه یسر با

 نی؟چرا ا گهیم یچ یشنو ی؟نم یزد :مگه کر ادیفر

 ؟یکارو کرد

 

 یبرادرش همچنان ساکت است عصب دیدیکه م اوشیس

 ؟یکارو کرد نیپرسم چرا با من ا یگفت :دارم ازت م

 

و گفت  دیکوب رضایعل نهیس یبا دو دست رو منصور

ما  ی.؟چرا با آبرویبال رو سر خواهرم آورد نی:چرا ا

  یکرد یباز
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 منصور نگاه کرد نیبه چشمان خشمگ رضایعل

 

 بود اوشیبعد نگاهش قفل چشمان سرخ س هیچندثان

 

 بشه  ینطوریا خواستمیگفت :من نم یشرمندگ با

 

 کار منصور را تکرار کرد  اوشیس نباریا

کوفت و گفت :چرا خفه  رضایعل نهیس یدست رو با

 االن زنته ؟ الریشده که آ ی؟حرف بزن ؟چ یشد

 

 گرفت  اوشیبا درد نگاه از صورت س رضایعل

درد  یغده سرطان کیبه اندازه  اوشیس چشمان

 داشتند
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🦋🦋🦋🦋🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۱ پارت

 

 یرو رضایهلش داد که عل یطور نباریا اوشیس

 افتاد  نیزم

 

 یرا گرفت و از رو راهنشیپ قهیرفت و  خودش

 بلندش کرد نیزم

 

؟چرا حرف  یبذارم عل ی:سکوتت به حساب چ وگفت

که  ییبال نیا لیجمله بگو تا بدونم دل کی؟ یزن ینم

 ی.سر عمو و آبروش آورد یآورد میسر من و زندگ

 ؟ هیچ

 

 در حال خفه شدن بود  یازبغض و شرمندگ رضایعل
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 یم یدارم چه غلط دمیکرد :مست بودم .نفهم زمزمه

 کنم

 

  شدیداشت منفجر م منصور

 

 کرد  یتوانست همانجا تکه تکه اش م یم اگر

 را کنترل کند  شیروزش را زد تا صدا همه

 نزند  ادیفر

 به گوش مردم نرسد  نیاز ا شتریب  ییآبرو یب نیا و

 

خونه  یرفت یگفت :تو مست کرد یخش دار یصدا با

 ؟یبکن یما که چه غلط

 

 گفت ؟ یم چه

 کارش نداشت  یبرا یحیتوض چیه

  دیصورتش کش یرا رو دستش

  دونمی...نم دونمی:نم وگفت
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 دوباره هلش داد  اوشیس

 بردار نبود  دست

 الریاتاق آ ی.بگو تو  ی:مثل آدم حرف بزن عل گفت

  ؟یداشت کاریچ

 

 گفتن همه ماجرا را نداشت  یرو

  دییبگو ییزهایچ کیتوانست  یم مهینصفه و ن اما

 کوچک  نشود  نیاز ا شیکه ب یجور

 نشست  نیزم یعقب رفت رو عقب

 دیدستش را به صورتش کش دوباره

 

و گفت :اعصابم خراب بود... .باز بابا باهام دعوا  

تا حال و هوام عوض بشه  میکر شیکرده بود .رفتم پ

کم بخورم که  کی....بساطش جور بود منم فکر کردم 

شد انقدر خوردم که  یچ دمی....نفهم شهینم یزیچ

 مست شدم.....

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 گرفت ؟ یچرا جانش را نم خدا

 از آن شب از مرگ هم سختتر بود  گفتن

 باشد  مهیاگر نصفه و ن یحت

 پنهان کند  شیدروغ ها یاش را البه ال یمیاگر ن یحت

 

کوچه عمو بودم  یداد :به خودم که اومدم تو ادامه

عشق گذشته افتاد به سرم  یبانو ...هوا ی....هوا

چرا رفتم .....مغزم  دونمی....فقط رفتم که ............نم

 کرد.............. یکار نم

 

 کرد  سکوت

 پرخاش کرد :خوب بعدش  منصور

 

زد و گفت :مست  یلیدست به صورت خودش س با

مست بودم .......کنارش دارز  یبودم .....من لعنت

 کهوی..... الرهیآ دمی.....پشتش بهم بود .نددمیکش

ش سر یعمه اومد تو اتاق و خونه رو گذاشت رو

..... 
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  الرهیآ دونستمیتکرار کرد:.مست بودم ......نم باز

 

 باالخره بغض چند روزه اش سر باز کرد  و

  ستیبلند گر یبار در آن مدت با صدا نیاول یبرا

 در آن حال و روز نابودش کرده بود  اوشیس دنید

 

 

... 
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🦋🦋🦋🦋🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۲ پارت
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  یزییروز پا کی غروب

 آذر ماه بود  یروزها از

تا خزان را  زدیهمه زورش را م زییآن روزها که پا از

 به رخ باغ بکشد

  

 شبانه وروز از آن کابوس تلخ گذشت  کی

بود چه بر  دهیکا فهم یشبانه و روز از روز کی

 سرش آمده فاصله گرفت 

 

را در شکمش جمع کرده  شیکه پاها یدر حال اوشیس

 بود

 یرفته اشان نگاه م غمایتخت نشسته و به باغ به  رو

 کرد

 کند یهم داشت جان م باغ

 ُمرد  یم

 مثل او  درست

 افتاد  اطیبه تاب گوشه ح نگاهش
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 تاب خاطره داشتند  نیاز ا چقدر

قبل از آن سفر نفرت  شیماه پ کی نیتا هم یبچگ از

 .... زیانگ

 

 فقط هفت ساله بود  الریآ

  دادیهلش م اوشیتاب  نشسته و س یرو

 یمشغول چهارخانه باز نیزم یکه رو الیبه ل الریآ

 بود 

اش  یکرد تا نوبت تاب سوار یخودش را گرم م سر

 برسد 

حنانه اس .من  یکرد و گفت :امشب عروس نگاه

  هی.چشماش آب الیانقدر قشنگه ل دمیدوماد د

 

 داشت  رتیغ  الریآ یرو یاز همان نوجوان اوشیس

که نگاهش  یو گفت :تو غلط کرد دیکمرش کوب یتو

  ارمیچشمات از کاسه در م گهید ی.دفعه ا یکرد
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زد به  اوشیکه س یاز درد ضربه کمرش و تشر الریآ

 افتاد هیگر

  

.دلم خواسته  یزنیآمد و گفت :چرا م نییپا ازتاب

 ینطوریشوهر هم کی رمینگاش کردم .تازه منم م

باشه نه مثل  یکنم .که چشماش آب یم دایخودم پ یبرا

 زشت تو  یچشما

 

گرفت  الریو نامرتب آ دهیدر هم تن یاز موها اوشیس

  دیو کش

 دخترک هوا رفت  غیج

 

تو  خوامی.من خودم م یکن یداد زد :تو غلط م اوشیس

  یبش یا گهیاگه زن کس د کشمتی.م رمیرو بگ

 

 

 تاب بود  رهیخ همچنان

 شده بود  یگریزن کس د الریآ
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 نتوانست انجام دهد  یکار چیه او

 شکاند  یرا م شیبار خاطراتش شانه ها کوله

 

گوشه اتاق تمام وجودش  الریآ یپر از سوغات چمدان

 آورد یرا به درد م

  

 دو ضربه کوتاه به در زد  و وارد اتاق شد  الیل

 دستانش بود  انیصبحانه م ینیس

 فروغ نگاهش کرد  یب اوشیس

 نشاند  شیلب ها یرو یتصنع یلبخند

 آمد  یاصال به صورتش نم که
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۳ پارت

 

 زمیکرد لبخند بزند و گفت :داداش عز یهم سع الیل

 چطوره ؟

 

 سر تکان داد  اوشیس

بود گفت  شیلبها یکه رو یواقع ریغ اریلبخند بس با

 :خوبم 

 

 تخت گذاشت  یصبحانه را رو ینیس الیل

 و صورت خسته برادرش نگاه کرد  دهیژول یموها به

 گرفت  اوشیس یلقمه کوچک کره و مربا برا کی

 اما دستش را پس زد  اوشیس

  خوردیزرد آلو نم ییتا آخر عمر مربا گرید
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 نکند رانشیخاطرات و تا

 

 برداشت  ریلقمه کوچک نان و پن 

 داغ فرو داد  یماند با چا شیکه در گلو غذا

 را گرفت  اوشیس الدستیل

  شهیدرست م یهمه چ اوشیگفت :غصه نخور س و

 

 جمله قشنگ بود  نیا دنیشن

 کرد  یآدم را خوب م حال

 را  شیبخش زندگ نیاو که مهم تر ینه برا اما

 را باخته بود  عشق

 

 لبخند زد  الیل یبه رو باز

 شد  شیها یاز هم کالس یکیحامد  ریفکرش درگ و
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درست  یگفت :))همه چ یجمله را م نیا شهیهم

....روز قبلش من یول ادیروز خوب هم م کی. شهیم

 ُمردم ((

 

اول دانشگاه که با  یهمان جوانک شاد سالها حامد

و قرض  عروسش را  یضرب و زور و هزار بدبخت

 به خانه آورد 

با هزار  یشب یماه بعد از عروس کینوا  یب دخترک

 نشد  داریو صبح هرگز ب دیخواب دیام

 دیوقت نخند چیه گریبعد از او د وحامد

 

 کدامشان بدتر بود؟  حال

 که عروسش را به حجله برد. حامد

 کرد یرا کنار او سپر یخوب یروزها

قبر  یمرد با دستان خودش خاکش کرد حت یو وقت 

 عروسش هم متعلق به او بود

  

 آمد  یکه محبوبش م اوشیس ای
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کرد اما  یم یسقف ،نفس به نفس زندگ کی ریاو ز با

 بود ؟ یگریمتعلق به د

 

 نبود بود؟ نیهم سنگ یلیخ اتفاق

  شدیچه م مگر

 آمد  یم الریآ

 سقف  کی ریاو ز با

 بود  شانیداستان که طبق برنامه ها یینجایا تا

 تفاوت داشت  یکم یباق

 .....یهم نه فقط کم ادیز

  شدیم یگریمرد د نیچشمانش هم بال یآمد جلو یم

  شدیم یگریمرد د محرم

 بود  یگریمرد د پناهش

. 
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۴ پارت

 

 بعد از چند روز در حبس ماندن  الریآ

 منصور از خانه خارج شده بود  یبانیپشت با

 کنار رود دلخواهش بود رشیمس نیاول

که  دیشد شا یخسته و مغز رو به انفجار راه یتن با

 ردیآرامش بگ یکم

  

 مثل قبل بود  زیچ همه

 کف کوچه ها   یها،مرغها درختان،کوچه

 گذشت یدرختان وسط ده م ریکه از ز یآب یجو
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 و گوسفندانش  یگالبتون با همان چوب دست یحت

نا هماهنگ دخترک  یلباس ها دنیبا د گرید نباریا

 چوپان خنده اش نگرفت 

 را هم نداشت  شیلباس ها لیحوصله تحل یحت

 یبود جز او که به  نحو وحشتناک شیسر جا زیچ همه

 شب باخت  کیرا  شیکل زندگ

 گناه محکوم شد  یب

 یگناه باال یب ایضربالمثل دن نیدروغ تر دیتازه فهم و

 رود است  یدار نم

 گناه دار زدنند  یرا که ب او

  کشتند

 کنند  یکشتند .خفه م یهزار بار م یروز روز هر

 دهد  یهزار بار جان م یاو هر روز روز و

 برگشته  اوشیکه س یاز روز بخصوص

  دیچیکه عطرش در خانه پ یهمان لحظه ا از

 شد  شیده آغشته به نفس ها یهوا و

 

 لذت نبرد  زیچ چیه از
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 فاصله ده تا رود  ییبایمنظره ز نه

 بکر اطراف رود  عتیطب نه

 بود  نیفکرش معطوف آن شب کابوس زهر آگ تمام

  اوشیتلخ برگشتن س ییایو روز رو 

 را در آب گذاشت  شیرود نشست و پاها کنار

آب رود در  یاش را به سرد دهیتن داغ د آتش

 سپرد  زییماه  پا نیسردتر

 بر جانش نشست  لرز

 خودش جمع شد  در

  دیچیاش پ ینیدر ب اوشیعطر س و

 اریانداخت و گفت :پات ب  الریشانه آ یرا رو  کتش

  یخوریسرما م رونیب

 

 جا خورد  دنشید از

 اما خونسرد  اوشیس

  دهیژول یموها با

 نامرتب کنارش نشست  یصورت و
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 کرد  یکه با درد،اندوه و تعجب نگاهش م الریآ به

 ؟ ی:خوب دیکرد و پرس نگاه
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۵ پارت

 

 ؟ ی:خوب دیکرد و پرس نگاه

 

که  یاز چشم سمت چپ خترک همان چشم اشک

  دیداشت چک دیبه او د شتریب اوشیس
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 انداخت  نییسر پا اوشیس

 شد  دهیبار هزارم به صورتش کوب یبرا تیواقع باز

 چشمان خسته دخترک شد  رهیسر بلند کرد و خ دوباره

محبوبش که حاال  اهیس یهم نگاه از دو گو الریآ 

 کاسه خون بود نگرفت  انیغلتان م

 شناخت  یرا مثل کف دست م اوشیس

 ؟ یدی:چند شبه نخواب دیپرس یخفه ا یصدا با

 

که  یپاسخ داد :از همون روز نیزهر آگ اوشیس 

  دمیخبر مسرت بخش ازدواج برادر بزرگم شن

 

 مچاله شد  نهیدخترک در س قلب

گذاشته بود و  شیگلو یدست رو یانصاف یبا ب   یکی

  دادیتوان فشار م تیبا نها

 نفسش بسته بود  راه

 ُمرد ؟ یچرا نم ایخدا

 

 اشاره کرد  الریبا سر به دست گچ گرفته آ اوشیس
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 بال رو سرت آورد؟ نیا ی:ک دیپرس و

 

 یباال م یکه از زور بغض  به سخت  یبا صدا الریآ

 آمد گفت :بابا 

 

پوزخند زد :اون شوهر نامردت کجا بود  اوشیس

 کردن  یآش و الشت م ینطوریا یوقت

 

 

 یشد وقت رضایماال مال نفرت  از عل الریآ قلب

 به زبان آورد  نهینام شوهر را پر ک اوشیس

 ُمرد یرفت و م یشوهرش م کاش

 

 دیکه اون نامرد به دادم رس یینفرت گفت :تنها جا وبا

 همونجا بود .

نشون دادن دستم به  یعالقه برا چیبابام که ه وگرنه

 دکتر نداشت 
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 َمرده  یلیزد :پس خ هیکنا اوشیس

 

 آورد  رونیب بشیو فندک را از ج گاریس و

 گذاشت  شیلب ها یرو یگاریس

  اوشیس دنیکش گاریس دنیاز د ریمتح الریآ

 شد  شیلب ها رهیخ

 

بود همان نبودنند  انشانیم گاریلب ها که حاال س نیا

 یشانیپ یرود  رو نیدرست کنار هم شیماه پ کیکه 

 کاشتند؟ یاو بوسه عشق  م

 

 گرفت  گاریس ریفندک را ز اوشیس

 هم مشتاق شد  الریاول را که گرفت آ کام

  خوامیزد :منم م لب

 

نگاهش کرد و گفت :تو غلط  یوعصب رهیخ اوشیس

 . یخوایکه م یکن یم
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۶ پارت

 

نگاهش کرد و گفت :تو غلط  یوعصب رهیخ اوشیس

 . یخوایکه م یکن یم

 

  دیلب ورچ الریآ

 شناخت  یجوان را م مرد

 مخالف بود  گاریبا س قایعم
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 بود و  شیلبها انیحاال م اما

 گرفت  یکام ها را م نیتر قیعم

 یلیروزا خ نیباز بغض کرد :منم حالم خرابه. ا الریآ

  میو عصب ختهیبه هم ر

 

 یلب ها انیبه دود فرستاده شده به هوا از م رهیوخ

 مرد محبوبش......

 ادر شوهرش شدبر ینه لب ها یوا یا

  دیاشکش چک باز

وقت  چیکن .....اما ه هیخوبه .گر نیگفت :ا اوشیس

 حرف نزن  گاریوقت از س چی.ه

 

 بود  ایبغض آلود دن یصدا نیخش دار تر شیصدا و

  دیکش ینم گاریاگر او هم س دیشا

 رفت  یو نم شدیبلند نم اگر

 کرد یم هینشست گر یم شتریب یکم اگر

 دوخته شد شیبه گام ها الریآ نگاه

  رفت
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 نکند ؟ هیتا او هم گر رفت

 هم کالم همسر برادرش نباشد  نیاز ا شیب نکهیا ای

 چرا عطر تنش را  پس

 را  کتش

 درخترک جا گذاشت ؟ یشانه ها یرو

عشق  نیاز داغ ا شتریاو هر لحظه ب خواستیم

 بسوزد

 ذهنش گذشت   از

 انصاف؟  یکجاست  مردک ب انصافت

 الاقل مرا هم با خودت ببر  یرویم

 آوار عطر تنت جان خواهم داد ..... ریز من
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۰۷ پارت

 

 زدنند  یو محمود در باغ  قدم م ونیهما

 

قبل  دی.با شهیگفت :هوا هر روزداره سردتر م محمود

بچه  یزمستون و اومدن برف و سرما عروس دنیرس

.دهن مردم هم  شونیو برن سر زندگ میریها رو بگ

 هر چه زودتر بسته بشه بهتره 

 

 را باز و بسته کرد  شیچشم ها ونیهما

 بود  یحرف نیهمچ منتظر

 

 یروزا براشون مراسم م نیگفت :باشه .هم لیم یب 

 هرچه زودتر تموم بشه  میریگ

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  دیدرد کش اوشیس یگوشه قلبش برا وبازهم

 

 چطوره ؟ گهیگفت :آخر هفته د محمود

 

 سر تکان داد :خوبه  ونیهما

 

سقف آسمان  گرید کباریقرار بود  گریهفته د آخر

 شود  رانیسر پسرش و یرو

قرار  دیکش یکه م یو رنج اوشیفکر کردن به س با

 هم شود  شتریبود ب

  دیچیاش پ نهیدر س یبد درد

 بود  دهیهم درد عشق را چش او

 یمیدانست از دست دادن محبوب چه رنج عظ یم و

 ست 

 

 

زود در دو خانواده  یلیخ یجشن عروس یبرگزار خبر

 دیچیپ
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 شده باشد  داریانگار تازه از خواب ب اوشیس

 گشت  یراه چاره م دنبال

 کرد  یم یکار دیبا

  ندیتوانست بنش ینم

 را تماشا کند  رضایو عل الریازدواج آ و

 بود  رضاید رفتن سراغ علکه به سرش ز یفکر نیاول

 

 هنگام بود شب

از ماتم سرا  یزیروزها چ نیدر اتاقش که ا رضایعل 

 یفکر م شیزندگ یبتهایکم نداشت نشسته و به مص

 کرد

 

 گذاشت  شیرفت و تنها همسرش

بودنند که دختر  دشیدر تدارک مراسم همسر جد و

 مورد عالقه برادرش بود 

 

 بدون در زدن وارد اتاق شد  اوشیس

 سر بلند کرد و نگاهش کرد  رضایعل
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تخت نشست و بدون نگاه کردن  یرفت و رو اوشیس

 رو  طالق بده  الریدستور داد :آ رضایبه صورت عل

 

 متعجب نگاهش کرد  رضایعل

 گفتم ؟صطالقش بده  یچ یدی:نشندیپرس اوشیس

 

 بشه ؟ ی:که بعدش چ دیپرس رضایعل

 

 پاسخ داد :من عقدش کنم  اوشیس

 

گفت  یبا ضرب بلند شد با لحن عصب  رضایعل سر

؟من زنم طالق  یگیم یدار یچ یدونی:حالت خوبه م

 ؟ یبدم تا تو عقدش کن

 

  یدیجواب داد :بله درست فهم اوشیس
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افتاده  یچه اتفاق یدونیگفت :انگار خوب نم رضایعل

که از بغل  یدختر میاریبار ب ییآبرو یچقدر ب گهی.د

و به زور  برام عقدش کردن طالق  دنیکش رونیمن ب

 میهمش بزن یگند ه نیا یعنیبدم  تا عقد برادرم بشه .

  مینقل دهن مردم بش شتریتا ب

 

 یرسوند نجایپرخشگرانه گفت :تو کارو به ا اوشیس

.خودت درستش  ی.خودت خرابش کرد رضایعل

بت انگار واقعا بغل خوا یزنیحرف م یجور کیکن.

 شده 

 

  

 

 یکه برا یسرتکان داد و گفت :تنها کار رضایعل

بود .عقدش  نیدرست کردنش از دستم بر اومد هم

 کردم تا زنم بشه 

 

زنت عشق من  یپوزخند زد :خبر که دار اوشیس

 بوده 
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 بلند شد  یعصب رضایعل

  شدیناموسش حساب م الریبود آ هرچه

 کرد خودش را کنترل کند یسع اما

 

 دهیرس نجایماجرا به ا نیا اوشیشد و گفت :س بلند

 نیا ریچون غ مییایباهاش کنار ب میکن ی.بهتره سع

 شتریب یآبرو یفقط ب ی.هر کار میندار یا گهید یراه

 کنه یم

 

 یعل یگیم یچ یفهم یهم بلند شد و گفت "م اوشیس

 کی ریبا تو بره ز الرینگاه کنم که آ نمی؟من بش

 سقف؟
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  یزغال#چشمان

 

  ۱۰۸ پارت

 

  ستادیبرادرش ا نهیبه س نهیس رضایعل

 که افتاده بدهکار او بود  یاتفاق بابت

اش را  ینشده که زن عقد رتیغ یهنوز انقدر ب اما

 کند  یگریمرد د میتقد یدو دست

 باشد  نهیریاگر آن مرد عاشق د یحت

 اگر او زنش را نخواهد  یحت

از  دهیزن تازه رس نیسر آمدن هم شیاگر زندگ یحت

 باشد  دهیهم پاش

 اگر آن مرد برادرش باشد  یحت

 

داشت و نه  یشوخ یو ناموسش نه با کس رتیغ سر

 آمد  یکوتاه م
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فشار گذاشت و  یبا کم اوشیس  نهیس یرا رو دستش

 میزنیحرف م یدرباره چ میگفت :حواست باشه دار

 . اوشیس

زنت عشق منه اگه  یگفت یمن نگاه کرد یچشا تو

بود و  مونینزدم دهنت پر خون نکردم سر برادر

 . دونمیخودمو شرمنده ات م نکهیا

.اون دختر االن زن منه  گمیم یچ نیگوش کن بب اما

اسمش و به  گهی.اسمش کنار اسم منه پس بهتره د

 . یاریزبونت ن

بود تموم شد .فراموشش کن و  الریتو و آ نیب یهرچ

  تیبرو دنبال زندگ

 

کنترل  یبرا یسع رضایاما بر خالف عل اوشیس

 رفتارش نکرد

 را گرفت رضایعل قهیو  

 یلیاما تو انگار خ گمیدارم م یچ دونمیو گفت :من م 

 . ستیحواست ن
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 یواسش زنم ،زنم ،راه انداخت ینجوریکه ا یاون

 یبا من بوده ...هر نقشه ا یکه از بچگ هیهمون دختر

همه اش با  میداشت ندهیآ یبرا ی.هر برنامه ا میداشت

 هم بوده 

وسط همه برنامه هامون  یگند زد یتو اومد حاال

؟  یعل یچ یدونی؟اصال م یواسه من طلبکار هم هست

 ..... الریمن و آ

 

 را گرفت  اوشیس قهیهم  رضایعل

 شده بودنتد  زیبرادر با هم گالو دو

 ارین الریکنار اسم آ گهیگفت :اسمتود رضایعل

 رتیغ یاون االن زن منه .ب گمی.....دارم بهت م

اسم اون  یکن یراست راست تو چشمام نگاه م ستمین

 کنار اسم خودت .... یاریم

باشه .هر  یو اشتباه یباشه .زن اجبار یزور زن

که هست االن رسما و شرعا محرم منه .زن منه  یچ

  اوشیپس اسمشو نذار کنار اسمت س
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ت :اسمش کنار اسم من و گف دیخند یعصب اوشیس

و  الریگفتن آ شهیبوده .همه هم شهیهست .هم

 یآورد ریجا خلوت گ کیخودت .تا  شی.اول اوشیس

شده حاال  ی. چیزن داداش ،زن داداش به نافش بست

؟صبر کن  یو رسم یکه زن داداشت شده زن شرع

....نکنه همه اون روزها چشمت دنبالش بود  نمیبب

 ؟ یعل

 

و گفت  دیکوب اوشیس نهیمحکم تخت س نباریا رضایعل

وقت چشمم دنبال ناموس برادرم  چیوقت ،ه چی:من ه

اومد  یبوده وقت الیل نیواسه من ع شهیهم الرینبود .آ

شد  زتریهم عز الیبدتر از ل گهیتو که د میحر یتو

 برام .....

 

 نیو گفت :حاال بب دیکوب اوشیس نهیس یانگشت رو با

منه .ناموس منه  میتو حر الری.االن آ گمیم یچ

خودم  یادیهم حرف مردم سر غلط ز شینجوری....هم

  یخراب ترش کن گهیتو د ذارمیدنبال ناموسم هست نم
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 آتش گرفت  اوشیس

.به  یعل رسمیرا هل داد و گفت :به حسابت م رضایعل

 یطلبکارم هست یخراب کرد ی.همه چ رسمیحسابت م
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 یزغال#چشمان

 

 ۱۰۹ پارت

 

  دینرس یا جهیبه نت رضایاز جدال با عل یوقت

 گرفت  یگرید میتصم

 شد  شیخانه عمو یراه
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 کرد  یصحبت م الریآ با

 رضایاز عل شودیم یراحت راض یلیدانست خ یم

  دیریطالق بگ

 

قرار  اطیکه گوشه ح یلبه حوض کوچک اطیدر ح الریآ

 داشت نشسته بود

 کرد یرا جدا م یشمعدان یزرد گلدان ها یبرگها

 بود  شیها یبرگ شمعدان یبو عاشق

هم حالش را  یشمعدان یبو یروزها حت نیچند ا هر

 آورد  یجا نم

 

  ستادیسرش ا یباال اوشیس

 صورت پژمرده دخترک نگاه کرد و سالم داد  به

 

از آنها رخت بسته  دیکه  ام یسربلند با چشمان الریآ

 بود نگاهش کرد 

 :سالم  وگفت
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 لبه حوض نشست  اوشیس

آب بود  یکه نگاهش به برگ زرد افتاده رو همانطور

 گفت :اومدم باهات حرف بزنم 

 

که  الریدر ادامه حرفش نگاه از برگ کند و به آ و

 منتظر ادامه سخنش بود دوخت 

 

 شنمیهم گفتم نم یمقدمه جمله اش را گفت :به عل یب

 رضایسقف....از عل کی زیز ینگاه کنم که باهاش بر

 کنم  ی.....خودم همه کارهاش م ریطالق بگ

 

 متعجب نگاهش کرد  الریآ

  میکن یازدواج م گهیادامه داد :با همد اوشیس

 

 حرفها را داشت  نیا دنیتوقع شن الریآ

 شود  ینم میتسل شیدانست مرد رو به رو یم

کردنش  دیشدن او نا ام میدانست تنها راه تسل یم

 است 
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سر تکان داد :راه من و تو از هم جدا شده  متاسف

 . اوشیس

 

 نداشت  الریجمله را از آ نیا دنیاما توقع شن اوشیس

 خورد  جا

 

 راهمون از هم جداست ؟ یچ یعنی:دیپرس

...اونموقع که به  ریازش طالق بگ گمیبهت م دارم

زور عقدت کردن من نبودم .کنارت نبودم .نتونستم 

 کنم  تتیحما

که  یهر کس ی.جلو رین هستم پشتتم طالق بگاال یول

  ستمیا یبهت بزنه م یبیآس نیبخواد کوچکتر

 

 یشناس یمنو نم اوشیزد و گفت :س یلبخند تلخ الریآ

از بوم افتاد  میآبرو ی؟درسته که تشت ب الرمی؟من آ

با  کهیکس یشناس یکه تو م یالریاما به ناحق افتاد .آ

که  یکنه .از مرد یخودش و خانواده اش باز یآبرو
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بشم  رمیشناسن طالق بگ یاالن همه به اسم شوهرم م

 زن برادرش ؟؟

 یتا عل دیخواب یروز با عل کیبشه مردم بگن  یچ که

دفعه  نیشد .ا اوشیگرفتش رفت بغل خواب س

شوهرش طالقش داد و برادرشوهرش عقدش کرد 

 ؟ یزن نیکنار اسم همچ ستیاسم تو  ن فی.ح

 ؟ یخواهر نیکنار همچ ستیاسم منصور ن فی.ح

 فردا زن تو ؟ ی؟امروز زن عل اوشیس مینجوریا من
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  یزغال#چشمان

 

  ۱۱۰ پارت
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 بود  یعصب اوشیس

 نداشت  الریحرفها را از آ نیا دنیشن انتظار

 بشنود  لیبود تا موافقت او را آن هم با کمال م آمده

 

 اش برد و  ختهیبه ر یموها انیم دست

خراب  نیاز ا میریبرمت .با هم م یم نجای:از ا گفت

  ینشنو یزینگه .تا چ یزیچ یشده تا کس

 

.خانواده هامون  رمیباز هم سر تکان داد :ما م الریآ

بذار تموم بشه  اوشی؟مادرم ؟منصور ؟بانو ؟س یچ

 هیو کنا شیتحمل حرف و ن نیاز ا شیب چکدوممونیه

  میمردم ندار

 

  ستادیبلند شد ا اوشیس

 ی.به قول خودت تشت ب الریآ یگیم یدار ی:چ وگفت

از  شتریب گهیاز پشت بوم افتاد تموم شد .د تیآبرو

 ؟ شهیم یچ نیا
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 خسته بود  الریآ

 نداشت  دنیجنگ ینا

به دست آوردن  یکه برا یبا مرد دنیهم جنگ آن

  دیجنگ یخودش م

  دادیم حیتوض دیبا یول

 بود  امدهیکنار ن تیمرد انگار هنوز با واقع نیا

 

  ستادیشد ا بلند

من  یشرف یاون دفعه عمه محبوبه ب اوشیگفت :س و

زن  رمیطالق بگ یدفعه اگه من از عل نیا یجار زد ول

 هیجار زدم . ازدواجم زور مویشرف یتو بشم خودم ب

 مییآبرو یتا ب ستمیا یازدواج م نیا یدرسته ؟اما پا

که امروز زن  یبه مردم ثابت نشه .زن نیا از  شتریب

مشکل از  نکهیجز ا گهیبرادر و فردا برادر د کی

زن با برادر شوهرش  نیا دونهیم ی؟ک هیخودشه چ

.چه  دنیکش یداشته .چه نقشه ها یچه گذشته ا

 آرزوها داشتن ....
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  دیرا در شیمثل خنجر گلو بغض

قسمت من و تو با هم  اوشیخش دار شد :س شیصدا

 نبود .راه من و تو از هم جدا شده .

 

هم بد  یلیزد و گفت :انگار خ یزهر خند اوشیس

انقدرها هم  نکهی.مثل ا یرفتینبوده که انقدر راحت پذ

 بودن  رضایزن عل ستیسخت ن

 

 شد  رهیخ اوشیس یبه چشمان زغال الریآ

 ینگاهش م میگونه مستق نیبار بود که ا نیآخر دیشا

 کرد 

 کند  ینم الریهم نگاه از زغال چشمان آ اوشیس

 بود  نیاشتراک چهره اشان هم وجه

 ...... چشمانشان

 

شد و گفت :من  یباران الریچشمان آ اهیس شب

 چیه گهیگذروندم .بعد اون د میاتفاق زندگ نیسختتر

 ..... ستیسخت ن ادیز یچ
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 دهانش را قورت داد  آب

 مانده بود  شیسرجا یبغض لعنت اما

  شدیاز حجمش کاسته نم دیبار یاشک م هرچه

بغض و اشک ادامه داد :من تو رو از دست دادم  انیم

بود ....بعدش  نیمن ا یزندگ بتی....مص اوشیس

زن  نکهیا یکنه .حت یبرام فرق نم یچ چیه گهید

  رمیفردا صبح بم نیهم ایباشم  زضایعل

 

 

  شدیداشت از در خارج م یوقت اوشیس

 افتاده بود  شیها شانه

  دیکش یرا تازه به دوش م بتیمص نیبار سنگ انگار

کرد  یکه تازه داشت باورش م یاتفاق یهم حجم دیشا

 بود نیسنگ یادیز
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۱۱ پارت

 

 بودنند  یتدارک مراسم عروس در

 نداشت یکس شوق و ذوق چیه اما

 یبه اجبار و از رو یدانند ول یرا انجام م کارها

 بستن دهان مردم 

  

 آمده بود  الریآ دنید یبرا رضایعل

با چند ضربه  یدر اتاقش نشسته بود که عل الریآ

 کوتاه وارد شد 

 تخت نشست  یرو کنارش

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 به صورتش انداخت یینگاه گذرا الریآ

 داد  یکوتاه سالم

 چشمانش را به پنجره بسته اتاق دوخت  و

:  :دستت بهتره  دینگاهش کرد و پرس رهیخ رضایعل

 ؟

 

به نشانه مثبت بودن  جواب سوالش سر تکان  الریآ

  ستیداد و گفت :بد ن

 

داد  حیرا در هم قالب کرد و توض شیدستها رضایعل

حالت  دنیو پرس دنتید یبرا شتری،دوبار ب یکی:اگه 

کنه .دورا  یم تتیاذ دنمیدونستم د یچون م ومدمین

 حالت بودم  یایدور جو

 

 پوزخند زد  الریآ

ست  یریپذ تیشوهر مسئول دییخواست بگو یم یعنی

 ؟
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 مکث کرد  یکم رضایعل

 ؟ الریدوباره گفت :آ سپس

 

 بود  اوشیس هیهمه شب نیکه ا شیبه صدا لعنت

 کرد  یم شیاو صدا هیبه لحنش که شب لعنت

 باز نگاهش کرد  الریآ

 بود  زهیانگ ینگاهش خسته و ب چقدر

فروغ همسر  یبه چشمان ب یرگیسخنش را با خ ادامه

 ........ یعروس دیخر یشده اش گفت :برا ریجوان پ

 

 نداد  ادامه

 دخترک پر از مرگ بود  نگاه

 ستهیحالش حرکت ناشا نیزدن در ا یاز عروس حرف

  شدیم

  دیخودش خجالت کش از

 هم  الریآ از
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 الریخودش و آ یعروس یتا برا نجایآمد ا یم دینبا او

 کند  یزیبرنامه ر

 بود  یآنجا م دیبا

 برادرش .... یعروس یاما برا ختیر یم برنامه

 

 یعروس شهیافکارش را پاره کرد  :م الریآ یصدا

 ؟ میرینگ

 

  دیچیوجدان در  تمام وجودش پ عذاب

 یواشکی یست که بارها از حرفها یهمان دخترک نیا

 دهیرا شن شیشب عروس ینقشه ها اوشیاشان با س

 بود؟

 

 انداخت  نییسرپا

 یعروس کی.بابات خواسته  شهیداد :نه نم جواب

 بسته بشه  لیتا دهن فام میریبگ یحساب
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 یکارو کرد نیوگفت :چرا باهام ا دیچک الریآ اشک

 ؟من به اندازه برادرم دوستت داشتم  رضایعل

 

  شدیتمام م زیمرد و همه چ یروز م کی کاش

 یهمه شرمنده آدمها نیا یمرد ول یروز م کی کاش

 اطرافش نبود
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   یزغال#چشمان

 

 ۱۱۲ پارت

 

  شدیتمام م زیمرد و همه چ یروز م کی کاش

 یهمه شرمنده آدمها نیا یمرد ول یروز م کی کاش

 اطرافش نبود 
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بگم  یزیچ کیشد و گفت : کترینزد الریبه آ یکم

 ؟ یکن یباور م

 

 دروغگو نبود  رضایعل

 کرد یم یبرادر شهیهم

 کرد یم یبانیپشت

 داشت  نانیبه او اطم شهیهم الریآ

 توانست باورش کند ؟ یم نباریا اما

 کرد  سکوت

 شد  رضایعل یلب ها رهیخ

 

 یوقت نم چیبخدا ....بخدا من ه الریگفت :آ رضایعل

تار  کی یخواستم حت یبزنم .نم بیخواستم بهت آس

 زیبرام عز الیمو از سرت کم بشه ....تو به اندازه ل

 سوءتفاهم بزرگ بود  کی......اون شب  یبود
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 یاون سوءتفاهم ینیب ینگاهش کرد و گفت :م الریآ

من  یسر زندگ ییچه بال یزنیازش حرف م یکه دار

 آورده ؟

 

  دیهر دو دستش را به صورتش کش رضایعل

 خسته بود   چقدر

 بشه  ینجوریا خواستمیگفت :من نم یا خفه یبا صدا 

 

 به سکوت گذشت  یا قهیدق چند

 خودشان غرق بودنتد  ییایهر دو در دن انگار

 یزیچ یعروس یبه حرف آمد :من برا الریآ باالخره

 یکیهست خودت با  یواجب و الزم زی.اگه چ خوامینم

 برو بخر 

 

 یسر تکان داد :باشه هر طور تو بخوا رضایعل

 خرمیم الیکه الزمه با ل ییزای.چ

 

 بلند شد و به سمت در رفت  شیازجا
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  یکرد :عل شیصدا الریآ

 

 یو به دخترک پژمرده رو ستادبرگشتیجوان ا مرد

 تخت نگاه کرد  :بله 

 

 یفکر کی یپر از بغض گفت :واسه شب عروس الریآ

  نجای.نباشه ا دیکن اوشیبه حال س

 

 زدیرا م یگریدل زن جوانش شور مرد د نکهیا از

 ؟ شدیم یعصبان دیبا

 شیبود که خونش نجوشد و دستها رتیغ یب مگر

 مشت نشود 

 و دست مشت شده . دهیهمان خون جوش با

 زد  رونیدر اتاق ب از

منطقش  یب رتشیبود و هر لحظه امکان داشت غ مرد

 کند 

 دخترک بکوبد  ییبایصورت ز انیمشت را م همان

 من شور اونو  نزن یچشما ی:الاقل جلو دییبگو و
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 رفتار کرد یمنطق اما

 کرد  یصبور

 زد  رونیاز اتاق ب فقط

  اوردیرا سر خودش  در ب شیندانم کار یتالف تا

 کند  یخال اطیح یرا وسط تنه درخت تو مشتش

 را به جان بخرد شیاستخوان ها انیشده م دهیچیپ درد
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۱۳ پارت
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 خارج شد  شیافتاده از خانه عمو یشانه ها با

 شرمنده و بدهکار خودش بود  یاز هرکس شتریب

 یرفت که م یسقف م کی ریز یبا زن گریروز د چند

 ست  یگرید یدانست تمام قلبش برا

 عاشقش نبود  اوهم

 یگریمرد د دنیزن محرم او موقع  د نکهیتحمل ا اما

 قلبش بلرزد را نداشت 

 

 

 سمت خانه عمه اش راه افتاد  به

را نرم کند و به خانه  دیتوانست دل  ناه یم دیشا

 برگرداند 

از  یالاقل گوشه ا یهمه  نابسمان  نیو وسط ا 

 را سامان دهد  شیزندگ

باز کرد زهر کالمش  شیمحبوبه در را که به رو عمه

 نی:به به شادوما چه عجب از ا ختیر رونیرا هم ب

  یدار نجایزن هم ا کیفتاد ا ادتیشد  یورا .چ
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آمده بود  دیصحبت با ناه یدفعه  قبل هم که برا دو

 بود  دهیجمالت را از زبان عمه اش شن نیمثل هم

 سربه سر او نداشت  یبرا یا عالقه

 حرفها بود  نیحوصله تر و خسته تر از ا یب

طناب  یرو اطیکه گوشه ح دیرا د دیدم در ناه همان

 کرد  یلباس پهن م

 سمتش رفت  به

 کرد  وسالم

دلتنگش را به صورت شوهرش دوخت و  دنگاهیناه

 طالق  یبرا یبد تیرضا یگفت :سالم .اومد

 

گفت  یدر پ یپ یخسته از سرو کله زدن ها رضایعل

من بسوزه  یتون دلتون برا یکیتو رو خدا  دی:ناه

 ادیاطرافم کوتاه ب یاز آدم ها کنفریفقط  کنفر،ی.

الاقل تو  ستادنیکه رو به روم ا یهمه آدم نیا نی...ب

 کنارم باش 
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 دیو گفت :ناه ستادیدست به کمر کنارش ا محبوبه

بساط  ی. داریندار دیبه ناه یازیکنارت باشه ؟تو ن

روزا عروس  نی.هم یکن یجفت و جور م تیعروس

 به خونه ات  ادیم دتیجد

 

 بود  یعصبان رضایعل

بال  نیسمت عمه اش برگشت و گفت :عمه اگه ا به

مقصر  یاز هرکس شتریاومد ب دیمن و ناه یسر زندگ

 دیمن و ناه ونهیم نیاز ا شترینکن  ب ی.پس سع ییتو

 ی.اگه اون شب زبون به دهن گرفته بود یخراب کن

 اومد یبه بار نم یهمه خراب نیا
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۱۴ پارت

 

را سرش انداخت و گفت :من زبون  شیصدا محبوبه

تو که نصف  ایکردم  یبه دهن نگرفتم .من خرابکار

 یچشمها نیخودم به هم یاتاق دختره بود یشب تو

  یدیبهش خواب دهیچسب دمیکور شدم د

 

  امدیکوتاه ن رضایعل

 ینجوریا دیکردم تو با یغلط کی:بابا اصال من  گفت

 ری؟غ یکرد یو تو بوق و کرنا م یدیکش یهوار م

 یچ یو آبرو دختر خودت لطمه زد یبه زندگ نکهیا

 یگربه رقصون یکوفت یزندگ نیشد.کم بابام واسه ا

 دستش  یکرد تو هم بهانه رو داد یم
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جواب نگذاشت و گفت  یهم مرد جوان را ب محبوبه

 یتا هر غلط یرفت یم ذاشتمیکردم ؟م یم کاریچ دی:با

  یکرد یم خواستیکه دلت م

 

 هم فشرد  یرا رو شیچشم ها رضایعل

همه پر از  نیا شیزندگ  یکدام از بخش ها چیه

 نگذرانده بود یاسترس و فشار روح

روزا داره  نیا دیداد و گفت :ناه دیرا به ناه نگاهش

 ای.بودنت کنارم الزم دارم .ب گذرهیبهم سخت م

 خونه  میبرگرد

 

پر از اشک گفت :برگردم کدوم خونه  یبا چشمان دیناه

 ییاونجا جا گهیمن د ادیم الریآ گهی.چند روز د یعل

 نمونده  ییندارم .واسه من جا

 

تو  یسرش گذاشت و گفت :جا یدست رو رضایعل

 سرمه ... یرو
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 یتو تو یقلبش گذاشت و ادامه داد :جا یرو دست

داره سخت  یلیروزها خ نیخونه .ا میبرگرد ایقلبمه ب

م .االن که .بودنت الزم داردیکنارم باش ناه گذرهیم

برادرم بهم پشت کرده از  یکسم حت یهمه ب نیا

 دزد ناموسم ،بودنت الزم دارم .... کینظرش من 

 

  شدیداشت نرم م دیناه دل

 ییانداخت :دختر من جا تیمحبوبه دوباره پاراز که

.هنوز خونه پدرش خراب نشده که پا شه همراه  ادینم

 هم قر بده البد ؟ تیوردل هوو! شب عروس ایتو ب

 

 نگاه کرد  دیبه ناه رضایعل

تحمل  یتونم عل یگفت :من نم هیگر انیم دیناه یوقت

  نمیبودنت کنار اون بب امیندارم ب

 

 شد  دیام نا

 شد  دیهم نا ام دیبودن و آمدن ناه از

 آمد  یهم نم او

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 رفت ینگفت و به سمت در خروج چیه
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  یزغال#چشمان

 

 

 ۱۱۵ پارت

 

فکرش مشغول بود که  یکه شد به حد اطیح وارد

  دیپدرش را ند

 شیصدا دیرا غرق در افکارش د رضایکه عل ونیهما

 کرد 
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را به سمت پدرش عوض کرد  و  رشیمس رضایعل

 کنار او نشست 

 ؟ ی:کجا بود دیپرس ونیهما

 

به  کسریآشفته جواب داد :رفتم  یبا فکر رضایعل

 یعروس لیوسا دیخر یبرا دمیزدم .ازش پرس الریآ

 . میکن کاریچ

 

 منتظر بود  ونیهما

 یگفت :خوب اون چ ونیادامه نداد هما رضایعل چون

 گفت ؟

 

 خوادینم یزیچ یعروس یپاسخ داد :گفت برا رضایعل

 ... خرمیکه الزمه م یهر چ رمیم الیمنم گفتم با ل

 

 یفکر کیانداخت و گفت :سفارش کرد  ریرا ز سرش

 نباشه  نجایا یکه شب عروس میبکن اوشیس یبرا
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 کالمش زد  شیدر انتها یزهرخند

  نهیسر تکان داد و گفت :نظر منم هم ونیهما

 

 ش؟یبفرست یخوایگفت :کجا م رضایعل

 

 الیپاسخ داد :احتماال خونه همون دوستش دان ونیهما

 مدت اونجا باشه بهتره  کی.

 

 در سکوت سر تکان داد  رضایعل

سر هم رفتم  کیبعد دوباره به حرف آمد : قهیدق چند

 اصرار کردم قبول نکرد برگرده  ی.هرچ دیسراغ ناه

 

خراب  یفرو برد و گفت :همه چ شیموها انیم دست

  ختهیبه هم ر یکردم بابا .همه چ

 

 دست رو شانه پسرش گذاشت  ونیهما

  دیکش یاو درد م دنیرنج کش دنید از
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 دیدنبال ناه رمیبه شانه اش داد و گفت :م یفیخف فشار

 گردونم خونه ی.برش م

 کهیت کی.بذار الاقل  شتیگردونم پ یبر م دیناه رمی.م

 آشفته بازار درست بشه  نیاز ا

 

به پدرش نگاه کرد و در نگاهش التماس  رضایعل

  زدیموج م

 یسوال یکرد جواب یداشت به پدرش التماس م انگار

بپرسد آن گونه که او دوست دارد  خواهدیرا که م

 پاسخ دهد 

 یدرست بشه بابا .حال چشما یهمه چ شهی:م گفت

 خوب بشه ؟حال دلش خوب بشه ؟ اوشیس

 

 سکوت کرد  ونیهما

 و اتفاقات خوب نبود تیهم نشانه رضا شهیهم سکوت

 نه  یعنیسکوت   یگاه

حاال حاالها منتظر خوب شدن حال چشمان  یعنی

 نباش .... اوشیس
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  یزغال#چشمان

 

 

 ۱۱۶ پارت

 

 ستادیدم در خانه خواهرش ا ونیهما

 به در زد   یضربه ا و

 خانه نداشت  نیآمدن به ا یبرا یعالقه ا چیه

 کرد و آمد یخودش را راض رضایبخاطر عل اما
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برگرداندن عروسش  یکه الاقل از او برا نیپرو به

 مشتاق تر بود نگاه کرد 

پسرش  یکردن زندگ دایبود دلش سر و سامان پ مادر

 خواست  یرا م

 دوباره در زد  لیم یب ونیهما

 وسط نبود  رضایعل یپا اگر

رفت و پشت  یماند م یهم منتظر نم قهیدق کی یحت

 کرد  یسرش را هم نگاه نم

 نداشت  نهیخانه کم ک نیا یاهال از

 و الریآبرو کردن آ یب و

 هم به آن اضافه شد اوشیس یکردن زندگ خراب

 

 در را باز کرد  دیناه باالخره

 دیام یاش افتاد بارقه ها ییو زندا ییکه به دا نگاهش

  دیدر دلش درخش

 

با هوو سخت بود اما او دِل دل کندن از  یزندگ هرچند

 را هم نداشت  رضایعل
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 دو وارد شدنند  هر

  دیبا محبت عروسش را بوس نیپرو

 کرد  یابراز دلتنگ و

 

با احترام به داخل خانه  یبعد از احوال پرس دیناه

 کرد تشانیهدا

 

 بود  ریدر آشپزخانه درگ محبوبه

 :بابات کجاست ؟ دیپرس دیاز ناه ونیهما

 

 شهیم یگفت :رفته خونه عموم  شهر .چند روز دیناه

 رفته اونجا 

 

بچه اش مهم  یپوزخند زد :آره خوب زندگ ونیهما

.اون فقط  شهیور مچط نهیبب نهیکه بخواد بش ستین

 خودش مهمه و عملش 

 

 زخم زبان زد  بازهم
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 شکست  دیناه قلب

 نبود .مهربان بود  و با محبت  یآدم بد پدرش

 نبود تیمسئول یمحبت و ب یداشت اما ب ادیاعت

برادرش را به  یماریبود شهر چون خبر ب رفته

 گوشش رساندنند

 

که متوجه آمدن برادر و زن برادرش شد از  محبوبه

 آمد  رونیآشپزخانه ب

 داد  سالم

 بغ کرده کنارشان نشست  و

رسم عروس  نیا ونیگفت :دستت درد نکنه هما و

سر  کی یومدین نجاستیا دی؟االن چند وقته ناه هیدار

 نه خودت نه زنت  یبهش بزن

 

 بزند  یخواست دهان باز کند و حرف نیپرو تا

 اوردمیخوب به جا ن یگفت :من رسم برادر ونیهما

 یبرا یکرد یمحبوبه ....اما بنازم تو خوب خواهر
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پسر من و دختر  ییآبرو یقشنگ ب یلیمن ومحمود .خ

 یکوچه جار زد ونیمحمود م

 

جواب نگذاشت و گفت  یبرادر بزرگش را ب محبوبه

کم داشت که  یکردم .دخترم دست گلم چ یم کاری:چ

 راغ دختر محمود ؟پسرت شبونه رفت س
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۱۷ پارت
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جواب نگذاشت و گفت  یبرادر بزرگش را ب محبوبه

کم داشت که  یکردم .دخترم دست گلم چ یم کاری:چ

 پسرت شبونه رفت سراغ دختر محمود ؟

 

 پوزخند زد ونیهما

اش را  طهیسر و کله زدن با خواهر سل حوصله

 نداشت 

 پسرش را سامان دهد   یاز زندگ یبود تا گوشه ا آمده

 

داد و گفت  دیرا از خواهرش گرفت و به ناه نگاهش

 یدونیم یاز هر کس شتری.تو ب دیناه گمیم یچ نی:بب

.من اومدم دنبالت  خوادیچقدر خاطرُت م رضایکه عل

 سخت .... یروزا نیچون تو ا

 

 یدونیشده و گفت :خودت بهتر از من م رهیخ دیناه به

 سخت ... یروزا گمیچرا م

 

 آنکه محبوبه متوجه ماجرا شود یب و
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 کرد  یادآوریرا  اوشیو س الریآ انیم عشق

 

داره .اگر باهم  اجیبهت احت یلیخ رضایداد:عل ادامه

تا آخر  یسخت عل یروزها نیپناه ا یشد یاومد

 یومدی.اما اگه امروز ن یچشمم جا دار یعمرم رو

 .... ذارمیچون من نم ایوقت ن چیه گهید

 

 بزند  یدهان باز کرد تا حرف محبوبه

دستش را باال آورد و گفت :دارم با دخترت  ونیهما

.زبون به  زنمی.دارم با عروسم حرف م زنمیحرف م

 محبوبه  ریدهن بگ

 

 رمیاما ساکت نشد و گفت :زبون به دهن بگ محبوبه

 ور دل هوو یببر یکه دخترم برادر

 

برم ور دل شوهرش .ور  ی:دخترت م دیغر ونیهما

 دل مردش 
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 ییکه تو و دا ی:همون مرد دیدر دلش نال دیناه و

خدا  یتا بگذره ازم ...ا نیمحمود پدرش در آورد

 فیح یشکر که چاه کن خودش ته چاهه .ول تیبزرگ

  شنیگناه دارن مجازات م یکه چند نفر ب

 

 ادیمحبوبه خودش را وسط انداخت :دخترم کجا ب باز

 دیکن یجور م یسور و سات عروس نی؟شما دار

 یخونه ا یتو نهیبش ادیکجا بشه ؟ب ی،دختر من راه

  رنیشوهرش توش بگ یکه قرار عروس

 

برنگشت به خواهرش نگاه کند و رو به  یحت محمود

 گهیکه چند روز د یگفت :برگرد تو خونه ا دیناه

و پشت و پناه  رنیگ یشوهرت م یداخلش عروس

 نیاز همه به ا یعل یدونیباشه .خودت م رضایعل

 تره  یازدواج ناراض

 

را گرفت و گفت :برگرد سر  دیدست ناه نیپرو

دل بچه ام  یدونیندونه تو م یدختر هر ک تیزندگ

 . رتهیچقدر گ
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 در افکارش غوطه ور بود  دیناه

 را داشت . رضایعل یعروس دنید تحمل

اجازه بر  ونیهما گریگشت د یاگر بر نم یطرف از

  دادیگشت نم

 

 

:چه  دیپرس دیکه عروسش را غرق در فکر د محمود

 دختر ؟ یکن یم

 

 

 کرد جز برگشتن  یم چه

 از برگشتن به خانه شوهرش داشت ؟ ریغ یراه مگر

 

 را داشت یدل گذشتن از عل مگر

 ؟ شدیم رضایبدون عل یزندگ مگر
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🦋🦋🦋🦋🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۱۸ پارت

 

 هنگام بود  شب

 هم در اتاقشان نشسته بودنند  دیوناه رضایعل

 حالشان بهتر است  یکردنند کم یدو احساس م هر

  یالبته فقط کم خوب

 یاوضاع را بهتر م  یبد یبودنشان کنار هم کم اما

 کرد 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



که پشت به او داشت لباس  دیبه سمت ناه رضایعل

 رفت  دیچ یرا در کمد م شیها

 پشت در آغوشش گرفت  از

  دیگردنش فرو برد بوس انیرا م سرش

بود  دهیبه گردن همسرش چسب شیکه لب ها همانطور

 گفت :

 دلتنگت بود یلی.خ یاومد یکرد خوب

 

 هم دلتنگ بود  دیناه

  دیرا بوس دیدوباره گردن ناه رضایعل

  رهیدلگ یلیخ نجای:بدون تو ا گفت

 

 زد  یتمندیلبخند رضا دیناه

 حرفها خوشحال نشود  نیا دنیبود که از شن یزن کدام

به  یمحکم بایمک تقر دنیبوس یبه جا نباریا رضایعل

 زد  دیگردن ناه

 دستانش شل شد  انیم گرید دیناه
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برد و شروع به  دیلباس ناه ریدستش را ز یعل

 نوازش کرد 

 ریاس شیلب ها انیپوست گردن دخترک م همچنان

 بود 

بدن همسرش ادامه  یجا ینوازشش را در جا انقدر

 به طور کامل خودش را به او سپرد  دیداد تا ناه

 آورد  رونیرا از تنش ب شیها لباس

 زد  مهیخ شیاتاق رو کف

 یبدن برهنه اش آماج بوسه ها و نوازش ها سراسر

 قرار گرفت  رضایعل

قسمت  یتکه از لباس مانده رو نیکه بند آخر دستش

 تنه زن جوان شد  نییپا

  دیچیاتاق پ انیم دیناه هیگر یصدا ناگهان

  دیترس رضایعل

که با آنها  دیدستان ناه ینشست و دست رو کنارش

 صورتش را پنهان کرده بود گذاشت

 کردم ؟ تتیاذ دیناه دی:ببخش وگفت

 نشست  دیناه
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 صورت شوهرش نگاه کرد  به

 انیکند م یاز دست رفته نگاه م یزیکه به عز انگار

 یعل یلمس کن ینجوریگفت :اونم قراره  هم هیگر

نوازش  ینجوری.اونم هم یبوس یم ینجوری.اونم هم

 .... یکن یم

 

زار زد :با اونم  شیهق هق ها انیهق کرد و م هق

 ؟ یعل یکن یم یعشقباز ینجوریهم

 

را در آغوش  دیجلو رفت  بدن برهنه ناه رضایعل

 دیرا بوس شیموها یگرفت و رو

 یکن یبغل م ینجوریهق زد :اونم هم شتریب دیناه

 ؟یقراره بکش  ینجوری؟ناز اونم هم رضایعل
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🦋🦋🦋🦋🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۱۹ پارت

 

 به خودش فشرد  شتریرا ب دیناه رضایعل

 کرد  دیرا بوس شیموها یرو و

 دیدوستت دارم ناه یلیخ یدونی:خودت خوب م وگفت

اتاق  نیا یتو نجامیهم شهینکن .من هم تی.خودُت اذ

 کنار تو 

 

 در آغوش شوهرش مچاله شد  دیناه

 

 نمیبب ی،چطور یتونم تحمل کنم عل یگفت :نم هیگر با

 محرمت ؟همسرت ؟ شهیم گهیزن د کی
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داد و گفت  هیتک دیچانه اش را به سر ناه رضایعل

 ری.......بگ شهیدرست م ی:صبر داشته باش همه چ

 بخواب .استراحت کن 

 

 

و نوازش کرد تا  دیهمسر دلشکسته اش را بوس آنقدر

 آغوشش به خواب رفت  انیهمانجا م

 

 رفت  رونیگذاشت وواز اتاق ب شیرا سرجا دیناه

 

سرد را به  یهوا یکیبه تار رهیشد و خ اطیح وارد

 دیکش شیها هیر

را  یا هیبود سا اطیکه در ح یآشپزخانه ا کینزد

 حس کرد 

 آن سو رفت  به

به آشپزخانه نشسته  دهیچسب یمانیسکو س یالرویل

 بود 

 سرده  یچرا نشست نجایا الینشست و گفت : ل کنارش
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زد و پاسخ  یبه بردارش نگاه کرد لبخند کم رنگ الیل

 برد  یداد :خوابم نم

 

 یباز شد یسر تکان داد:تو هم که از زندگ رضایعل

  یینجای.کال ا

 

 سکوت کرد  الیل

 اد؟ی:تو هم ازم بدت م دیپرس یعل

 

 جا خورد  الیل

 سوال را نداشت  نیا توقع

  دییایاز برادر مهربانش بدش ب شدیم مگر

 

نگاهش را به نگاه افسرده برادرش گره  یکیتار در

فکر رو نکن .من نگرانتم  نیوقت ا چیزد وگفت :نه ه

 .خودت ..... تی.نگران زندگ
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گفت :اما من  شیدر صدا یبا اندوه بزرگ رضایعل

 . اوشمینگران س یاز هر کس شتریب

 

 

 سکوت کرد  الیل

دوش   یفقط بار مانده رو اوشیزدن درباره س حرف

 کرد  یتر م نیرا سنگ رضایعل یها

 کیگفت :برات  دیکه سکوت خواهرش را د رضایعل

 دارم .... یزحمت

 

 نیفردا با افش شهیگفت :م ینگاهش کرد و عل الیل

 ؟ یبخر الریآ یبرا لهیوس کهیچند تا ت یبر

 

با درد به بردارش نگاه کردوگفت :آخه من ...من  الیل

 ....  رضاسختهی.....عل دیو ناه اوشیچشم س یجلو

 

:تو رو خدا تو نگو نه،  دیحرفش پر انیم رضایعل

 کس ندارم بهش بگم . چیتو ه ریغ
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 ؟ کاریچ خوادیم دیگفت :حاال خر  لیم یب الیل

 

 کی. خوامیحلقه ،عطر و ادکلن که نم دی:خر رضایعل

 یلباس واسه شب عروس کیو شمعدون و  نهیآ

 ... ینجوریا لهیوس کهیوچندتا ت

 

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان
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 ۱۲۰ پارت

 

 کی. خوامیحلقه ،عطر و ادکلن که نم دی:خر رضایعل

 یلباس واسه شب عروس کیو شمعدون و  نهیآ

  ینجوریا لهیوس کهیوچندتا ت

 

لباس منو بپوشه .چهار  یگفت :واسه شب عروس الیل

....بخدا  نمشیهم بذار فردا برم بب گهید لهیوس کهیت

 کارا نداره  نیحال و حوصله ا یکس رضایعل

 

من دارم  یکن یزد وگفت :فکر م یپوزخند رضایعل

 یزایچ کیچشم مردم  یجلو یبرا دی.اما مجبورم با

 خوامیشدم م الریآ یباعث سرافکندگ.من میآماده کن

تو  ادیبا عزت و آبرو واحترام ب یالاقل شب عروس

 خونه 

 

 یکه در صدا یعذاب وجدان نیبار سنگ یبرا الیل قلب

 مشهود بود به درد آمد  رضایعل
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 اوشیخودش ادامه حرف را گرفت :بابا گفته س یعل

خواهر داشت  کی الیل گمی.م الیفرسته خونه دان یم

 ؟ ستیمناسب ن اوشیس یبنظرت برا

 

 اوشیسر تکان داد :االن فکر کردن به ازدواج س الیل

آسوده  اوشیفکر س خوامی.ما م ستین یکار درست

 . ستیازدواج اصال مناسب ن شنهادیبشه اما پ

 

قلب   میکن کاریال؟چیکنم ل کاری:پس چ دینال رضایعل

 رهیآروم بگ اوشیس

 

:زمان داداش !زمان اوضاع  دینفس کش قیعم الیل

که با  رهیگ یم ادیهم کم کم  اوشیکنه .س یبهتر م

  ادیماجرا کنار ب

 

سرد فرستاد و  یهوا انیبازدمم گرمش را م رضایعل

بشکنم  اوشیکردم من دل س یوقت فکر نم چیگفت :ه

با اخم نگام کنه .دلم براش تنگه  ینجوریا اوشی.س
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خلوت کردن هامون  یبگو وبخندهامون ،برا یبرا الیل

 خوب  یروزها ی.برا

 

 سکوت کرد الیل

 چشم دوخت  شیروبه رو یکیبه تار رضایعل

 

به  یانگشتانش را در هم قالب کرد و گفت :عل الیل

 یکن یزندگ الریبا آ یخوای؟واقعا م یبعدش فکر کرد

 ؟

 

سرباال اندداخت :راستش بگم نه ....به بعدش  رضایعل

به بعدش فکر کنم ،مغزم  خوامینکردم ....اصال نم فکر

 پر فکره .پر سر وصدا ......

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۲۱پارت

 

 شد  شیخانه عمو یراه الیروز بعد ل صبح

 

 یتنه درخت کنار جو یکه رو دیرا د الریکوچه آ  در

همان درخت که  هیسا ریز اطشانیدر ح یآب روبه رو

خم شده سپس به سمت باال رفته  نیزم یتا وسط رو

 بود  نشسته 

 یزرد یو برگ ها یجو یاش به آب تو رهینگاه خ و

و در  شدیکنده م شانیکیبا وزش باد  یاست که گاه

 افتاد یآب م

  

  دیاز جا پر الریسالمش آ با

 نشد  الیغرق افکارش بود که متوجه آمدن ل یطور
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 را داد  الیبر لب نشاند و جواب سالم ل یمصنوع لبخند

 ؟ یکنارش نشست وگفت :چطور الیل

 

 خسته نگاهش کرد و گفت : خوبم . یبا چشمان الریآ

 

 هیشب ادیز یکرد و گفت :ول شیبه سرتا پا ینگاه الیل

 چطوره ؟  ؟اوضاعتیستیخوبا ن

 

 یکن ی: خودت فکر م دینگاهش کرد و پرس الریآ

 چطورم ؟

 

کنم  یکرد لبخند بزند وگفت:خودم فکر م یسع الیل

  شهی.بازم حالت خوب م انیخوب م یبازم روزها

 

 شتریکه بر لب داشت و ب یمعن یبا همان لبخند ب الریآ

نگاه کرد  شیمسخره کردن بود  به دختر عمو هیشب

خوب  ی.روزها ادیخوبم م یوگفت :آره خوب روزها
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دن و خوب اوم یروزها دمیشا دونهیچه م ی.....کس

  میرفتن ....تموم شدن ....ما قدرشون ندونست

 

همه  نیگذاشت و گفت :با ا الریدست آ یدست رو الیل

 ... الریآ یاریفقط خودتو از پا در م یدینا ام

 

 نداد  یکه جواب الریآ

 دنباله حرف را گرفت  الیل

 نهیبهم گفته برم برات رخت ولباس و آ ی:عل گفت

 بخرم زایچ نیوشمعدون و از ا

 

 داره  یحوصله گفت :چه حوصله ا یب الریآ

 

مردم  یجلو خوادیم ی:بخدا حال اونم خرابه ول الریل

 کنه  یآبرودار

 

 هم گذاشته ؟ ییزد و گفت :مگه آبرو یپوزخند الریآ
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 انداخت  نییسر پا الیل

 

الزم  یبرات بخرم ؟چ یسکوت گفت :چ یاز کم بعد

 ؟ میبا هم بر یای؟خودت م یدار

 

 یعروس دیخر امیو گفت :من پاشم ب دیآه کش الریآ

روز  نی؟دلت خوشه دختر ؟من ا یچ ی؟برا یک ی؟برا

و راحت  نیافتم رو زم یهوا .نه م نیزم نیمعلقم ب

به سقف آسمون و کارم  خورمی.نه با سر م شمیم

 ؟ یچ دی؟خر یچ ی.......عروس شهیتموم م

 

 شد  رهیخ شیبه آب روان مقابل پا الیل

 

 

 بود  الریآ شیظهر پ تا
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🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۲۲پارت

 

 

 بود  الریآ شیظهر پ تا

 هم درد و دل کردنند و حرف زدنند  با

 

خارج  اطیکه از ح دیرا د اوشیکه برگشت س ظهر

  شدیم

 ؟ ی:کجا بود دیو پرس ستادیمقابلش ا اوشیس

 

 :رفته بودم خونه عمو الیل

@Rooman_nazy
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 چطور بود ؟ الری:آاوشیس

 

را  الریدل بردارش که هنوز هم اسم آ یُمرد برا دلش

 آورد  یهمه عشق بر زبان م نیبا ا

 ؟ ستیوگفت :بد ن 

 

 قصد رفتن کرد :باشه برو تو  اوشیس

 

 ؟ یری:کجا م دیپرس الیل

 

 گردم  یاالن بر م نجامیپاسخ داد :هم اوشیس

 

در  رضایواردخانه شد پدر و مادرش به همراه عل الیل

 هال نشسته بودنند 

 سالم داد و کنارشان نشست الیل
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صحبت  الریبا آ یگفت :بابا رفت الیرو به ل ونیهما

 ؟ یعروس دیخر یبرا یکن

 

 یزیقبول نکرد گفت چ یجواب داد:بله بابا .ول الیل

  خوادینم

 

به مادرت  یکارها رو بسپر نیا دی:باباجان با ونیهما

کنن چندتا زن با  یبا زنعموت صحبت م رهیخودش م

  یعروس دیخر رنیم رنیگ یم الریهم دست آ

 

 با حزن گفت :فکر نکنم بره  الیل

 

 یچ یمادر پس شب عروس شهیگفت :نم نیپرو

 بپوشه .شب حنابندون .... خوادیم
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گفته  الریحرف مادرش راقطع کرد و گفت :آ الیل

 کیهم از  یگفت کس دیریازتون بخوام حنابندون نگ

 کامل کامل باشه  شیمرد زن دار توقع نداره عروس

 

گفت  یبه گوشش خورد که م اوشیس یصدا ناگهان

که حنابندون از  الری؟آ خوادی:چرا حنابندون نم

 دوست داره ؟ شتریب یعروس

 

به  میکه بر صورت نشاند مستق یشخندیهمراه ن و

 نگاه کرد رضایصورت عل

 نشست  الیکنار ل و

  افتیکالمش را در شین رضایعل

 یخواست بفهماند او با همسر فعل اوشیس دیفهم

 مسائل صحبت کرده  نیبرادرش درباره همه ا

 

 متعجب شد  اوشیس دنیاز د الیل

 رفته بود! رونیکه از خانه ب او
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مقابلشان  ینیس یاز تو یاستکان چا کی اوشیس

عروس خانوم  یگفت یم الیبرداشت و گفت :خوب ل

 خواسته؟  یچ گهید

 

هم  یادامه داد :گفت بهتون بگم عروس لیم یب الیل

 جمع و جور باشه 
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۲۳ پارت
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هم  یادامه داد :گفت بهتون بگم عروس لیم یب الیل

 جمع و جور باشه 

 

 مچاله شد  نهیدر س اوشیس قلب

بدون  ختیر یبرنامه م شیعروس یداشت برا الریآ

 او....؟؟

 نبود  نیا قرارشان

 داشتند  یگرید یها برنامه

 

گرفت :نگفت  رضایبه سوزاندن عل میباز تصم اوشیس

دوست  یشب عروس ایلباس عروسش چه مدل باشه 

 نگفت بهت ..... ایداره موهاش چطور درست کنه ؟

 

 نگاه کرد  رضایمشت شده عل یبه دستها ونیهما

  دیپر اوشیحرف س انیم

بنظر من تو چند روز برو  اوشیس ی:راست وگفت

 بمون  الیخونه دوستت دان
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سر بلند کرد و گفت :چرا برم اونجا ؟مگه  اوشیس

باشم سنگ تموم  دیداداشمه با یشده ؟عروس یچ

 بذارم .

 کرد اوشیرا باز حواله س پوزخندش

 

داداش  کیبرداشت وگفت :باالخره  یاستکان چا کی

از  یهرکار شیعروس یبرا دی.با میندار شتریکه ب

 انجام بدم ... ادیدستم برم

 

  دیرا داغ داغ سر کش یچا

 سوخت  شیگلو

 بود  شتریب یلیداغ دلش خ اما

 

 با افسوس به برادرانش نگاه کرد  الیل

 

که  یرو به پسرش گفت :بابا باهات دشمن ونیهما

 ای..... الیدان شینباش برو پ نجایمدت ا کیندارم .

 عموت بمون  شیمدت پ کیاصال برگرد برو فرانسه  
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عمو  شیکه رفتم پ کباریپوزخند زد :همون  اوشیس

 مونم ... یم نجایهفت پشتم بسه .من هم یبرا

 

 نگاه کرد  رضایبه عل رو

فرو کرد و  رضایدر چشمان عل میرا مستق نگاهش

سر  یعروس نیا  ذارمیمونم و نم یم نجایگفت :هم

 ... رهیبگ

 

من و  اوشیاز در صلح وارد شد و گفت :س رضایعل

.تو چه امروز چه تا آخر  میندار یتو که پدر کشتگ

اتفاق افتاده  نی.... ا یمن یکس زندگ نیزتریعز ایدن

 اشتباه بود ... کیسر 

 

 کیگفت :  رضایوسط حرف عل تیبا عصبان اوشیس

من  یتو چشما یسادگ نی؟به هم رضایاتفاق بود عل

تو  یاتفاق بود؟آره خوب برا کی یگیم یکن ینگاه م

و  یکه گند زده شد به کل زندگ یبد نشد ...اون ادمیز

نابود شد من  شیکه زندگ یاش من بودم .اون ندهیآ
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 الری؟آ یکرد خرابمنو  یهمه برنامه ها یبودم....زد

 یبرا ننیاالن بش نکهی؟....نه ا شدیزن من م دیبا

 کنن .... یزیبا تو برنامه ر شیعروس

 

 یب یعروس کی یزد و گفت :اونم چ یپوزخند

 ی.جمع وجور بدون برنامه ها دیحنابندون .بدون خر

 ... وهیزن ب کی نیکه داشته ...ع

 

 اوشیکنم س کاریشد و گفت :چ یهم عصبان رضایعل

اومده  شیبره ؟پ ادتی؟که  یکنم که ببخش کاری؟چ

کنم  کاریشده ....االن چ یخواستم ول ی.....منم نم

 خودمو بکشم؟

 

و گفت :نه داداش  دیکوب ینیاستکان را در س اوشیس

هم  یکار چی....نه شاه دوماد تو خودت نکش ...ه

سر  یعروس نیا ذارهیکه نم ی.اون یبکن ستیالزم ن

 کی ریباهات ز الریآ ذارهیکه نم یمنم .اون رهیبگ

 سقف بره منم ....
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گرفت و  الیرا به سمت پدر ومادرش و ل انگشتش

سر  یعروس نیا ذارمیمن نم دینیو بب دینیگفت :بش

 .  رهیبگ
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۲۴ پارت

 

حرف  دیدوباره به ام اوشیاز ظهر همان روز س بعد

 شد  شیخانه عمو یراه الریکردن آ یزدن و راض

 کوچه به منصور برخورد کرد  در،
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 خونه ما ؟ یری:م دیمنصور پرس یاز احوال پرس بعد

 

 الریبا آ گهید کباری رمیجواب داد :آره م اوشیس

 حرف بزنم

 

 گهیکنم د یوگفت :فک نم ستادیا شیروبه رو منصور

 زایچ یبا بعض دی........ .بااوشیدرست بشه س یزیچ

   ییایکنار ب

 

منصور  امیتونم کنار ب یلجوجانه گفت :نم اوشیس

اومد .تو هم  یمن بود کنار نم یهم که جا یهرکس

  یاومد یکنار نم یبود

 

 

به خودُت و  یدار ینجوریگفت :ا متیبا مال منصور

  یزنیم بیآس الریآ
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 رفتنیپوزخند زد :چه راحت از گذشتن و پذ اوشیس

خودت هم بود انقدر راحت  ی.اگه زندگ یزنیحرف م

وسط  گرانید یزندگ یپا یوقت ؟آدمایدیچیپ ینسخه م

من  یکنن .تو جا یم فیتکل نییراحت تع یلیخ ادیب

  کشمیم یدارم و چ یمن چه حس یکه بدون یستین

 

که  میستین بهیگفت : من و تو غر یبا ناراحت منصور

 میو حال و زور هم درک نکن میباش دهیتازه به هم رس

 یدلشکسته تو .برا ی.منم به اندازه تو ناراحتم .برا

بر باد رفته اش .اگه  یو آرزها الریرفته آ یآبرو

تو به آرامش  خوامیچون م ایقبول کن وکنار ب گمیم

  یبرس

 

به آرامش  گهیپر غم گفت :من د یبا چشمان اوشیس

 رسم  ینم

 

سر به  کیبرم  دیسر تکان داد و گفت :من با منصور

  میحرف بزن دیبا امیباغ بزنم تو برو خونه م
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 مونم ینم ادینکن ز تیگفت :خودتو اذ اوشیس

 

 دیباهات حرف بزنم ....با دیبا گمیگفت :م منصور

  میحرف بزن

 

 توجه به منصور راه افتاد  یب اوشیس

 در زد  ستادیا شیدر خانه عمو دم

 گشود شیو بانو در را به رو 

  یگفت : سالم .خوش اومد دیرا که  د اوشیس

 

 رهیخ  شیصورت نامرتب پسرعمو ینگاهش رو و

 ماند

 

 کرد  کیجوان هم سالم وعل مرد

 را گرفت  الریآ سراغ

تاب نشسته  یرو الریکه آ ییبانو به آخر باغ جا و

 بود اشاره کرد 
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 شیکه خواست به آن سو قدم بردار بانو صدا اوشیس

 ؟ اوشیکرد :س

 

  ستادیا اوشیس

 شد  رهیبه بانو خ منتظر

 ؟ یگفت :روبه راه بانو

 

 ... یپوزخند زد :حساب اوشیس

 

اشاره کرد و گفت :مشخص  شیدست به سرتا پا با

 ؟ ستین

 

برود که بانو باز گفت  الریخواست به سمت آ دوباره

مدت به  کی یذاشتی...کاش م ستیخوب ن الری:حال آ

 حال خودش باشه 
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مدت هم  کیگفت :مگه چقدر وقت دارم که  اوشیس

دارن  ینیب یبذارم اون به حال خودش بمونه بانو؟نم

 ؟ رنیگ یم یعروس

 

 رفت  الریسمت آ به

  دیاز دور آمدنش را د الریآ

آمدنش را به تماشا  خوردیکه آهسته تاب م یدرحال

 نشست 

  شیگام ها از

 شدیرا م تشینحوه راه رفتنش خشم و عصبان از

 داد  صیتشخ

 دلتنگش بود 

 و سالم داد  ستادیمقابلش ا اوشیس

 هم جواب گفت  الریآ

  الریباهات صحبت کنم آ کی:اومدم  اوشیس
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۲۵ پارت

 

 و سالم داد  ستادیمقابلش ا اوشیس

 هم جواب گفت  الریآ

تا خروار  زدیکه داشت خودش را دار م ینگاه با

 زدینر اوشیس یقدم ها یخروار عشق به پا

آشفته  یموها یرفت برا یکه داشت در م یجان با

 کند تا نشان ندهد  یاما جان م اوشیس

  الریکم  باهات صحبت کنم آ کی:اومدم  اوشیس
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گفت :دو،سه  اوشیمنتظر نگاهش کرد. و س الریآ

 یوکارها دیخر ی.دارن برا هیعروس گهیروز د

 کنن .... یم یزیبرنامه ر تیعروس

 

 جمله قلبش درد گرفت  نیهم از گفتن ا خودش

 باشد  تینبود عروس قرار

 باشد مانیبود عروس قرار

  یشاد ایدن ایباشد با دن مانیبود عروس قرار

 غم .... لویک لویک نه

 

را بر هم فشرد و دوباره باز کرد و گفت  چشمانش

 ؟ یازدواج تن بد نیبه ا یخوایواقعا م الری:آ

 

از بغض داشت گفت :من  یکه رگه ها یباصدا الریآ

که تو  ی.همون روز اوشیازدواج تن دادم س نیبه ا

 بابام دستم شکوند .... ینبود
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که با  یپر از اشک شد و گفت :همون روز چشمانش

سر سفره عقد نشسته بودم و چشمم به در  رضایعل

 .... یمعجزه بشه و تو برس دیخشک شد شا

 

سفره  گمی:البته م  هیگر ریباال انداخت و زد ز ابرو

 نیسفره درکار بود نه بابا ......ع یعقد فکر نکن

کنن  یکه به ُمرده م نیتلق یمجلس عزا فقط به جا

 عقد خوند  غهیص یعاقد برا

 

دستش را گرفت  انیجلو رفت طناب تاب را م اوشیس

زنش  خوامیکه به جوش آمده بود  گفت :نم یرتیوبا غ

  یبش رضایزن عل نمیتونم بب ینم یبش

 

  ستادیبلند شد ا الریآ

 شده بود  یعصب

  دیکش ینم گرید اعصابش

نبرد و  اوشیس یموها انیکنده بود تا دست م جان

 مرتبشان نکند 

 را تاب نداشت  یخود دار گرید مغزش
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کرد و گرنه  یم یو خودش را خال زدیم ادیفر دیبا

 یروزها از حجم غم و اندوه درونش از پا م نیهم

 افتاد 

شدم  رضای...زن عل ینی:خوب نگاه کن که بب گفت

 .... یکه تو نبود ی....وقت

 

 یکه چشمم رو یدر هال اشاره کرد وگفت :وقت به

 در موند تا از حال رفتم . نیهم

من اون روز هر  یول یدی....ند یتو نبود اوشیس

 یجور کیهزار بار خدا رو صدا زدم که تو رو  هیثان

خدا جوابم نداد تو  یبرسونه ....که معجزه بشه.... ول

دست  کیشدم .با  رضایمنم زن عل یومدیهم ن

 به گردنم بسته بود .... یشکسته که با روسر

 

که  اهی...س اوشیبود س اهیزد وگفت :روزگارم س هق

ُمردن کردم ...تو  یهر لحظه اش آرزو یعنی گمیم

 یغار به من وبانو چ یاون شبا تو ینیبب یبود

 دنیاز شب تا صبح از ترس نخواب یدنیگذشت ...م

از دست پدر و عمو به  یدونیم اوشی؟....س یچ یعنی

شدم  ابونی....من آواره کوه وب یچ یعنیدل کوه زدن 
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 نیبا ا ینگام نکن ینجوریکه تو دلت نشکنه ...که تو ا

 رمیشد ...نتونستم جلوش بگ یپر از غم ...ول یچشما

....نشد  ومدیاز دستم بر ن یکردم کار ی...هر کار

 نشد .... اوشیس

 

 خوب... یلیخخوب .... یلیزد:خ ادیفر اوشیس

 

.از  زنمیمن دارم از االن حرف م الریتحکم گفت :آ با

 لحظه... نیا
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  یزغال#چشمان
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 ۱۲۶پارت

 

.از  زنمیمن دارم از االن حرف م الریتحکم گفت :آ با

 یرو یتون یکه من کنارتم و م نجایلحظه .از هم نیا

....تو با من باش .کنارم باش  یبودنم حساب کن

 ستمیا یجونم پات م یتا پا نیو بب نیاونوقت بش

چپ  ذارمیانگشتشون بهت بخوره .نم ذارمی....نم

دست  یبذار تو تتونگات کنن .فقط تو کنارم باش .دس

من نامردم اگه  یریگ یطالق م رضایمن بگو که از عل

 تار مو از سرت کم بشه کیبذارم 

 

 ..... اوشیاز س آخ

که هنوز عمق فاجعه را درک  شیاز مرد آرزوها آخ

 نکرده 

  شدیبه چشمانش نگاه نکند اما نم گریداده بود د قول

 شب غم زده چشمانش شد  رهیخ

 از خاطرات که خانه خداب کن بودنند  امان

هر  شیآمد که خاطرات و اشکها یروز م کی کاش

  دنندیکش یدو با هم ته م
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 د از اشک بو سیخ صورتش

 پر از خاطره  مغزش

داد  که از درد در  رونیب یا نهیرا از هما س شیصدا

 حال انفجار بود

شده  یچ یکن یدرک نم اوش؟چرایس امی:کجا ب گفت

 ؟من االن زن برادرتم ....

 

  دیکش ریت قلبش

  دیبار یجمله خون م نیا یبرا دیبا

 خوامیدست تو بگم م یادامه داد:دستم بذارم تو اما

 دهیکه چسب ییآبرو یبشم زن برادرشوهرم ...انگ ب

کمه خودمم دامن بزنم به حرف مردم و  میشونیپ یرو

 ؟ییآبرو یب

.مگه نگفتم راه ما  میقبل با هم حرف نزد یسر مگه

 ینمک م ییایم یه  یدوتا از هم جدا شده ؟هرسر

 ... اوشیس تیزخمم ؟برو دنبال زندگ یرو یپاش

 

باخت  شیکه زندگ یو گفت :اون دیخودش کوب نهیس به

تباه شد منم .....تو که چهار  شیکه جون یمنم .....اون
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.من  رنیگ یزن دلخواهت م کیبرات  گهیروز د

بنداز تو خاکستر  شیآت ایباختم ....من سوختم .انقدر ن

زن شوهر دارم که چند  کیانصاف......من  یقلبم ب

ده ش یچ یخبر ندار گار.تو ان شهیعروس گهیروز د

..... 

 

قشنگمون  یتموم شد .....آرزوها اوشیزد :س زار

 هیواقع یزندگ نیتموم شد ...ا اهامونیتموم شد ..،رو

 یکن یتجربه اش م یکه دار ینی...ا ینیب یکه م

 گهید قهیکه چند دق ستی.کابوس ن ستین الیخواب وخ

 .... قتهیوتموم بشه .خوِدخود حق یچشمات باز کن

 

 به سمتشان آمد  منصور

  دیکنان د هیرا آنطور گر الریآ یوقت

خواهرش  یانداخت بازو اوشیخصمانه به س ینگاه

 ؟ الریشده آ یرا گرفت و گفت :چ

 

 یگفت ینگاه کرد و گفت :چشه ؟چ اوشیس به

 ؟ یهالکش کرد ینطوریا
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 بدون جواب سر باال انداخت  اوشیس

 هی.کاف الریخوب آ یلیرا گرفت و گفت :خ الریآ ییبازو

 نکن ..... هی.گر

 

دست دور کمرم خواهرش حلقه کرد و با هم  منصور

 وارد خانه شدنند 

 هم پشت سرشان رفت  اوشیس

باغ  یمنصور گفت :تو مگه قرار نبود بر دنیبا د بانو

 ؟چرا  بیس

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان

 

  ۱۲۷ پارت

 

باغ  یمنصور گفت :تو مگه قرار نبود بر دنیبا د بانو

 ؟چرا .... بیس

 

اش  هیو صورت سرخ از گر الریچشمش که  به آ اما

 افتاد 

قربونت  هی:چ ستادیا شیسمتش رفت و روبه رو به

 ؟ یکرد هیبرم چرا باز گر

 

 هم وارد شد  اوشیس

  افتیجواب سوالش را در دیرا د شیتا پسرعمو بانو

 داد  هیتک ینشست و به پشت الریآ

گذاست و  یپشت یهم نشست و دستش را رو اوشیس

 کاریبا خودت چ نی.بب گمیم یگفت :بابا مگه من چ

 ... یکرد
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 نیبه ا تونیکیمنصور و بانو گفت :تو رو خدا  روبه

 کهیاز اون مرت گمی....من م گمیم یکنه من چ یحال

دارم حرف  میریو م میکن ی.با هم ازدواج م ریطالق بگ

 ؟ نمزیم یبد

 

رو به برادر و خواهر ش   اوشیمثل س قایهم دق الریآ

.من از  نیبهش بگ یزیچ کیگفت :شما  هیبا گر

و بشم زن  رمیکه االن زنشم طالق بگ یمرد

از ما  ییچه آبرو دونهینم اوشیبرادرشوهرم ؟س

 ییسر مامان چه بال میبر نجایرفت.....ما از ا

 ؟......اصال لهیبانو ؟سر منصور؟سر جم اد؟سرتویم

زنشو طالق بده عقد برادرش  شهیحاضر م رضایعل

 کنه ؟

 

 

من تو  ی....برا رضایعل یزد :گورباباب ادیفر اوشیس

  یمهم
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 یداده به پشت کهیکه ت الرینگاهشان کرد به آ بانو

 یتو اهشیس ینشسته بود و چند  تکه از موها

 افتاده بودنند  انشیصورت گر

 ینشسته و دستش  رو الریکه رو به آ اوشیوس

 بود  الریشانه آ کیدرست نزد یپشت

 هم عاشقانه بود  شانیدعواها یحت

 گذاشته بود   رضایاگر عل شدنندیم یخوب زوج

رو به منصور  وبانوکرد و گفت :از شما  اوشیس

  نییایتوقع سکوت نداشتم .انتظار داشتم پشتم درب

 

انگار خوب  اوشیس گهیراست م الریگفت :آ منصور

کرده  کاریبرادرت چ یدونیشده ؟نم یچ یمتوجه نشد

االن  گهید الری؟آ شهیدرست م یچ مییای؟پشتت در ب

  یکن یم خودیتالش ب یزن شوهر داره .دار کی

 

از جواب منصور گفت :حرف آخرتون  ریمتح اوشیس

 منصور  نهیهم
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که  ستیدست من ن یزیبا افسوس گفت :چ منصور

 یم نجایا دیکه من با ی. اون روزحرفم آخر من بزنم

کشور  یکردم داشتم تو یبودم و از خواهرم دفاع م

 نیگرفتم که بزرگتر یعمو م یدنبال کارها بیغر

تونه  یو نم دهیبود که پوالش ته کش نیغصه اش ا

همون  قایکنه ....دق یدور از چشم زنش دختر باز

آبرو  یناموس تو خواهرم ب یروزها برادر ب

گناهم جار  یخواهر ب ییآبرو یشرفم ب یکرد...عمه ب

که من رفته بودم تا کنار  یهمون موقع ا قایزد ....دق

موندن تختش  یغمش خال نیعموم باشم اون بزرگتر

کوه موندن  یبود خواهرام آوره کوه شدن سه شب تو

کرد هر دوشون تا  دایپخواهرم  یباباموبابات  وقت

 یشکوند نحت الریت آتونستن کتک زدن و دس

در حد مرگ  لمویدرمانگاه نبردش .... بابام مادرم عل

حامله هم رحم نکرد  لهیبه اون جم یزد . حت

که داشت از درد دست  ی....خواهر من در حال

همه  یسر سفره عقد برادر ب دادیشکسته اش جون م

 تو نشست ... زیچ

 

 را محکم بر هم فشرد شیچشمها اوشیس
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[03.03.21 14:17] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۲۸ پارت

 را محکم بر هم فشرد  شیچشمها اوشیس

ادامه داد:آره داداش ....آره پسر عمو قصه  منصور

بخاطر  الریآ یدونیتلختر ....م دمیتلخه. شا نقدریهم

مشت ولگد و  ریپشت تو در اومدن چندبار افتاده ز

 یبرا لیاز فام کنفری یحت یکمربند بابام ؟...خبر دار

 دنشیکه چندبار به د یتنها کس ومدهیحالش ن دنیپرس

آبرو  یب الریاز نظر همه آ وناومده مازار بوده .چ
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که با مرد زن دار  ینداشته دختر دنیبوده وارزش د

 ... خوابهیم

 

مشت شد .فکش منقبض شد و رگ  اوشیس دستان

 گردنش درحال انفجار بودنند  یها

ازش  یچ ی:حاال تو اومد امدیمنصور کوتاه ن اما

زن تو بشه ؟...اصال همون  رهیطالق بگ ؟یخوایم

گورباباش  یگیو م نجایا یکه تو نشست ییرضایعل

با زن شوهردار  یخوای؟.....نکنه م دهیطالقش م

 تیبرو دنبال زندگ اوشی.....تمومش کن س؟یبر

 دهآبرو ش یبخاطر خانواده تو ب کباری.خواهر من 

نفس  نیبذار نیشده .دست از سرش بردار کی.کوچ

 بکشه ....

  

 

 شتری.هر لحظه ب شدیم ریغافلگ شتریلحظه ب هر

 کرد  یتعجب م

 حرفها نیا دنیشن یبود برا امدهین

  دیآ یکرد منصور پشتش در م یفکر م الاقل
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 نگاه کرد  الریبه آ دوباره

کنم کوتاه  کاریپر از التماس بود و گفت :چ چشمانش

...هر جور که تو  الریکنم آ یم یبگ ی؟هر کار ییایب

خراب  نیاز ا میکنم فقط قبول کن بر یرفتار م یبخوا

 شده .

 

 هیدستانش پنهان کرد و با گر انیصورتش را م الریآ

تمومش کن ...تو رو خدا برو  اوشیگفت : س

 ...توروخدا پاشو برو ....

 

 صورتش برداشت  یرا از رو دستش

نگاه کرد  اوشیاشک بود به س از سیکه خ یصورت با

 میراض طیشرا نیمن از ا یکن یو گفت :تو فکر م

...زن مرِد زن دار  رضای.....خوشحالم که شدم زن عل

 دیکرد .با شیکار شهینم اوشیس ی...شدم هوو ...ول

 شتری.....حال من از همه اتون بدتره...من ب میقبول کن

عذابم  نیاز ا شتری.ب این گهیاز تو باختم ....توروخدا د

 چیه دهیعذابم م نکهی....اومدنت جز ا اوشینده س

 نداره  یسود
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 کرد  هیگر یها یها و

 پر درد نگاهش کرد  اوشیس

 خودش بدش آمد از

را آزار  چارهیدخترک ب نیداشت ا شیها یخودخواه با

  دادیم

 

  دنشیدر آغوش کش یبرا دیپر کش دلش

 کرد  ادیز الریفاصله اش را با آ اما

 یخوب ...هرچ یلی....خ الریخوب آ یلی:خ وگفت

  رمینکن .منم دارم م هیگر گهید هی.....کاف یتوبگ

 

 رفت  یبلند شد و به سمت در خروج شیجا از

 زد  رونیهم همراهش ب منصور

 انیکالفه دستش را م اوشیکوچه که شدنند س وارد

  دیکش شیموها

کنه  یکنه ....اصال مغزم کار نم ی:مغزم کار نم وگفت

 کنم  کاریچ دیبا هیبه چ یچ دونمیمنصور نم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۲۹ پارت

 

کنه  یکنه ....اصال مغزم کار نم ی:مغزم کار نم وگفت

 کنم  کاریچ دیبا هیبه چ یچ دونمیمنصور نم

 

که افتاده  ی.اتفاق اوشیس ای:فقط کنار ب  منصورگفت

 رو  قبول کن 
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 خش برداشت  اوشیس یصدا

کرده بود و کلمات را  ریگ شیگلو انیم یزیچ انگار

 دیدر یم

  

تونم منصور ...هر شب که  یکه گفت :نم یوقت

فردا صبح تمومه .فردا که  گمیبا خودم م خوابمیم

کابوس بود و تموم  کیهمه اش  نمیب یبشم م داریب

بشم تموم شد ....فردا صبح  داریشد ...فردا صبح که ب

هنوزم فقط  الریآ نمیب یو م شهیبشم معجزه م داریکه ب

بشم  داریوفقط مال منه ...فردا صبح که از خواب ب

 درست شده .... یهمه چ

 

 ادیرا باال برد وداد زد :اما اون فردا اصال نم شیصدا

 چیدرست نشد .ه یچ چیه شمیم داری...هر روز که ب

که  یتا زمان خوابمینشد .....هر شب که م یمعجزه ا

که چرا  نهیهمه فکرم و ذکرم ا فتهیمغزم از کار ب

 یزیچ نیاول شمیم داریشد ....هر صبح که ب ینجوریا

پرسم  ی....همه اش از خودم م نهیهم ادیم ادمیکه 

 یظلم کردم ؟آه یکردم ؟به ک تیاذ یکردم ؟ک کاریچ
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 چیخدا دلمو شکست ؟اما ه ینجوریپشتمه که ا یک

 .... یچ چیکنم ه ینم دایپ یجواب

خونه  یحوصله سرکار رفتن دارم .نه اعصاب تو نه

 موندن ....

 

رو فقط  زایچ یگفت :بعض لشیبر خالف م منصور

درست  گهیچون د رفتیپذ دی.با اوشیقبول کرد س دیبا

 نیدنبالته ...ا ینه آه کس یکرد ی...تو نه گناه شنینم

افکارا فقط خودت  نیدور با ا زیافکار و خرافات بر

 ..... یدیعذاب م

 ؟سرنوشتتون با هم نبود  گهیبود د نیشما هم ا قسمت

 

دردمندانه نگاهش کرد و گفت :گفتنش برات  اوشیس

کل برنامه  کهوی.چون  یستیمن ن یراحته چون جا

انجام دادنش  یکن یهوا .....فکر م یهات نرفته رو

 ستی...بخدا راحت ن ستین یهم مثل گفتنش راحته .ول

 ستیراحت ن غمبریبه پ ری....به پ
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بود ضربه زد و  نیزم یکه رو یبا پا به سنگ منصور

گفت :نه گفتنش راحته نه انجام دادنش ...اما چه 

 یتا درستش کن ادیاز دستت برم یکرد ؟چه کار شهیم

اگه  ی.حت ستنین یدرست شدن یاتفاقات زندگ ی؟بعض

وگرنه اون مشکل  یفقط تو ُمرد یخودتم بُکش

 دیبا یدرستش کن یتون ینم یهمچنان هست ....وقت

 سرنوشت شو  می...تسل ییایباهاش کنار ب

 

چنگ زد و گفت :لعنت  شیبا خشم به موها اوشیس

...لعنت به روزگار  ریبه سرنوشت ...لعنت به تقد

 ...رضای...لعنت به عل

 

....لعنت به من  الریزد :لعنت به من .....لعنت به آ داد

 ..... یلعنت
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۳۰ پارت

 

 نشسته بود  شگریدست آرا ریو ز نیزم یرو الریآ

 انداخت  یداشت صورتش را بند م زن

 کیکه روح از تنش خارج شده فقط به  یمرده ا مثل

 ماند   رهیگوشه خ

 رفت  یم رضایو به حجله عل شدیعروس م امشب

 

خانه اشان  چند کوچه با خانه  نکهیساز  با ا یصدا

  دیرس یفاصله داشت کامال به گوش م شیعمو

توانند  یکرده بودنند تا م یسع شیو عمو پدر

 شلوغش کنند 

 بلند  یصدا نیخواستند با ا یم احتماال
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محبوبه را از گوش مردم ده پاک  یهوارها یصدا

 کنند 

 

انداخت  یصورتش م یبند را رو شگریبار که آرا هر

  خوردیم یفیخف تکان

 بودنند ستادهیوبانو دم در آشپزخانه ا لهیجم

اش در اثر بند قرمز شده و  یمیکه ن الریبه صورت آ 

 کردنند  یبود نگاه م دیمثل گچ سف گرشید مین

 

 بغض کرد لهیجم

به اجاق  دهیچسب یآشپزخانه پناه برد گوشه انتها  به

 گاز نشست 

 را رها کرد تا ببارند  شیاشکها

 شیدهانش گرفته بودتا صدا یرا محکم جلو دستش

 نرو  رونیب
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:))چشماش خونه  دیچیمرد جوان در گوشش پ یصدا

 خراب کنه المصب(( 

 

 یلب ها یجمله رو نیاز آن لبخند که بعد گفتن ا آخ

 روزها نقش بسته بود  نیشده ا دیمرد نا ام

  شدیداشت تمام م گرید

خانه خراب کنش از امشب متعلق به مرد  چشمان

 و تمام  شدیم یگرید

 

 

 باز شد  درهال

 شد  انیعاطفه در چارچوب در نما قامت

 جان گرفت  دیتا خواهرش را د الریآ

 بلند شد  شگریدست آرا ریز از

 را به آغوش عاطفه انداخت  خودش

  هیگر ریدو با هم زدنند ز هر
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 یخواهرش گفت :چ یدر حال نوازش موها عاطفه

که  یافتاده ؟از وقت یبهم بگه چه اتفاق تونیکیشده ؟

 آروم و قرار ندارم  یبش رضایتو قراره زن عل دمیشن

 

 را از آغوشش جدا کرد  الریآ

 شده بود  ریپ خواهرش

 دیاجزا صورتش را کاو تمام

 در نگاهش ُمرده بود  دیام

 شده یرا به بانو داده و از همانجا گفت :چ نگاهش

 به مرد زن دار؟ نیدیم الریآ نیبانو ؟چرا دار
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  یزغال#چشمان
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 ۱۳۱ پارت

 

 

 هال نشسته بودنند  یبعد همه دور هم تو یقیدقا

 کرده بود  فیهمه ماجرا را تعر وبانو

 شیگره کرده داشت جرعه ،جرعه چا یبا اخمها رضا

  دینوش یرا م

نشانده بود  شیپا ینوه کوچکش را رو شعله

 کرد  یرا نوازش م شیموها

 یهم در سکوت با صورتها الریو بانو وآ عاطفه

 از اشک کنار هم نشسته بودنند سیخ

تا  شانیانداخت وسط عزادار تیخانوم پاراز یصغر

 دارند و نه ختم  یامروز عروس اوردیب ادشانی

درستت  دیاتاق با یتو میبر ایجان پاشو ب الری:آ گفت

 و وقت کم  میدار ادیکنم .کار ز

بلند شدنگاه عاطفه همراه  شیاز جا لیم یب الریآ

 به اتاق رفت  الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 در بسته شده ماند  یرو چشمش

در  یشده رو زانیآو الیل یبه لباس عروس رهیخ و

 اقتیل یعنی؟ دنیگفت :چرا براش لباس عروس نخر

 لباس هم نداشت ؟ کی

 

ست نخوا یچ چیپاسخ داد :خودش نخواست .ه بانو

و هم زنعمو  دیخر یاومد دنبالش برا رضای.هم عل

 ... خوادینم یزیاما گفت چ الیول

 

 چطوره ؟ اوشی:س دیپرس عاطفه

 

 .ستیانداخت :اونم خوب ن نییسر پا بانو

 

که همچنان در آشپزخانه سرگرم بود  لهیبه جم عاطفه

کنه  یم کاریچ نجایا نیاشاره کرد با تنفر گفت :ا

 بهم  ختیاعصابم ر شتریب دمشی؟د

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



مدت برامون زحمت  نیچقدر ا یگفت :اگه بدون بانو

 یلطف و محبت میتون یوقت نم چیعاطفه ....ه دهیکش

.....عاطفه  میبهمون داشته رو  جبران کن لهیکه جم

کرد  یکرد ،هم خواهر یمدت هم مادر نیباور کن ا

لحظه تنهامون نذاشت .چشم از  کی....ی،هم پدر

چقدر محبت  یدیم یبود دی.....با دارهیمامان بر نم

 کرد و لطف داشت 

 

 له؟یمتعجب گفت :واقعا ؟جم عاطفه

 

سنگ تموم  لهیسر تکان داد :بله خواهر واقعا جم بانو

 گذاشت برامون 

 

 

با لباس عروس بر تن و  الریبعد باالخره آ یساعات

 رونیآراسته از اتاق ب یو موها شیپر از آرا یصورت

 آمد 

را  دشیشده بود اگر چشمان نا ام ییبایز عروس

  میگرفت یفاکتور م

@Rooman_nazy
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  مینداشت یصورتش کار یلبخند رو یخال یجا وبه

 همان صبح تمام شده بود  شانیعزادرا وقت

 بود  دهیرس شانینوبت آبرودار حاال

زنان روستا در خانه نشسته بودنند منتظر تا  چون

 عروس آماده شود به خانه داماد ببرنندش 

و  دیکه کل کش یکس نیآمد اول رونیکه از اتاق ب الریآ

است  یمعمول یعروس کی یعروس نیوانمود کرد ا

 عاطفه بود 

 اش کرد  یهم همراه الیل سپس

 

🦋 
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  یزغال#چشمان

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 ۱۳۲ پارت

 

 اش کرد  یهم همراه الیل سپس

  دینقل پاش شانیبایسر عروس ز یرو

هم شروع کردنند به دست زدن و کل  گرید  زنان

  دنیکش

 زنها وارد شد  یسر و صدا انیم رضایعل

 رفت  الریسمت آ به

نگاهش به چشمان دخترک افتاد ترس دوباره از  تا

 حال رفتنش مثل روز عقد به جانش نشست 

 به دستش داد  الیرا که ل دیسف چادر

و آهسته  ندازدیسرش ب یبردتا رو الریسمت آ به

 ؟ ی:خوب دیپرس

 

سر  یبه نشانه مثبت بودن جواب سوال عل  الریآ

 تکان داد 

  ارن؟یبگم برات آب قند ب یخوای:م دیباز پرس رضایعل

 

@Rooman_nazy
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 خوامیجواب داد :نه نم الریآ

 

 رضایزنها در کنار عل یهلهله و سر و صدا انیم

 شد  شیخانه عمو یراه

 و حالت تهوع داشت  جهیسرگ

کرد معده اش   ینخورده بود حس م یزیروز قبل چ از

  شودیمچاله م

  دیشنیمثال دلسوزانه زنان  را م یسرش نجواها پشت

مادر مرده که  دیناه یبرا یاز دلسوز شانیپچ ها پچ

 بردنند  یهوو سرش م

  شدیشامل م را

 محمود تا  ییآبرو یب تا

 و  شدیکه زن دوم م یا چارهیدخترک ب الریآ

مرد زن  میکه خودش را تقد ییآبرو یهم دختر ب یگاه

 باز یدار کرد تا از زندگ

 

 بازش کند  یاز زندگ تا

 نفسش بند آمده بود راه

@Rooman_nazy
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  دیکش یناتوانش م یپاها یجانش را رو یب تن

 کرد  یراه رفتن کمکش م یتو یدست کاش

 شدیم نیرفت و همانجا نقش زم یاز هوش م اگر

 ماند  ینم شیآبرو یها ماندهیباق نیاز آخر یزیچ

 

 ؟ یکنار گوشش زمزمه کرد :بهتر شد رضایعل

 

 رهیم جیجواب داد :نه سرم داره گ آهسته

 کمکت کنم ؟ یخوای:م دیپرس رضایعل

 

 داشت .... اجیاحت

 

 در راه رفتن کمکش کند  یکیبود  الزم

 برد  الریدستش را آهسته دور کمر آ رضایعل

 یکس فتدیراحت شد الاقل اگر خواست ب الشیخ الریآ

 هست تا کمکش کند

 نخواهد شد  نیزم نقش

@Rooman_nazy
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🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۳۳ پارت

 

 یو تو ونیاز مهمانها دم  در خانه هما یا عده

 کوچک منتظر عروس و داماد بودنند 

  دیرس یبه گوش م یساز به نحو کر کننده ا یصدا

 بایز اریبس گرید یها یعروس یکه برا یساز یصدا

 نشست  یبه گوشش م

 رفت  یفرو م الریآ یبه گوش ها شدیم  خیم م حاال

@Rooman_nazy
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  دیدر یدرد ناکش را م ومغز

 

 کرد  یجانش را داشت و فرار م کاش

 کس به او نرسد  چیکه دست ه دیدو یم انقدر

 

 انداخت شانیرا مقابل پا یگوسفند یمرد

 کردنش شد  یمشغول قربان 

را از گوسفند در حال جان دادن گرفت تا  نگاهش

 نگاه کند  گرید یخواست به جا

 شد  اوشیچشمان س ریاس چشمانش

 

 ..... آخ

  دادیکه او هم داشت جان م آخ

 چشمانش را با تمام جانش حس کرد  زجر

 ماند  یمُرد اما زنده م یاو هم امروز م احتماال

 در روز عقدش  الریمثل آ درست

 ُمرد اما زنده ماند رضایهم  روز عقدش با عل او

@Rooman_nazy
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 ستین بایز گریبعد از مردن د یزندگ

 

 بر تن داشت  یمشک راهنیپ

جنازه  عییبه تش شانیدانست هردو یخوب  م الریآ

 عشق آمده اند 

کردنند  یرا دفن م شانیقلب ها انیمحبت م دیبا امروز

 ..... شدیو تمام م

 

 به جانش نشست  دیترد

طالق  رضایکرد که از عل یدرست یدانست کار ینم

 نه ؟ اینرفت  اوشینگرفت و همراه س

 یرو رضایبود به دست عل دهیچسب اوشیس نگاه

  الریآ یپهلو

که متوجه نگاه خونبار برادرش شد دستش  رضایعل

 را انداخت 

 یریو جلوگ الریاز آ تیحما یداند که فقط برا یم خدا

 از افتادنش دست دور کمرش گذاشت 

 پشتش نبود یخاص زهیانگ ایحس  چیه

@Rooman_nazy
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صورت  یچادر هم رو ریرا از ز الرینگاه آ ینیسنگ 

 کرد یحس م اوشیس

  زدیقُل م شیدر رگ ها خون

 سرش در حال انفجار بود  مغز

 تمام شد  یقربان ییمراسم کذا باالخره

 مجلس زنانه شدنند وارد
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۳۴ پارت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 یرا رو شیدر اتاق نشسته بود و دست ها دیناه

را   نییطبقه پا  یگذاشته بود تا صداها شیگوشها

 نشنود 

شناخت  یکه م یکرد و به هرکس و ناکس یم هیگر

  دادیفحش م

 

 یهم پشت در اتاق نشسته بود التماسش م محبوبه

 کرد در را باز کند 

 کرد یم هیفقط گر دیناه اما

 از همه متنفر بود  شتریمادرش ب از

شوهرش  یکرد حاال عروس یاو داد و هوار نم اگر

 نبود

 

دانست کم کم عروس  یبود و م یعروس انیپا ساعت

 برند  یرا به حجله م

 بردنند  یرا به حجله شوهر او م یگرید زن

  دیخواب یم یگریکنار زن د رضایعل امشب

@Rooman_nazy
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 رفت  یر مبه بست یگریزن د با

  شدیهم آغوشش م یگریزن د و

 

  دیباال آمدن زن ها را از پله ها شن یصدا

 کردنند  یعروس و داماد را وارد حجله اشان م داشتند

 آمد  رونیاتاقش ب از

 یکه با هم از پله باال م الریو آ رضایعل یرو نگاهش

 آمدنند سکته کرد

 ستادنندیا لیوسط جمع فام الریوآ رضایعل

  

به عمد  شانیها یبعض دنندیکش یکل م کسرهیها  زن

 را داشتند  چارهیب دیانگار قصد آتش زدن به قلب ناه

 بود و ستادهیا واریبه د دهیبه بانو که چسب دیناه نگاه

 افتاد ستیگر یم یها یها

 

 کردنندو رفتند   یخداحافظ  یکی یکی لیفام

  دیخانواده ها رس نوبت

@Rooman_nazy
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 یمادرش نشست و سرش را رو یجلو پا الریآ

 مادرش گذاشت  یزانو

  هیگر ریز زد

 نبود یبه آبرو دار یازیفقط خانواده ها بودنند ن گرید

 را در آغوش گرفت   الریسر آ شعله

 هیاز دست داده اند گر زیکه عز یدو چون کسان هر

 کردنند  یم

را گرفت  الریآ یبه سمتشان رفت  بازو منصور

 بلندش کرد 

 

  دیبرادرش بار نهیس یرا رو شیاشک ها نباریا الریآ

آمد نگاهش در نگاه  رونیبغل منصور که ب از

 افتاد  ریبود گ ستادهینقطه ا نیکه در دور تر اوشیس

 

 اش بود رهیسرخ خ یبا چشمان اوشیس

 صورتش را نگاه کرد  یتک اجزا تک

  اهشیس چشمان

 آراسته بود  شیبرا شگریبلندش که حاال آرا یموها

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



به سرش  دنشانیکه هزار بار وسوسه بوس شیها لب

 زد مقابله کرد

 بودش .... دهیوقت بود ند یلیگونه اش که خ چال

 آتش گرفته بود  قلبش
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 یزغال#چشمان

 

 ۱۳۵پارت

 

 آتش گرفته بود قلبش

 سوخت  یوجودش م تمام

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 انداخته باشند  تیکه به آن کبر یگندم یمزرعه  مثل

 رفت  یم شیسوخت و پ یبه وجب م وجب

 تاخته. یکیتار انیشب را سوار بر بروا م تمام

 وداع با محبوب قلبش  یآمده بود برا حاال

  دیچک یم الریکه از چشم آ یقطره اشک هر

 .... شدیاز جان او هم کنده م یا تکه

 

 جلو آمد و خواهرش را در آغوش گرفت  عاطفه

 شت وجود ندا یدلدادر یبرا یحرف چیه

 بود و غصه  هیگر فقط

حرف  چیه هیهم جز گر لهیآغوش بانو وجم انیم

 رد و بدل نشد  یگرید

 

 کلمه هم حرف نزد  کی یحت شیپدر و عمو با

 وارد اتاق شود  خواستیلحظه که م و

و چشمان  اوشیبار  چشمش به س نیآخر یبرا

 که عزادار عشقشان بودنند افتاد  اهشیس

@Rooman_nazy
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 شیپوش رو به رو اهیبرگردانند تا نگاه از مرد س سر

  ردیبگ

 شد  انیمقابلش نما دیناه انیصورت گر که

 محال بود خوشبخت شونند آنها

 اشک و آه  نیا انیم

 که شکسته شده بود یدلها با

 ازدواج همراه نبود  نیبا ا یخوشبخت هرگز

 

 اتاق شدنند  وارد

 در را پشت سرش بست رضایعل

  اوردیخودش ن یکرد به رو یبود اما سع دهیترس الریآ

 از اتاق در خودش جمع شد و نشست  یا گوشه

  ستادیداد و ا واریبه د کهیهمان کنار در ت رضایعل

 

بود که با  شیروبه رو دهیبه دخترک ترس نگاهش

 داشت  شیآرا یهنوز هم کم هیوجود آن همه گر

 بود  ییبایعروس ز عجب
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 گنجشک باران خورده در خودش جمع شده  کی مثل

 کرد نگاهش کند یسربلند نم یوحت

 ُسر خورد همان دم در نشست  واریاز کنار د آهسته

 

 داد  کهیت واریرا به د سرش

 شد  الریآ رهیخ همچنان

  دیسرخ از اشک ناه چشمان

چشمانش  شیلحظه از پ کی اوشیپر درد س نگاه

 رفت   یکنار نم

 کرد  ینگاهش م فقط یطوالن قیدقا

 

 کرد  یجا لباس زانیآورد و آو رونیکتش را ب سپس

 رفت  الریسمت آ به

 کرد یرا هم همزمان باز م راهنشیپ یها دکمه

 

 

 

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۳۶پارت

 

 رفت  الریسمت آ به

 کرد یرا هم همزمان باز م راهنشیپ یها دکمه

 متوجه شد  الریآ

 در خودش مچاله شد  شتریب

باز بود و  شیکه تمام دکمه ها یراهنیبا پ رضایعل

 نشست  الریکنار آ انیاش نما نهیس یبرهنگ

 دست برد  شیموها یتاج رو میسمت ن به

 و گفت :بهم دست نزن  دیخودش را کنار کش الریآ

@Rooman_nazy
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 نویدوباره دستش را جلو وبرد و گفت :بذار ا رضایعل

 باز کنم 

  یبازش کن خوامی:نم دیعقب کش الریآ

 

تا صبح  یخوایو گفت :م دیکش یپوف کالفه ا رضایعل

  ینیبش ینطوریهم

 

 ینطوریتا صبح هم خوامیبا لجاجت گفت :آره م الریآ

  نمیبش

 

 الریکه .....گوش کن آ شهیگفت :نم یعصب رضایعل

.... 

منتظرن که  نیی....اون پا گمیم یچ نیداد :بب سرتکان

باز بهانه  یخوایمن دستمال ببرم ....تو که نم

...پشت سرت هزار جور حرف بزن  یدستشون بد

دستمالش هم  یکرده که حت کاریچ دونهی....که خدا م

  ومدین رونیب
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 حرفها از خجالت آب شد  نیا دنیبا شن الریا

 نگاه کرد  رضایعل به

....تو رو  رضایگفت :تو رو خدا عل هیالتماس و  گر با

 ینداشته باش ...بخدا من االن آمادگ یخدا بهم کار

 ندارم 

 

 جلو رفت  رضایعل

را به حداقل رساند و نجوا کرد :تو به حرف  فاصله

  یکن یمن گوش کن ضرر نم

 

نشست و مشغول باز کردن  الریبه آ دهیچسب و

 شد  شیموها

 را از سر گرفت  هیباز گر الریآ

 

 افتاده بود  نیزم یرو فیکه بالتکل یبا دستان و

  دیشیاند یافتاد م یبعد م یکه کم یبه اتفاقات نگران

 ا را کامل باز کرد الریآ یموها رضایعل
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 را گرفت   شیشانه ها سپس

  ستادیا شیکرد و رو به رو بلندش

  دیلرز یاز ترس م الریآ

 

 تونم  یالتماس کرد :تو رو خدا نه من بخدا نم باز

 

 جلو رفت  رضایعل

 را کنار زد پتو

که مثل  چارهیتشک نشست  رو به دخترک ب یرو

و در خودش  دهیباران ترس ریمانده ز یگنجشک ها

  ربخوابیبگ نجایا ایمچاله شد بود گفت :ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۳۷ پارت

 

 با دست کنار خودش چند ضربه زد  و

 زار زد  الریآ

 ایاتفاق دن نیممکن تر ریغ شیبرا رضایبا عل بودن

 بود 

 

جوان خسته از جدال با دخترک زبان نفهم رو به  مرد

 یاریدر م یگفت :چرا باز یعصب یبا لحن شیرو

  نجایا ایتو رو ندارم ب یها یباز نیدختر من حوصله ا

 

 باشد  الریآ یاز سو یآنکه منتظر حرکت یب

 تشک انداختش  یو رو دیرا کش دستش
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 کنم نکن ... یالتماست م رضایالتماس کرد :عل الریآ

 

 بخواب  گمیتشر زد :بهت م مرد

 

  دیتشک خواب یبا ترس رو الریآ

 اش بلند شد هیهق گر هق

 

فاصله بدون  نیکتریجلو رفت و در نزد رضایعل

  دیخواب الریکنار آ یلمس نیکوچکتر

 کرد  یهق هق م الریآ

 یالتماست م رضایالتماس را از سر گرفت :عل دوباره

 بهم نداشته باش یکنم ....کار

 

 الریکنار آ یلمس چیرا بدون ه یقیدقا یرضایعل

 دیخواب

 کند  ینم یحرکت چیه داویکه د الریآ

 اش کمتر شد  هیگر یصدا
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 جوان باالخره از جا بلند شد مرد

 هم گفت :پاشو  الریآ به

 

 در کمال تعجب برخاست  الریآ

 

 تشک را برداشت  یرو دیملحفه سف  رضایعل

 آورد  رونیرا هم از تن ب راهنشیپ

 ستادیباال تنه برهنه کف اتاق ا با

 

 بود رفت  زانیآو یبه سمت کتش که به جا لباس سپس

 آورد   رونیب بشیاز ج یزیچ

 رفت  الریسمت آ به

 

 گرفت  الریدستانش  را به سمت آ انیم غیت

 وحشت زده نگاهش کرد  الریآ
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 یزخم رو کیو گفت : ستادیپشت به او ا رضایعل

 کن یکمرم بزنم بعدم دستمال و ملحفه رو باهاش خون
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۳۸ پارت

 

 کنم ؟ کاری:چ دیمتعجب پرس الریآ

 

 یتو غیکه دختِرخوب ...با ت یدیگفت :شن رضایعل

 یکن...م یدستت کمرم زخم کن بعدم اونا رو خون

 نیقوم والضالم نیترسم ا یم یتونم دستم زخم کنم ول
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بفهمن با خون دست به پارچه ها زدم دوباره از فردا 

همه  دیشروع بشه ....کمرم از د ثیصبح حرف و حد

 پنهانه 

 

کمرت  یچطور غیترسم با ت یمن م یگفت :ول الریآ

 زخم کنم ؟

 

 نیصدا کنم ا یکیبرم  یگفت :توقع که ندار رضایعل

اون  ای الریآ ستین شتریکارو انجام بده .دو راه ب

 .... شمیمن مجبور م ایکه گفتم بکن .... یکار

 

  دمیجلو رفت و گفت :نه ...نه انجام م الریآ

 

  دیکش رضایکمر عل یرا رو غیت و

 شد  جادیا یبزرگ زخم

 شد  ادیز  ینبود اما طولش کم قیعم البته
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 یکن یم کاریدخترجون چ یآهسته گفت :آ رضایعل

 ریاالن بگ نیهات هم نهینگفتم که انتقام همه ک

 

 دی...ببخشدیشرمنده عقب رفت و گفت :ببخش الریآ

 شد  ینجوریچرا ا دونمی.نم

 

 

خوب باشه برو دستمال و ملحفه  یلیگفت :خ رضایعل

  اریرو ب

 

 گفته بود انجام داد  رضایکه عل یکار الریآ

 

 کرد  فیدستمال و ملحفه را کث و

 

 برداشت  نیزم یرا از رو راهنشیپ رضایعل

 شد  دنیپوش مشغول

بود گفت  شیکه مشعول بسته دکمه ها یحال در

نفر  کیاگه ترسوندمت و گفتم بخواب ....  دی:ببخش
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در مشخص  ریز یبود ....پاهاش کم ستادهیپشت در ا

 رونیکه صدات بره ب یبودن ...عمدا خواستم بترس

 ستادهیده گوش اچون مطمئنم  عمه محبوبه اوم

برات داشته باشن  دینخواستم از فردا حرف جد

.....خواستم  صدامون بشنوه و فکر کنه واقعا دارم 

از پشت در رفت از  دمیکه د یکنم .وقت یم یکار

  یخواستم بلند بش

 

 مدت لبخند زد  نیبار در طول ا نیاول یبرا الریآ

 جلو رفت رضایعل

 برد  الریآ یموها انیم دست

 دوباره خشک شد   الریآ

کرد و گفت  ختهیبه هم ر یرا قدر شیموها رضایعل

 بهتره  ینطوری:ا

 

 برم  یدستمال م رونیب رمیم من

  اریب رونیهم لباست ب تو

ات هم که  افهی....ق نیدورت بش چیملحفه رو بپ اون

 هست  انیو گر دهیترس یبه اندازه کاف
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 در اتاق معطل کرد سپس  گرید یقیدقا

 به سمت در رفت  دیرا که پوش کتش

 ؟ رضایکرد :عل شیصدا الریآ

 

 برگشت :بله  الریوبه سمت آ ستادیا

 

 سردتکان داد :ممنون الریآ
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  یزغال#چشمان
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 ۱۳۹ پارت

 

 با دست پر از اتاق خارج شد  رضایعل

 شده  یدست دوز یکوچک سنت فیک

 ریدستمال ها را که به دست خاله پدرش که پ یحاو

 سالخورده بود داد  یزن

شده  یدوز دیمروارد دیسف فیزن دستمال را از ک ریپ

 آورد . رونیب

 

 دنیکل کش یصدا

 که دور هم نشسته بودنند لیفام یو هلهله زن ها  

 ییرایپذ یها در حال ینیریها و ش وهیبا انواع م و

 شدن بودنند بلند شد 

  ختندیسر داماد نقل ر یرو هدوبار

 گفتند  کیتبر

 نگاه چرخاند  انشانیخسته م یبا چشمان رضایعل

 رسومات احمقانه  نیحالش به هم خورد از ا و

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  دادیبه ادمها حق م که

مسائل  نیتر یخودشان اجازه دهند از خصوص به

 بدانند  گرانید

 گفتند  کیتبر یکی یکیها  زن

خوابشان آمده شده بود  یکه برا یاتاق ها یهم راه با

 رفتند 

 

  شدیختم نم نجایغائله به ا نیا آخر

 ماندنند  یتا صبح م دیبا

 کردنند  یپر مغز درست م یکاچ یعروس یبرا

  خوردنندیاز آن م شتریخودشان ب البته

فرستاد را هم  یکه مادر عروس م یصبحانه ا ینیس

  دنندید یم

 ایسنگ تمام گذاشته  ایکردنند که آ یم وقضاوت

 خساست به خرج داده ؟
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نشسته  الریتاب محبوب  آ یکه آخر باغ رو اوشیس

 بود 

و  الریکه حاال حجله گاه آ یاز پنجره اتاق ونگاهش

  شدیبرادرش شد کنده نم

احساس کرد قلبش از کار  لیهلهله زنان فام یصدا با

 افتاد 

 الریامشب آ یعنی نیکردنند و ا یزنان هلهله م 

 شده  رضایهمخواب عل

 سر بلند بوده  و

 چون پتک بر مغزش فرو آمد  دنشانیکل کش یصدا

 

 از کار افتاد  یقیمشوش دقا ذهن

 فاجعه انقدر ها هم راحت نبود نیا باور

 اش کند  یوقت خواست تا بتواند حالج یکم مغزش

 بود  دهیآخر رس به

 واقعا تمام شد  ایدن

 کرد و تمام شد  دایتعلق پ یگریبه مرد د الریآ

 گشت  یجار شیخون شد و در رگ ها یدیام نا
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 سد چشمانش شکست  باالخره

 فرو افتاد  اشک

 

 

 

[03.03.21 14:18] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

  ۱۴۰ پارت

 

حجله ،هم فقط  یِ تو ینوایدانست امشب دخترک ب یم

 جان داده 

لحظه از مقابلش  کیسوزانش دم در حجله  یاشکها

  شدیدور نم
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 هزاران هزار درد و حرف و غصه داشتند نگاهش

لعنت کند  شیرا بابت ندانم کارها شیدانست عمو ینم

 شد  ییکه باعث آن سفر کذا

همه خود خواه  نیپدر و برادرش لعنت بفرست که ا به

 بودنند 

 ریخودش کنار بگذارد که د یهمه لعنت ها را برا ای

 د؟یرس

 یشب ها نیگرمش را آه گونه به شب سرد اول نفس

 ماه فرستاد  ید

از چشمان به خون نشسته  گرید یباز قطره اشک و

  دیچک نییاش پا

 

  

 

 از پله ها باال رفت  الیل

 اتاق را بدون در زدن باز کرد  در

 شد  وارد

 نگاه کرد  الریصورت آ به
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 ونیرا ش الرینشست مهبوت شد توقع داشت آ کنارش

  ندیکنان بب

 ناالن باشد و  شانیبود دخترک پر منتظر

  نیغمگ یاما با صورت الریآ

 قینکردن دقا هیکه خشک شده نشان از گر یاشکها

 قبل داشت 

گونه  چیکم رنگ که با غم چشمانش ه یبا لبخند و

 نداشتند  یتیسنخ

 تشک نشسته بود  یرو

 

 

 ؟ یشد تی؟اذ ی:خوب دیپرس آهسته

 

  الیگفت :بهم دست نزد .نگران نباش ل یفور الریآ

 

 گفت :پس اون .... ریبا تح الیل

 

 حدس زد ماجرا چه بوده  الریآ حیبدون توض وخودش
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 بر لبانش نشست  یلبخند

 

بفهمه  دیکس نبا چیکس ،ه چیگفت :ه الریآ

زجر  یلیامشب خ دونمی...م اوشی...بخصوص س

 الی.....اما بذار ازم دل ببُره ل  دمی.منم کش دیکش

 از هم جدا شد  گهی....راه ما د

  دیروح هم از لبانش پر کش یهمان لبخند ب و

از چشمانش  شیهر لحظه روزها قیرف نیاشک ا وباز

 دیچک

 چیراحت به ه التیسر تکان داد وگفت :باشه خ الیل

  گمیکس نم

 

 

ازت  الیرا فشرد و گفت :ل شیدست دختر عمو الریآ

دارم ....برو در خونه امون به بانو و  یخواهش کی

 خوامیبهم دست نزده نم یمادرم و عاطفه خبر بده عل

امشب با فکر  یند یعذاب بکشن .مطمئنم  اگه خبر

  دارنیسر من آورده تا صبح ب ییچه بال یعل نکهیا
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  رمیگفت  :باشه ...باشه حتما م الیل
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۴۱ پارت

 

 بعد در حال خروج از خانه بود  یقیدقا

  دیدم در د یبزرگ لونیرا با نا اوشیس که

 ؟یری:کجا مدیپرس اوشیس
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سر به زنعمو بزنم امشب  کی رمیجواب داد:م الیل

 ؟یریکرد....تو کجا م هیگر یلیخ

 

تا  امیتا کنار رودخونه .باهات م رمیگفت :م اوشیس

  رمیخونه عمو بعدش م

 

زمان  اوشیس یکه در گلو یخفه شد با بغض الیل

 حرف زدن حس کرد

بغض راه نفس  نیکرد االن است که ا احساس

 اوردیبرادرش را بند ب

 انیدانست آن حجم از بغض مانده م یفقط خدا م و

   زدیم شیبر گلو یقیچه زخم عم اوشیهنجره س

 میسمت در رفت و گفت :باشه بر به

 

 

 از پله ها باال رفت  رضایعل

 اتاق شد  وارد
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مچاله شده در خودش  هیسرخ از گر یبا صورت  دیناه

 بود  دهیخواب واریکنار د

 کرد  یم سکسه

 نجایافتاد گفت :تو ا رضایتا چشمش به عل محبوبه

 عروست  شیپ رونیب کار؟برویچ یاومد

 

عمه  یها یها و وراج یباز طهیحوصله سل رضایعل

 اش را نداشت 

به او امان حرف زدن بدهد  نکهیبدون ا ستادیدر ا دم

با زنم حرف  خوامیم رونی....برو ب رونیگفت :برو ب

 بزنم 

 

 محبوبه دهان باز کرد  تا

 با زنم کار دارم رونی:برو ب دیعربده کش رضایعل

 

 رفت  رونیمثل موش از اتاق ب محبوبه

 کنار همسرش نشست  رضایعل

 متورم شده بود نگاه کرد  هیچشمانش که در اثر گر به
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 صورت سرخ و تب دارش گذاشت یرو دست

 کرد  یسکسه م هیاز شدت گر همچنان

 

  دیکش رونیب رضایدست عل ریصورتش را از ز دیناه

گذاشت  دیصورت ناه یدوباره دستش را رو رضایعل

 و گونه اش را نوازش کرد 

 گفت :بهش دست نزدم  آهسته

 

کل  یگفت :آره من کرم صدا یگرفته ا یبا صدا دیناه

 یمنظورشون چ دونمی....خرم نم دمینشن دنشونیکش

 بود 

 

خط  دیبا انگشت اشاره باز بر گونه ناه رضایعل

 و گفت :به جان خودت بهش دست نزدم  دینوازش کش

 

 آورد  رونیرا از تن ب راهنشیپ
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 نی.دستمال با ا نینشست و گفت :بب دیبه ناه پشت

حرف دنبالش  نیاز ا شتریکردم ....نخواستم ب فیکث

 باشه 

 

 نشست  شیدر جا دیناه

  دیکش رضایبه زخم تازه عل انگشت

 

 یدیو گفت :واقعا باهاش نخواب دیخند هیگر همراه

 ؟ یعل

 

 به سمت همسرش بر گشت  رضایعل

بر صورت خسته اش نشاند و گفت  یکم رنگ لبخند

خودمون  نیب دیبا دیناه ی:نه قربونت برم .....ول

به  یعتماد کردم ....مبادا بربمونه ...من بهت ا

 یمادرت بگ

 

 

  

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۴۲پارت

 

شب قدم  اهیبا هم آهسته در دل س اوشیو س الیل

  زدنندیم

 کوچک ده  یها یدر جو یجار یآب ها یصدا

برگ  یکه رو شیها و البته گام ها رکیج رکیو ج 

  دیرس ینشست به گوش م یها م

 داشتند  یدو در سکوت گام برم هر

حجم غم در حال  ریدانست قلب بردارش ز یم الیل

 انفجار است 
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 یامشب هم آغوش دییدوست داشت به او بگو چقدر

 رخ نداده 

 بود  الریحق با آ اما

تلخ  قتیحق نیبا ا ییجا کیاز  دیمرد جوان با باالخره

  شدیرو به رو م

را به عاطفه  غامیپ شیقبل دم در خانه عمو قهیدق چند

 داد 

 ستادهیا یکیدور تر در تار یکه کم اوشیهمراه س و

 شدنند اوشیمقصد س یبود راه

 

  دنندیرود که رس کنار

  دیبا اندوه نفس کش اوشیس

 پر دردش فرستاد  نهیسرد را به س یهوا

 هزارن هزار خاطره داشتند  الریبا آ نجایا

 اطرف رود  یبه وجب خاک و چمن ها وجب

 شانیعاشقانه آنها بودنند.نقشه ها یصحبت ها شاهد

  دنندیرا شن

 دنندیرا د شانیها عاشقانه
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 کرد  یخال نیزم یدستش را رو انیم سهیک

 افتاد نیزم یرو بایلباس عروس و لباس شب ز کی

 افتاد  نیزم یکنده شد و رو نهیهم از س قلبش

 

 سر برگردانند و به برادرش نگاه کرد  الیل

که حجم درد نشسته بر آن در  یبا صورت اوشیس

 مشخص نبود  یلیخ یکیتار

رو  نایکرد گفت :ا یم رانشیکه بغض و یبا صدا اما

شب حنابندون و  ی...برا دمیخر الریاز فرانسه واسه آ

  یعروس

 

 را نتوانست واضح ادا کند  یعروس کلمه

تا خودش را نشان  زدیداشت همه زورش را م هیگر

 دهد 

 آمد  یم باال یجور سخت نفسش

 

 اما به اندازه برادرش خود دار نبود  الیل
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لباس ها انداخت بغض  یرو اوشیکه س یتیکبر همرا

  دیهم ترک الیل

 

 را حس کردنند  یگام ها یصدا یکیتار در

 دادند  صیمنصور را تشخ ی هیسا

 جلو آمد  منصور

خوابم  نیبب ای؟بیینجایرو به او گفت :تو هم ا اوشیس

 شد  ریتعب

 

 خشن شده بود تینها یب شیصدا

مشخص بود که بغض به تمام حنجره اش چنگ  کامال

 کشد یم

 

🦋 

 

[03.03.21 14:19] 

 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۴۳ پارت

 

 خشن شده بود تینها یب شیصدا

مشخص بود که بغض به تمام حنجره اش چنگ  کامال

 کشد  یم

 شد  رهیسوخت خ یبه لباس عروس که م منصور

 آمد  ادشیرا  اوشیس خواب

 گفته بود: اوشیس

 یبود .لباس عروسش م ستادهیآتش ا انیم الریآ

 سوخت اما خودش لبخند بر لب داشت 

 دیدر خواب د اوشیهمان بود که س واقعه

 بود یوسط خال نیا الریلبخند آ یجا اما

 شد  ریقسمت از خوابش وارانه تعب نیا احتماال

 آتش زد  یگاریس منصور
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برد مرد جوان بدون تعارف  اوشیبه سمت س تا

 را گرفت  گاریس

 خودش روشن کرد  یدوم را برا گاریس

 ینم دایامان پ شیلبها انیکه م یگاریبا س اوشیس

 کرد

 پشت کام  کام

 بود  یلباس عروس رهیخ

  دیدخترک محبوبش خر یبا تمام قلبش برا که

  ردیآنکه نگاه از لباس شعله ور بگ یب منصور

 آن روز افتاد  ادی

لباس گفت غم  دیهمان روز بعد از خر شیعمو پسر

 قلبش را گرفته 

 و خنده گرفت  یرا به شوخ زیاو همه چ و

 ..... حاال

  اوشیکشدار س یاز نفس ها امان

  الیل هیگر زیر یاز صدا امان

که امشب قلبش هزار  زشیاز خواهر کوچک عز امان

 تکه شد
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 ،شب اول بود  امشب

شب آن  نیاول بتیمص کیشب  نیگفتند دردناکتر یم

 است 

 یشب سخت را پشت سر م نیا الریو آ اوشیس

 گذاشتند 

  شدیاوضاع بهتر م یقدر دیآن شا بعد

 

 گذاشت  اوشیشانه س یدست رو منصور

بود  دهیخر یلباس عروس را با چه شوق نیا اوشیس

 ؟

 دانست  ینم یاو و خدا کس جز

 از برق چشمانش آن روز در مزون . آخ

 کنند  هیتوانند مثل زن ها گر یبود که مردها نم بد

 حق را داشت  نیا اگر

 کرد ینشست .خودش را بغل م یگوشه م کی

 یم ریدل س کی اوشیبرق چشمان آن روز س یبرا و

  ستیگر
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۴۴ پارت

 

مانده از شب را پشت پنجره  یتمام  مدت باق الریآ

  تادسیاتاقش ا

بود و پشت هم  ستادهیباغ ا یکه انتها اوشیبه س و

 نگاه کرد  زدیآتش م گاریس

 سیاما سوزش چشمان خ ستادهیدانست چقدر ا ینم

  شیاز اشکش  و  مور ،مور شدن پاها
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بود که سرپا  یادیاز زمان ز یروشن شدن هوا حاک و

  ستادهیا

 

اش باالخره پس از  یحواس یبا همه ب اوشیس

 را حس کرد الرینگاه آ یِ نیساعتها سنگ

  ستیسمت اتاق او نگر به

  دیاو را که پشت پنجره بود د و

که از نگاهش جمع  ینگاهش کردبا اندوه هیثان چند

 شدینم

 بود تیاز آن فاصله هم قابل رو یحت و

 رفت  اطیسپس به سمت در ح 

 

 هم از پنجره دل کند الریآ

  دیتا دست و صورتش را بشو رفت

 از سوزش چشمانش کم کند  یآب کم دیشا

 یپشت سا ختمان استفاده کرد تا با کس یپله ها از

 نداشته باشد  یبرخورد

 آب سرد صورتش را شست  با
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 آب نشست  ریهمانجا کنار ش و

 آب نگه داشت  ریز یطوالن قیرا دقا دستانش

 اش بکاهد یاز التهاب درون یقدر یسرد نیا دیشا

 را دوست داشت  نیزم یسرد

 تن تبدارش بود  یبرا یامیالت

 گشت  یشدن به اتاقش باز م دهیقبل از د دیبا اما

 

 دل کند  شیپا ریز نیآب و زم یاز سرد پس

 صورتش را شست  گریبارد نکهیاز ا بعد

 اتاقش  بازگشت  به

 در اتاق گردانند  ینگاه

 شیو عمرش در خانه عمو  یکودک شتریآنکه ب با

 اتاق ها گذشته بود اما نیوا

 کرد یم یبیبا آن غر یبینحو عج به

 

 را برداشت  شیها لباس

 که در طبقه باال بود رفت  یبه حمام و
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 کرد  یرا از شر مواد خالص م شیموها دیبا

از  شیافزود و ب یاش م یبه کالفگ شیموها یخشک

 توانست تحملشان کند  ینم نیا

 سرش باز کرد  یرا که رو آب

 بلند شد  شیمواد موها یبو

 لحظه هم به خودش نگاه نکرد  کی یه حتگذشت شب

 زشت  ایشده بود  بایز دینفهم

 داشتند یچه مدل شیموها یحت نکهیا ای
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  یزغال#چشمان
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 ۱۴۵ پارت

 

 زشت  ایشده بود  بایز دینفهم

 داشتند یچه مدل شیموها یحت نکهیا ای

 

 حمام داد  واریاش را به د کهیت

 ُسر خورد  آهسته

 

 کف حمام نشست  نیزم یرو و

 دیچیاش در حمام پ هیگر یها یها

گذشته او عروس شده بود .همسر شده بود .با  شب

 سقف رفته بود  کی ریز یمرد

 نبود  اوشینبود.همسرش س اوشیداماد آن شب س اما

. 

 یم ینیاز غم بر قلب شکسته اش سنگ یادیز حجم

 کرد 

 انیکرد از آن سنگ سخت جا مانده م یم هیگر هرچه

 کاست  ینم یزیچ شیگلو

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 تراشد ؟ یآب سنگ را م ندیگو ینم مگر

بر بغض سنگ شده  یریتاث چیاو ه یاشکها چرا

 نداشتند؟  شیگلو انیم

 

 کرد یتمامش م  ینداشت ...اما با یتمام شیها هیگر

  ستادیدوش ا ریز 

 کرد  یخال شیرا را موها شامپو

 آنها را شست  یحساب

 

  شدیکه از حمام خارج م یوقت

  دیشن نییاز طبقه پا یها یو صدا سر

  یعنی نیا

 شده بودنند  داریخانه ب یها و اهال مهمان

 اتاق شد  وارد

 

نگاه  دشیو به چشمان نا ام ستادیا نهیآ یبه رو رو

 کرد 
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  دیکش اهشیس سیخ یموها یرا رو وشانه

پروانه شکل  یآن سنجاق سرها اوشیبود س قرار

 بگذارد  شیموها یرا خودش رو بایز

 کند  فیبلندش ک اهیس یموها دنید از

بود چاله گونه اش را آنقدر ببوسد تا نفسش  قرار

 برود

 قرار ها داشتند  یلیخ اوشیس با

 نشد  اما

 .... شدیوقت نم چیه

 وقت ..... چیه

 

به دست  گاریس اوشینبود او در حجله باشد س قرار

 باغ شب را به صبح برساند  یسرخ انتها یبا چشمان

حجله  انیتنها م شیروز عروس نینبود او اول قرار

 کند  هیو گر ندیاش بنش

را در آغوش  یگریزن د یگریدر اتاق د مردش

 و بخوابد ردیبگ
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 یب یگریدر آغوش زن د دنشیمردش ،خواب ونبود

 باشد اینکته دن نیتر تیاهم

 

  دیکش یم شیکه به موها یشانه ا هر

 انداخت  یچنگ به قلبش م یکس انگار

،دل شکسته  انیتنها ،با چشمان گر یکدام عروس آخر

 ،غصه دار 

  ستادیحجله اش ا انیم

 ؟ دهیکش شیشانه به موها خودش

که  یبلغزد نه کس شیموها انیبوده که م یدست نه

 نازش را بکشد 

 صدقه اش برود  قربان

 نبود  نیکه قرارشان ا آخ
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  یزغال#چشمان

 

 

 ۱۴۶ پارت

 

 را عوض کرد شیها لباس

 کف اتاق نشست  فیبالتکل و

 ینیبانو و عاطفه در اتاق را باز کردنند با دو س که

 بزرگ صبحانه وارد اتاق شدنند 

 ها را کف اتاق گذاشتند  ینیس

  دیبه آغوش بانو رفت و عطر تنش را نفس کش الریآ

احساس  ادیز اریشب از او دور بود اما بس کی فقط

 کرد  یم یدلتنگ

و گفت  دیخواهرش را بوس سیخ یموها یرو بانو

 ؟ ی:خوب
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 سیخ یبه چشمان سرخ و مژه ها دهینگاهش چسب و

 تازه عروس بود 

 

 آهسته گفت :خوبم  الریآ

 

 گفت  دروغ

 را ببندد شیکه حناق نبود راه گلو دروغ

 

 آغوش عاطفه پناه برد به

 عاطفه بود  یبازوها انیم  قهیدق چند

 یجان م شیاو و قربان صدقه ها یبا محبت خواهر و

 گرفت 

 

 سه با هم کف اتاق نشستند  هر

پر غم که از غم  یبا لبخند بر لب  و البته چشمان بانو

 نگاه خواهر تازه عروس شده اش وا گرفته بودنند 

 بهت نداشته یکار یکه عل دیرس شبید غامتی:پ گفت
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بهم نداشت  یپاسخ داد :آره خدا رو شکر کار الریآ

 ...مامان حالش چطوره؟ 

 

 یبرا شبید دهیبا عجله گفت :مامان خوبه .شن عاطفه

 شبیخوب ِخوبه.... تو بگو د ومدهین شیپ یتو مشکل

 شد ؟ یچ

 

 کرد  فیتعر شیخواهرها یرا برا زیهمه چ الریآ

 

خان  رضایعل نیا کباریشد  یگفت :چ عاطفه

 کرد؟ یمردونگ

 

 نگفت  یزیپوزخند زد و چ الریآ

 

 راحت شد  الشانیوعاطفه که کامال خ بانو

صبحانه را به سمت خواهرش ُهل  یها  ینیس بانو

  میداد و گفت :برات صبحانه آورد
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 بزرگ مقابلش نگاه کرد  ینیبه دو س الریآ

 یخانگ یی، چند  نوع مربا ی،عسل کوه یمحل کره

خم مرغ پخته .جگر کباب شده .بشقاب ،ت یرمحلی،پن

بانو پز ،نان دست پخت  ی.کلوچه ها یکاچ یها

 یقور کیوگوجه  اریتازه وخ یخواهرش،گردو وسبز

زعفران دم کرده....هر چه که به دستشان آمده بود 

 گذاشته آورده بودنند  ینیدر س

 

صبحانه  لیف یکرد و گفت :چه خبر برا نگاهشان

 ؟ نیآورد

 

 یزیچ کی یگفت :قابل تو رو نداره .چرا معطل بانو

 بخور 

 

اون دوماد نکبت  دیشروع کن با ویچ یگفت :چ عاطفه

 کیتبر یباال برا انیم لیفام گهید قهیچند دق ادیهم ب

 الریکه اون نباشه ....در ضمن آ شهینم یو خداحافظ

 ریبه خودت نگ یلیخ ینیس نیخانوم تو هم ا

 گرفتن تو  لیواسه چشم اونا بود نه تحو شتری.....ب
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 دیخند زیور

 

 ؟ ادین رضایعل شهیگفت :نم زانیآو یبا صورت الریآ

 

 یخوایباشه ....م دیکه با یدونیجواب داد :م عاطفه

 نایتو دهن ا یباز حرف بنداز
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۴۷پارت
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 یخوایباشه ....م دیکه با یدونیجواب داد :م عاطفه

 نا؟یتو دهن ا یباز حرف بنداز

 

برم صداش  ومدهین یبلند شد و گفت :تا کس شیجا از

 کنم ...

ازش  یلیرا کج و کوله کرد و گفت :خ صورتش

 . ادیخوشم م

 

 صورت عاطفه خنده اشان گرفت  دنیاز د الریوآ بانو

 

 نگاه کرد الریصورت آ یلبخند  رو بانوبه

صورت خواهرش گذاشت و گفت  یرا رو دستش

  یخندیم یوقت یشی:قربون لبخندت برم .مثل ماه م

 

با محبت  ستادهیبه عاطفه که هنوزم دم در ا الریآ

 کرد ینگاهش م
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که کنارش نشسته بود نگاه کرد  با بغض  وبانو

باغ نشسته  یتموم شب انتها اوشیگفت :س یبزرگ

  دیکش یم گاریبود و س

 

 یستادیدلسوزانه گفت :حتما تو هم تمام شب ا عاطفه

 که چشمات کاسه خونه؟ نهی.هم یو نگاهش کرد

 

 انداخت . نییسر پا الریآ

  یعنیوگفت : دیگل دامنش چک یدرست رو اشکش

که دوباره  ادیم یروز کی.... شه؟یروزا تموم م نیا

 ؟ میاز ته دل بخند میبتون

 

دست خواهرش را فُشرد و گفت :معلومه که  بانو

 ...غصه نخور  شهیدرست م ی.همه چادیم

  

گرفت به عاطفه داد وگفت:تو چرا  الریرا از آ نگاهش

   ادیپس برو صداش کن ب ؟یستادیا
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  ستادیدم در اتاق ا عاطفه

 چند ضربه به در زد  و

 خورد  یفیتکان خف رضایعل یبازوها انیم دیناه

 د نش داریب اما

 

نشده اند دوباره در  داریکه متوجه شد هنوز ب عاطفه

 زد 

 شد  داریب دیناه نباریا

 بلند شد  شیجا از

 سر انداخت و در را باز کرد  یرو یروسر

نگاه کند  دیبه صورت ناه میمستق نکهیبدون ا عاطفه

صبحانه چند  ی.به شوهرت بگو برا ریگفت :صبح بخ

 یکس یخداحافظ انیب خوانی....م الریاتاق آ ادیب قهیدق

 اونجا نبوده. نهینب

 

 جواب نماند و رفت  منتظر

 یبود را نم دیشرمنده ناه نکهیا لیهم دل خودش

 دانست
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 اوهم خراب شده بود یزندگ

 نداشتند  یریآنها تقص هرچند

 یگناهش م یدختر عمه ب یبدجور دلش برا اما

 سوخت 

 

 را صدا زد  رضایداخل اتاق وعل دبرگشتیناه

اون  یبر دیگفت :با لیم یب دیشد ناه داریکه ب یعل

 اتاق .براتون صبحانه آوردن 

 

 چشم بست  رضایعل

 نبود که نبود  یکابوس تمام شدن نیا

 

  رمی:باشه .االن م گفت

 نشست  شیدر جا و

 

  ستادهیا الریبعد با لباس مرتب دم در اتاق آ قهیدق چند

 چند ضربه منتظر اجازه ورود از جانب او بود بعد
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 باز کرد  شیدر را برا عاطفه

 وارد شد  رضایعل

بود که  الریچشمان سرخ آ دیکه د یزیچ نیاول

کردن  هیدر حال گر شیپ قیدقا نیمشخص بود تا هم

 بوده 
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۴۸پارت

 

 بودنند  ستادهیدم در حجله ا الریوآ رضایعل
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 ونیرا در منزل هما شیتن از مهمانها که شب پ چند

 گذرانده بودنند 

 رفتند  یکردنند و م یم یخداحافظ

 

که قصد  الریبه آ رضایمهمان عل نیاز رفتن آخر بعد

 بر گشت به داخل اتاق 

 ییرا داشت نگاه گذرا شیخواهرها شیرفتن پ و

 انداخت 

 ؟ الریکرد :آ شیصدا

 

  ستادیا شیدر جا الریآ

 بسنده کرد و گفت :بله ؟ یهم به نگاه کوتاه او

 

مکث کرد و بعد گفت :اگه  یا هیچند ثان رضایعل

  یبهم بگ هیکاف یالزم داشت ای یخواست یزیچ

 

 سر تکان داد  الریآ

 کرده بود  بشیخدا نص یشوهر عجب
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که منتظر بود دخترک لب تر   یریپذ تیمسئول یمرد

 کند 

 

 زد و وارد اتاق شد یپوزخند

 تمام شده بود  ییکذا یباالخره  مهمان 

 

صبحانه  یها ینیدور س الری،بانو و عاطفه کنار آ الیل

 نشسته بودنند 

عوض کردن جو گفت :عروس خانوم چرا  یبرا الیل

 ؟ یخورینم یکاچ

 

 یکاچ ینگاهش کرد و گفت :واسه چ یچپ چپ الریآ

 بخورم ؟

 

...خودم  ی....زهرمار بخور ینخور خوامیگفت :م الیل

  خورمیم
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گفت  الریخنده و رو به آ ریزد ز الیاز لحن ل عاطفه

  یدار کارشیبچه چ گهی:خوب راست م

 

که همچنان در هم بود گفت :آخه  ییبا ابروها الریآ

شده که  یبخور ...آخه چ یعروس خانوم کاچ گهیم

 بخورم ؟ یمن کاچ

 

  اوردیرا در ب الریلج آ نکهیا یبرا الیل

 یزیرا عوض کند گفت :خوب چ شیحال و هوا یکم

 یزینشده که نشده...بده من بخورم که هر شب چ

 شهیم

 

از بشقاب هار را برداشت با ولع شروع کرد به  یکیو

 خوردن 

 خنده  ریزد ز یپق الیازحرف ل بانو

 کرد شیهم همراه عاطفه
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هم باالخره باز شد و لبخند بر لبش  الریآ یها اخم

  ایح یو گفت :خاک توسر ب نشست

 

بود گفت :خوب  یکه دهانش پر از کاچ یدر حال الیل

 .مگه دروغگوام  شهیبگم نم شهیم یوقت

 

 صورت خواهرش نگاه کرد  یبه طرح لبخند رو بانو

 بود  یواقع ریغ یادیز

 کرد  یرا درک نم الریکس مثل او حال آ چیه

 دست دادن عشق از مرگ هم بدتر بود  از

توانست  یمرد الاقل م یم کانشیاز نزد یکس اگر

 یبکشد ،زجه بزند ومردم هم دلدادر غیکند ،ج ونیش

 دانند  یاش م

 کند  یتوانست عزادار یحاال عزادار بود و نم اما
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🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۴۹ پارت

 

 کند  یتوانست عزادار یحاال عزادار بود و نم اما

  ستیگر یدر سکوت م دیبا

  زدیسکوت زجه م در

  دادیاش نم یکس دلدار چیه و

  شدیسوخت و تمام م یشمع قطره قطره م مثل

 دانست زمان مسکن درد هاست  یم یول

  شودیتمام نم درد

 گرفت   یکم کم به آن خو م یول

کند .نفس  یکنارش زندگ ردچگونهیگ یم ادی

 بکشد.غذا بخورد 
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 باز درد بکشد  و

 کند.نفس بکشد و غذا بخورد یزندگ باز

  ردیبگ ادیکردن را  یصبور دیبا

 ردیبگ ادیرا  زهایچ یلیخ دیبا

 

 

 

 شد  اوشیوارد اتاق س نیهمان لحظه پرو پ

 بود  ستادهیا اطیجوان  لبه پنجره مشرف به ح مرد

 وانیل کینبود جز  چیه نیدستان پرو انیم  ینیس در

 داغ  ریش

 یزیناراحت است چ یوقت اوشیدانست س یم

 خوردینم

  

 کوچک را لبه پنجره گذاشت  ینیس

را برداشت و در سکوت به دست پسرش  ریش وانیل

 داد 
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 صورت نگران مادرش شد  رهیخ هیچند ثان اوشیس

 انگشتانش فشرد  انیگرم را م وانیل 

 شد  رهیباغ خ یبه سرما باز

  یافت یقلپ بخور از پا م هیگفت : نیپرو

 

به مادرش لبخند  دیرا نوش ریازش یجرعه ا اوشیس

 زد و گفت :نگران نباش خوبم یکم رنگ

 

که غلتان  اوشیچشمان س اهیدر شب س رهیخ نیپرو

 یدیاصال نخواب شبیدو کاسه خون بود گفت :د انیم

که  ی...وقت دمتید یرفت رونی....از خونه که ب

 ... دمتیهم د یباغ بود یتمام شب تو یبرگشت

 

که  ییوقتا یمکث کرد و گفت :بچه که بود یکم

 یسرت م یبرد من باال ی.خوابت نم یشدیناراحت م

....انقدر موهاتو   خوندمیم یینشستم.انقدر برات الال

 برد .... یکردم تا خوابت م ینوازش م

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



کنم  کاریگفت :االن چ ینشست و با ناراحت نیزم یرو

قشنگ  یبه اون چشما ادیتا خوابت ببره ؟تا خواب ب

کنم که آروم  کاریچ یشونیخسته ات .....االن که پر

 ؟ رهی....که دلت آروم بگ یریبگ

 

 کنار مادرش رفت  اوشیس

دراز  نیزم یاو گذاشت  و رو یپاها یرا رو سرش

بخون ....موهام ناز کن  ییو گفت :االنم برام الال دیکش

 بکن و موهام ناز کن تا خوابم ببره  یی...انقدر الال

 

وقت  چیخوابم ببره که ه یجور کی: دیدلش نال یتو

 نشم داریب

 

 

 پسرش لغزاند  یموها انیرا م شیانگشتها نیپرو

 خواندن  ییکرد به نوازش کردن و الال شروع

 

 �👇👇� اوشیس یبرا نیپرو ییالال
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 ال ال بخواب دردتـــــــ  به جونم الال

 غصه از چشمات بخونم نباشم

 سخته ییال ال بخواب تنها الال

 مونمیم اتشیمن تا ابد پ بخواب

 

 

 ستیغم ن یال ال دل تو جا الال

 ستینم ن یچشمون قشنگت جا دو

 دارمیهاتو بر ممن غصه بخواب

 ستیسهم من از عشق تو کم ن آخه
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 رهینگ چوقتیال ال دلت ه الال

 رهیاس شتیکن قلب من پ الال

 هاتوهیگر نمیتا من نب بخواب

 رهیت هیمن  یات براهر آه که

 

 

 

 دهیرس زییال ال بخواب پا الال

 دهیخواب ایرفته و دن تابستون

 ال ال زمستون هم تو راهه الال

 دهیتو بهار واسم بع یب یول

 

 تو خوونه یال ال دل من ب الال

 برگرد به خونه ایال ال ب الال

 واسه قهر رهید گهیال ال د الال

 کنونهیامشب شب آشت بخواب
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 دل شکسته زیال ال عز الال

 نشسته وونیا یمهتاب رو بخواب

 یکن که ماه من تو هست ییالال

 دل نبسته ایعاشق به دن بخواب

 

 نمیال ال بخواب اى نازن الال

 نمیریعمرم، بخواب جون ش بخواب

 دىیمنو توو خواب د دیشا بخواب

 نمیبخوابو توى چشمات مى بخواب،

 

 نایتاب مال ال گل بى الال

 دایال ال دل تنهاى ش الال

 ال ال که چشمات مست خوابه الال

 ال ال، الال ال ال،  الال
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 قیال ال گل داغ شقا الال

 سابق یروزا ریبخ ادشی بخواب،

 خونمیبرات م امیاز دلتنگ من

 ال ال دل پُر درد عاشق الال

 

 ال ال گل نرگس گل زرد الال

 ال ال دل عاشق پُِر درد الال

 ندارم ییتو فردا یمن ب بخواب

 منتظر، تو زود برگرد نمیشیم

 

 ال ال شب عاشق درازه ال

 من و تو عشق رازه نیب بخواب

 عشق نیکن توو ا یال ال صبور الال

 آخه خدا عاشق نوازه بخواب
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 ال ال صبورى درد داره الال

 نامرد داره ىوهیش ایدن و

 کنم وقتى که خوابىمى نگاهت

 نرگس نگاهى زرد داره گل
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  یزغال#چشمان

 

  ۱۵۰ پارت

 

 میتسل اوشیخواند تا باالخره س ییانقدر الال نیپرو

 خواب شد 

که مطمئن شد مرد جوان خودش را به دستان  یوقت

 خواب سپرده 
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فرو افتادن  یکه همه تالششان را برا شیاشکها به

 داد  زشیکردنند اجازه ر یم

 اوشیصورت خسته س یرا نوازش وار رو دستش

  دیکش

 

در خواب هم از صورتش مشخص  یو غم حت یناراحت

 بود 

بود که در  نیآمد ا یکه از دستش بر م یکار  تنها

 حقش دعا کند 

 برگردد شیخدا بخواهد آرامش به زندگ از

  ردیقلبش آرام بگ و

 

 بلند شد  شیاز جا  آهسته

 سر پسرش  گذاشت  ریرا ز بالش

 رفت  رونیاز اتاق ب و

 

 یخداحافظ الریلحظه  بانو و عاطفه هم از آ همان

 خانه خودشان شدنند  یکردنند و راه
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 اتاقش  یوارهایمانده بود و در د الریآ دوباره

 شدنند یسرش خراب م یهر لحظه رو که

 

 بود  یا لهیموجود بد پ  غم

باره خودش را به رخ تنها شد دو نکهیمحض ا به

  دیکش

 است الکردار  نیهم عادتش

 رحم است . یب غم

 کشد  یخودش را به رخ م ییتنها در

که  یدرست همان لحظه ا یکه شاد یجمع وقت در

 لبخندت از ته دل است 

 کوبد  یرا به صورتت  م خودش

و  دیآ یم یبار یم یها یکه ها یوقت بتیمص در

 کند  یم شتریحجم غصه  قلبت را ب

 

 بود  نیهم الریآ یروزها نیا
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دخترک کرده و جدا  یها ییتنها قیخودش را رف غم

  شدینم

 

 را در خواب گذراند  یچند ساعت اوشیس

 آرام بود  یکه شد چشمانش قدر داریب

 هم از سردردش کاسته شده بود  یکم

 خواست از اتاق خارج شود   تا

 وارد اتاق شد  الیل

؟ ظهر شده  یداریگفت :اِ.ب دید داریرا که ب برادرش

 غذا  یاومدم صدات کنم برا

 

 کی ایشدم .....ب داریسر تکان داد : تازه ب اوشیس

  میریاالن م نیبش قهیدق

 

 برادرش نشست  کینزد الیل

 چطوره ؟ الری:حال آ دیمقدمه پرس یب اوشیس

 

 برادرش ی...قلبش ُمرد برا آخ
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 تیاذ شبید یبود دخترک بعد از همخوابگ نگران

 نشده باشد 

 باشد  دهیند بیآس

 داند  یفقط خدا م شیمرد رو به رو نیکشد ا یم چه

 

 شیشده بود که نتوانست صدا نیانقدر سنگ بغضش

 را آزاد کند 

 تکان داد :خوبه ... سر
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  یزغال#چشمان
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 ۱۵۱ پارت

 

 چیصورت برادرش که ه رهیرا بلند کرد خ سرش

 کرد ینم افتیاز او در یحس

  شد

 

 را در سکوت گذراند  یقیدقا اوشیس

 سر ،درد و دلش باز شد  سپس

 

...راهمو گم  الینگاه کرد و گفت :سر در گمم ل الیل به

 کردم ....خودم گم شدم .

 دیبا یکنم ...چطور کاریچ دیبا هیبه چ یچ دونمینم

 کنم . یزندگ

بودن بوده ....همه  الریبرنامه ها واسه کنار آ همه

که اونم توش  دمیکش ینقشه هام تو ذهنم واسه زندگ

بافتم که اونم بوده  یجور کی اهامویهست ...همه رو

 ... ستمیبلد ن الریبدون آ ی....زندگ
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 دونمیناقصن ....نم الریو نقشه هام بدون آ برنامه

 کنم ... یزندگ دیبا یبدون اون چطور

 

شده مثل خونه  میو گفت :زندگ دیکش یپر درد نفس

درو و پنجره واسه رفتن داخل  یکه ساختنش ول یا

هستم که  یآدم نینذاشتن ....راهمو گم کردم ....ع

.فقط دور خودش  جهیخورده تووسرش گ یزیچ کی

 بره .... ینم ییچرخه و راه به جا یم

.برنامه و  یچ یعنی یزندگ  دمیکه فهم  یاز روز من

 یتو الری.نقشه هام و برنامه هام با آ یچ یعنی ندهیآ

 الیرو کنارش تجسم کردم .....ل ندهی....آ دمیذهنم چ

 چیدانشگاه ه یپر بود که تو الریمغز من انقدر از آ

 . ستشی....حاال ن ومدیبه چشمم ن یدختر

کنم  یزندگ یچطور دیبا دونمی.نم میخال یخال میخال

 ببافم؟ ای؟چطور ادامه بدم ؟چطور رو

 

 

 فرو برد شیموها انیرا م دستش

  دیگردنش کش یرو تا
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برادرش گوش  یدر سکوت به درد و دل ها الیل

 سپرده بود 

 

آدرس نوشتن  کیکه  یادامه داد :مثل کس اوشیس

رفته جلو  یدادن دستش اون طبق همون آدرس م

کاغذ گرفته پاره کرد .هاج  دهیاز راه رس کنفری کهوی

چطور  دونهیبره نه م دیباکجا  دونهیو واج مونده نه م

 برگرده

 

برو  نجایپر از بغض گفت :از ا یهمان صدا الیل

خونه   نیخونه برو ... موندنت تو ا نی....از ا اوشیس

 ارزش نداره  گهید

 

 جوان با اندوه سر تکان داد  مرد

  دیگو یدانست او چه م یچه م الیل

رفت که  یاش را گم کرده بود کجا م ندهیآ چارهیب مرد

 کند ؟ دایرا پ ندهیبتواند آ

 گشت ؟ یدنبال خودش م دیبا کجا
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درمان را دوا  یخانه کدام درد ب نیرفتن از ا رونیب

 بود ؟

 

 غذا  میو گفت :بر ستادیبلند شد ا اوشیس

 

   ستادیهم بالفاصله  ا الیل

کند  هیخواست مقابل چشمان برادرش گر ینم نباریا

  میراه بود و گفت :بر نیپس خروج از اتاق بهتر

 

 رفتند . رونیاتاق که ب از

پشت ساختمان  یراهش را به سمت پله ها اوشیس

 کج کرد 
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  یزغال#چشمان

 

  ۱۵۲ پارت

 

راهش را به سمت  اوشیرفتند .س رونیاتاق که ب از

 پشت ساختمان کج کرد  یپله ها

 :کجا ؟ دیپرس الیل

 

 . امیبکشم م گاریس کی: جوان پاسخ داد مرد

 

 ادی.قبال ز یکش یم گاریس یلیروزا خ نیگفت :ا الیل

  یکرد ینم ریدر گ زایچ نیخودتو با ا

 

نگفت و به سمت آخر راهرو که به پله  یزیچ اوشیس

 رفت شدیم یها منته
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 را روشن کرد  گارشیس اطیح در

 

 کام را که گرفت  نیاول

نشسته  نیزم یآب رو ریکه کنار ش الریبه آ نگاهش

 بود افتاد 

 رفت  الریسمت آ به

 آب گرفته ریش ریرا ز دستش

 کرد یم هیگر آهسته

 اندازه دوستش داشت  یب 

 مچاله شد   نهیقلبش در س شیاشک ها دنید با

 

  یشیم ضیسرده پاشو مر نیگفت :زم متیمال با

 

 خورد  یفیتکان خف الریآ

 بلند کرد  سر

 ستادهیسرش ا یبه دست باال گاریکه س اوشیس به

 بود نگاه کرد 
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 گرفتند  یشتریشدت ب شیاشکها

 سرد  نِ یزم یباز گفت :پاشو از رو اوشیس

 

حال و  دنیکه با د یهمه تالشش را کرد تا بغض و

 تیسرا شینشسته به صدا شیگلو انیم الریروز آ

 نکند 

 

 برخاست  شیآرام از جا الریآ

 

 یکه م هیه چبچگان یسرزنشش کرد :کارا اوشیس

 یهات ترک نکرد ی؟چرا هنوز عادت بچگ یکن

 نجای....ا یدیخودتو عذاب م یدلخور هیاز بق ی...وقت

 نشستنه آخه ؟ یجا

 

 جلوه کند  یعاد زدیزور م چقدر

همخواب  شبید نکهینفهمد از ا الریآ زدیزور م چقدر

 برادرش شده قلبش در حال انفجار است 
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محبوبش نفهمد شب گذشت  الریآ زدیزورش را م همه

 چه بر او گذشت 

 بر سر قلبش آمد  چه

 ابد ُمرد یاز قلبش برا یا تکه

 

 شناخت  یرا خوب م شیمرد رو به رو الریآ اما

کند خونسرد  یم یبد سع طیدر شرا یدانست وقت یم

 خراب است  یلیاوضاعش خ یعنیجلوه کند 

 ست  یرانیرو به و یعنی

 یمتوجه شد بد حال الریآ میکه از نگاه مستق اوشیس

  افتهیاش را در

 آب که همچنان باز بود دوخت  ریرا به ش نگاهش

بعد دوباره به صورت دخترک نگاه کرد و  هیثان چند

 دیآرام تر پرس یآهسته تر و لحن ییبار با صدا نیا

 ؟ ی:خوب

 

 سر باال انداخت الریآ
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قطره اشک درشت از چشمش فرو افتاد و گفت  کی

 :نه .

 

 نماند  اوشیس یاز سو یمنتظر حرف گرید

 به سمت پله ها رفت و

 ؟ الریکرد :آ شیصدا اوشیس

 

  ستادیا دخترک

  یکن خوب باش یگفت :سع اوشیس

 

 ستیفقط سه کلمه گفت :دست من ن الریآ

 از پله ها باال رفت  و

 

بود  ستادهیتمام مدت پشت پنجره اتاق ا رضایعل

 کرد  یم شانیتماشا

  دیرا نشن شانیصدا

 دانست چه گفتند  ینم
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 شده بود  شیباعث مشت شدن دست ها نیهم

همسرش و حال داغان  یها هیگر یقلبش هم برا اما

 به درد آمده بود یبرادرش بدجور
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۵۳ پارت

 

 گذشته بود  میماه و ن کی

 هیپر از غم ...پر از گر  میماهو ن کی
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 یخودش را در اتاق حبس کرده بود جز برا الریآ

 شدیاز آن خارج نم  یضرور یکارها

رو به رو  دیو ناه اوشیبخصوص س یبا کس ادیتا ز 

 نشود

  

  خوردیرا هم در اتاق م شیغذا یحت

 داشت  یبگیخانه احساس غر یهمه اعضا با

 و غم و اندوهش شده بود  ییغار تنها اتاقش

 

  لهیجم ایبانو  یو گاه زدیآمد و سر م یم الیل یگاه

  دییایتوانست از پله ها باال ب ینم مادرش

 رفت  یم دنشید یبرا الریبود که آ یکس تنها

 نداشت  یبرخورد اوشیبار آنهم کوتاه با س جزءچند

 

  دیرس یبه سر و وضعش م نه

  خوردیم یدرست و حساب یغذا ونه

زندانش خودش را محبوس کرده و همه کارش  در

 و غصه  هیشده بود گر

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 که از دست رفت  یگذشته ا یحسرت برا و

  شیشدن نقشه ها خراب

 که داشت ییشدن آرزوها رانیوو

 

بهمن بود طبق عادت هر روزش پشت  یها مهین

به باغ  ستادهیپنجره اتاق که نه .همان زندانش ا

 کرد  یبرف نگاه م ریمدفون شده ز

 

 چند ضربه به در زد و وارد اتاق شد  بانو

 استقبال خواهرش رفت  به

 کردنند و نشستند  یکوتاه کیو عل سالم

 شدیبه صورت خواهرش که هر روز پژمرده تر م بانو

 ؟ ینگاه کرد و گفت :خوب

 

جواب  یخواهرش را ب یسوال تکرار نیا الریآ

 ؟ یاومد یگذاشت و گفت :با ک

 

 :با مامان پاسخ داد  بانو
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 کی میبلند شد و گفت :خوب پاشو بر شیاز جا الریآ

  نمشیبب قهیدق

 

خواهرش گذاشت و گفت :نه  یپا یدست رو بانو

 باهات حرف دارم  نیبش

 

 نشست  شیسر جا ااریآ

خواهرش نگاه کرد و  زهیانگ یبه چشمان ب بانو

 ؟ یادامه بد ینطوریقراره ا یتا ک الریگفت:آ

 

 ی:چطور دیبه خواهرش نگاه کرد و پرس یسوال الریآ

 ؟

 

 یزندان هست یانگار تو  مهیماهه و ن کیگفت : بانو

.نه  یذارینم رونیپات از اتاق ب ی.تا مجبور نش

.تا  یرسیذره به خودت م کی.نه  یخوریدرست غذا م

....قراره تا آخر عمرت  یادامه بد ینطوریقراره ا یک

 ؟ یکن یزندگ ینجوریهم
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 کنم ؟ کاریحوصله گفت :چ یب الریآ

 

 نی...ع شهیکه نم ینجوری.ا الریکن آ ی:زندگ بانو

همه مدت گذشته کال   نیُمردها .اتاقت شده قبرت ...ا

 یومدین رونیاز دو ،سه بار از خونه عمو ب شتریب

که  ییتا جا گهیزنعمو م امیم دنتید ی...هر بار برا

.درست غذا  یذارینم رونیبشه پاتو از اتاق ب

 یم هیگر یدار یشهم تنها با ی...هر چ یخورینم

 کی ختهی...خودم هر وقت اومدم آشفته و به هم ریکن

 ....  یکن یفکر م یدار یگوشه نشست

 

 کشم ؟ یم یمن چ یدونیگفت :تو که نم الریآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۵۴ پارت

 

 کشم ؟ یم یمن چ یدونیگفت :تو که نم الریآ

 

 ی؟ک یکشیم یتو چ دونمیسر تکان داد :من نم بانو

درد چند ماهه همراه  نی؟اگه ا دونهیبهتره از من م

کشمش ...اتفاقا  یتوشده من چند ساله دارم با خودم م

.راه تو رو رفتم دارم  دمیدردو کش نیچون خودم ا

کن ...دو ،سه  یبه فکر خودت باش .زندگ گمیبهت م

همه غصه  نیاز ا ومدا رتیگ یماه از عمرت رفت چ

واسه ُمرده هم چهل روزه .تو  ی...عزدار ه؟یو گر

دوباره درمانگاه  اوشیچند وقته  س یاصال خبر دار

 سر کار ؟..... رهیباز کرد و م
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روبه  اوشیبود حال س دهیشن نکهیلبخند زد  از ا الریآ

 یخوشحال شد و گفت :واقعا ؟نه نم قایراه شده عم

 دونستم ؟

 

که  یریم رونیاتاق ب نیگفت :تو مگه از ا بانو

 الری؟آ یخبر داشته باش یزیو از چ ینیبب یکس یبخوا

 ی...حت شیبرگشته سر کار و زندگ اوشمیس یحت

 ایهفته  کیهم بعد  دنیاز دست م زیکه عز ییکسا

...تو  شونیسرکار و زندگ رنیحداکثر چهل روز م

 فهیح بخدا الری....آ یکرد لیکامل تعط تیهمه زندگ

 ینطوری...ا شهینم یسخته ول یحق دار دونمی.م

مونه  یمنتظر تو نم ی....زندگ یکن یزندگ دیبا شهینم

 یچ چیو تو ه رهیکنه ...عمرت م ی.برات صبر نم

.چند سال از  الری.منو نگاه کن آ یفهم یازش نم

 ستیکه معلوم ن یمرد یگذشت،موندم به پا میزندگ

به  میمن داشتم جوون هک یاز سالها یکیکدوم  یتو

،ازدواج کرد  یاون رفت خواستگار دادمیباد م

گرفت و حتما حاال هم با زنش بزرگ شدن  ی،عروس

؟منتظر موندم  یکنن ....من چ یبچه هاشون تماشا م

 ادشی ی،دو سال بعد حت یکیکه احتماال  یآدم یبرا
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ضرر کرده جز من  یوسط ک نیهم بهم نبود ....ا

  گذرهیم ییداره به تنها کهمنه  ی؟عمر و جوون

 

منتظرش  یاشتباه کرد یبگ یخوای:م  دیپرس الریآ

 ؟ یموند

 

منتظر من نموند  یبگم زندگ خوامیپاسخ داد :م بانو

.راه خودش رفت نه برام صبر کرد نه دنبالم فرستاد 

 ییتو نیا رهیراه خودشو م ی...درست مثل رود زندگ

ه درسته ....غمت بزرگ یباهاش همراه بش دیکه با

 یکن .گاه هیغم قلبت گر یخلوتت برا یتو ی.گاه

روز مثل من  کینکن . لیتعط یغصه بخور اما زندگ

....مدتهاست  شهیم ریداره د گهیکه د یایبه خودتت م

کاش به خودم فرصت دوباره داده بودم  گمیبه خودم م

 ی.کاش ازدواج کرده بودم .....چند سال از روزها

گرده .انقدر  یبر نم گهیرفت و د میخوب زندگ

 ادین یوقت کس چیه دیشا گهیخواستگار رد کردم که د

 یمجبور بشم تمام عمرم تو دی.شا یخواستگار

 کنم ..... یزندگ ییتنها
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و دوباره گفت :تو  دیطول نکش شتریب یلحظات مکثش

 فیعمره ...ح فی...ح الریمثل من نباش آ

که تو  یاگه اونجور یکن حت یخودت...زندگ

کن تا بعدا مثل امروز من  ینشده بازم زندگ یخواستیم

از دستت رفته  زایچ ی....بعضیشرمنده خودت نباش

 تاز دست یکار ی.وقت یبرش گردون شهیهم نم گهی.د

تو  ایبشو ...بگو خدا یزندگ میقبول کن و تسل ادیبر نم

کنم  یم یزندگ ینطوری؟چشم منم ا یخواست ینجوریا

گردن و  یوقت بر نم چیه گهیروزا د نیا الری....آ

  یجبرانشون کن یتون یجوره نم چیه
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  یزغال#چشمان
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 ۱۵۵ پارت

 

تا آخر عمرت خودت  یتون ینم الریبانو ادامه داد :آ 

رو به  اوشی.با س رونیب ای...ب یکن میاتاق قا نیا یتو

که  ییزایچ نایرو به رو شو ...ا دیرو شو ...با ناه

 یتون ی...نم یبهشون عادت کن دیبا تهیاز زندگ یبخش

  یبش میو قا یتا آخر عمرت فرار کن

 

 

خواهرش را آهسته فشرد و گفت :باشه ؟باشه  دست

 نی....تو مثل من خودت شرمنده خودت نکن ...ا یابج

 چیه یگذرونیم و غصه هیبه گر یکه دار یروزها

 گردن  یوقت بر نم

 

 سر تکان داد  الریآ

 

 و به جا بود  یخواهرش منطق یحرفها
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 یسع یو گفت :باشه ....سخته ول دیکش یقیعم نفس

 کنم  یم

 

:قول دیموشکافانه به خواهرش نگاه کرد و پرس بانو

  یدیم

 

 تالش خودم بکنم دمیگفت :قول م الریآ

 

 روز بعد . صبح

و مرتب  دهیبا خودش لباس پوش دنیجنگ یاز کل بعد

 شد  نییطبقه پا یاز پله ها راه

 کیسر  شیماه با خانواده عمو کیبعد از  خواستیم

  ندیسفره بنش

 رو به رو شود  اوشیو س دیباالخره با ناه و

آمدنش از پله ها شد  نییکه متوجه پا یکس نیاول

 بود  اوشیس
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 یقرار یبودش و با همه ب دهیچند روز ند نیا تمام

 اقدام نکرد  دنشید یهم برا کباری یاو حت یبرا شیها

 کرده بود  یدر حقش بد رضایعل

 کباریبرود  الریآ دنیبه د دید یدر  خودش نم اما

به همسر برادرش با عشق نگاه کند و از  گرید

  دییبگو شیها یدلتنگ

 

و الغر  یدگیمتوجه رنگ پر دشید یحاال که م یول

 شدنش شد 

 

 و سالم داد  ستادیسفره ا کینزد الریآ

 از آمدنش تعجب کرده بودنند  همه

هم  ادینشسته بود ز رضایکه کنار عل دیناه نگاه

 دوستانه نبود 

از  ادیکه با فاصله ز اوشیو س رضایاز کنار عل الریآ

 هم نشسته بودنند 

 وجود داشت گذشت  یخال یجا انشانیم

 نشست  نیکنار پرو و
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 باالخره نگاه از صورت دخترک گرفت  اوشیس

 انگشتانش داد  انیلقمه کوچک م وبه

 یکرد یزد و مهربان گفت :کار خوب یلبخند نیپرو

 دخترم . نییپا یاومد

 

  ختیر شیبرا یاستکان چا کی

 و مقابلش گذاشت  دیاملت کش شیبرا یدر بشقاب و

 تشکر کرد  الریآ

به  لحظه سر بلند کند و کی یحت نکهیبدون ا و

خودش لقمه  یبرا ندازدیب یدور سفره نگاه یآدمها

 گرفت یکوچک

 

باالخره از اتاقش دل کنده  الریآ نکهیاز ا اوشیس

 خوشحال بود 

 یدلش را به درد م دهیآن صورت رنگ پر دنید اما

 آورد
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پژمرده  یادیروزها ز نی. اشهیسر زنده هم دخترک

 بود 

 برگشته بود  یبه زندگ الریزودتر از آ او

  دییایکه افتاده کنار ب یگرفته بود با اتفاق میتصم زودتر

  ردیرا بپذ زیچ همه

 هم داشت  یبرنامه ها ندهیآ یبرا یحت

و مشغول کند تا  ریگرفته بود خودش را درگ میتصم

  شدیندیکمتر به گذشته ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۵۶ پارت
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 بود  دهیبرف بار یحساب

 داشت  یبرف ها گام بر م انیاز م  حانهیر

  دیراه او را د انیم منصور

 سمتش رفت  به

را  حانهیر بلیهم گامش شد .دست دراز کرد زن و

 گرفت و همزمان گفت :بذار کمکت کنم 

 

  دیترس حانهیر

 الشیخ یکم دیاو را د یسمت منصور برگشت وقت به

 آسوده شد 

 دمی.ترس دیکن یم کارینشان نداد و گفت :چ اما

 

 گفت :ترس نداره که اومدم کمکت کنم  منصور

 

و گفت :من کمک الزم ندارم  دیابرو در هم کش حانهیر

؟فردا پشتم  گهیم یچ نهیبب یکی. دی...تو رو خدا بر

 ارنیهزار جور حرف در م
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کنن بخوان حرف بزنن  یگفت :مردم غلط م منصور

 ؟اومدم باهات حرف میکن یم کاریچ می... مگه دار

که بخواد  رونهیب  یسرما ک نیا یبزنم .در ضمن تو

 ؟ نهیما رو بب

 

دور و اطرافش را نگاه کرد و گفت :آخه من و  حانهیر

 ؟ میدار یشما چه حرف

 

جواب  یو ب یدر پ یپ یخسته از اصرار ها منصور

 گفت : شیماندن ها

 کیبار اومدم ازت  نیآخر یامروز برا حانهیر نیبب

سوال بپرسم ...تو قاموس من  افتادن دنبال دختر 

تا حاال چند بار  لمی.اما بر خالف م هیناموس یمردم ب

 هینظرت درباره من چ نمیتا بب ارمیب رتیمجبور شدم گ

مثل  نکهی....از ا دمینرس جهیوقت هم به نت چیکه ه

 چیدنبال دختر مردم هم ه فتمیشرف ب یب یآدم ها

بار آخر نظرت درباره خودم  ی.امروز برا ادیخوشم نم

 امیروزا م نیپرسم اگه نظرت مثبت باشه هم یم

 ریکه تو رو بخ ستیاگه دلت با من ن یول یخواستگار

هر روز .هرروز چشمم  گهیمنم به سالمت  ....منم د
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 ارمیب رتیتونم گ یکجا م نمیبب ستیبه رفت و آمد تو ن

 و نظرت بپرسم 

 

منصور گوش  یط به حرفهاساکت بود فق حانهیر

  دادیم

 

دستور  یگفت :خوب  چ دیکه سکوت او را د منصور

 ؟ میکنم برم دنبال زندگ کاریبانو ؟چ یدیم

 

  تیآهسته لب زد :برو دنبال زندگ حانهیر

 

 منصور قطع شد  نفس

  ستادیلحظه از حرکت ا چند

 حانهیر شیپ نیاز ا شیخواست غرورش ب ینم اما

 بشکند 

چقدر از جواب او  اوردیخودش ب یبه رو نکهیا بدون

 ناراحت شد 

 رفت  یبه دست فقط کنارش راه م لیزنب
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 نیرا زم لیمنصور زنب دنندیدر خانه اشان که رس کنار

 حانهیبه صورت ر ینگاه نیگذاشت و بدون کوچکتر

 من برم خداحافظ گهیگفت :خوب من د

 

 ؟ تیدنبال زندگ یری:م دیآهسته پرس حانهیر
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۵۷ پارت

 

 ؟ تیدنبال زندگ یری:م دیآهسته پرس حانهیر

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 در سکوت سر تکان داد  منصور

از بابام اجازه  ایداد .ب تیگفت :اگه بابات رضا حانهیر

  یدنبال زندگ میتا باهم بر ریمنو بگ

 

 به سرعت سر بلند کرد  منصور

 شد  رهیخ حانهیبه ر متعجب

تو  یعنیتو .... یعنیبر لب گفت : یلبخند بزرگ با

 ؟ یموافق

 

 زد  یلبخند کم رنگ حانهیر

 ممنون .خدا نگهدار  لیگفت :بخاطر زنب و

 

 خانه شد و در را بست  وارد

در بسته مانده  رهیبر لب خ یبا لبخند بزرگ منصور

 بود 
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پسر  یآهسته بر شانه اش ضربه زد :آها اوشیس که

 ؟ ییکجا

 

 ستادهیکه پشت سرش ا اوشیر گشت به سب منصور

 بود نگاه کرد

  

به در بسته  یزل زد کساعتهیگفت :چته تو ؟ اوشیس

  یشیبهش جدا نم یبست لی؟دخ دهی؟حاجت م

 

با ذوق وشوق گفت :آره واال حاجت منو که  منصور

 داد 

 

 ؟ یگیم یدار یچ نمیگفت :درست بگو بب اوشیس

 

  گمیبرات م میبر ایگفت :ب منصور
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گفت  اوشیرفتند س یبرف ها راه م یهم رو همراه

 یچ یو بگ رونیب یایاز هپروت ب یخوای:خوب نم

 شده ؟

 

برم  ای تیخواستگار امیگفت :بهش گفتم ب منصور

 تی...بر گشت بهم گفت برو دنبال زندگ میدنبال زندگ

  میتا با هم بر ریفقط قبلش اجازه منم از بابام بگ

 

 یلیو گفت :عجب بابا ...پس باالخره ل دیخند اوشیس

  میدار یعروس کیروزا  نیشما جواب مثبت داد و هم

 

  یو گفت :اونم چه عروس دیخند منصور

 

  یکن یم یبابات راض ی:چطور دیپرس اوشیس

 

وقته دارم باهاش حرف  یلیپاسخ داد :خ منصور

اون  ریمثبت باشه غ حانهی.گفتم اگه جواب ر زنمیم

 شهیمن نم فیکه حر دونهی.م خوامیکس نم چیه

 ادی.کوتاه م
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بابات  یگیزد و گفت :راست م یلبخند پر درد اوشیس

  گهیکه مظلومن   زور م ییفقط به کسا

 

 منصور رفت  یلب ها یاز رو لبخند

 کرد سکوت

 

دوست نداشت حال خوش منصور را خراب  اوشیس

 کند 

 

داداش ...هر  هیبابات و بق الیخ یبا ذوق گفت :ب پس

 هیالزمت شد کاف ی.هر چ یداشت یوقت ،هرجا ،هرکار

 که ؟ یدونی.م یبهم بگ

 

 .ممنون  دونمیسر تکان داد و گفت :م منصور
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۵۸پارت

 

 کرده بود  دایبه قلبش راه پ یاز مدتها شاد پس

 یخواستگار یآمده و خبر داده بود که برا منصور

 روند  یم حانهیر

 برادرش خوشحال بود  یقلب برا میاز صم الریآ

 

اش کرد  یهفته با محمود چانه زد تا راض کی منصور

 همراهش برود  حانهیاز ر یخواستگار یبرا

مغزش راه  یشناخت و از قبل انقدر رو یرا م پدرش

 میهفته چانه زدن مجبور به تسل کیرفته بود که 

 شدنش کند 
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 یو داشت روسر  ستادهیا نهیآ یدر اتاقش جلو الریآ

 خانه پدرش شود  یکرد تا راه یاش را مرتب م

 را بر تن داشت  شیبایز یاز لباس ها یکی

 

 چند ضربه به در زد  یکس

 را که گفت  دییبفرما

 وارد اتاق شد  رضایعل

 آمد  یبه اتاق او نم ادیز

 بزند  ینگاهش کرد ومنتظر ماند  تا حرف الریآ

 امشب خواسته منم باشم ... یگفت :بابات برا رضایعل

 

  میبر یسکوت کرد و بعد گفت :اگه آماده ا هیثان چند

 

گفت :من آماده  رضایعل یهمراه یبرا لیم یب  الریآ

 ام 
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 همراه او از اتاق خارج شد  و

 

 رفتند  رونیب اطیهم از در ح با

 بود  دهیبار ینیگذشته برف سنگ روز

 سخت یرفتن کم راه

 

 رفتند  یهم گام با هم و آهسته راه م رضایو عل الریآ

 زنمیبهت سر نم ادیمن اگه ز الریگفت :آ رضایعل

 ای یداشت ی.اما هر وقت هرکار یراحت باش خوامیم

 فقط به خودم بگو ... یالزم داشت یزیچ

 

 سکوت کرد  الریآ

 . ذارمیمقدار پول م کیگفت :فردا برات  رضایعل

 

ون .پول الزم ندارم .اگه الزم بشه از گفت:ممن الریآ

  رمیگ یمنصور م

 

  رضایعل
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جمله  نیا دنیاش را از شن یکرد ناراحت یسع رضایعل

شوهر  گهینشان ندهد و گفت :منصور چرا ؟تو د

  رهیمن زشته زنم از برادرش پول بگ ی.برا یدار

 

و گفت  ردیزبانش را بگ شین ینتوانست جلو الریآ

با من  یدار نکهیخونه اس حتما حاال از ا ی:زنت تو

  هیعصبان یکل یایم

 

. در  یهم گفت :اون زن منه تو هم زن من رضایعل

اتاقت .بهت کم سر  یتو امیدارم .نم تیمقابلت مسئول

خرج  شهینم لی.اما دل یبش تیاذ خوامیچون نم زنمیم

 باشه . گهید یکیبا  تتیو مسئول

 

تکان داد و گفت :ول کن تو رو خدا  یکالفه سر الریآ

 حرفها خرابش نکن  نی.امشب حالم خوبه با ا رضایعل
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۵۹ پارت

 

کنم  تتیاذ خوامیبدون انعطاف گفت :من نم رضایعل

.قصد خراب کردن حال خوبت رو هم ندارم .فقط  الریآ

اگه بر  ی.حت یقبولشون کن دیهست که با ییزایچ کی

،مخارجت  تتی.مسئول یباشه .تو زن من لتیخالف م

.اگه  یبه من بگ دیبا منه ،اگه پول الزمت شد فقط با

کس  چینه ه صور،فقط من نه، من یخواست یزیچ

  گهید

 

کس  چیزد و گفت :منظورت از ه یپوز خند الریآ

که اصال با من هم کالم هم  چارهی؟اون ب اوشهیس گهید

  شهینم
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هم متقابال پوز خند زد و گفت :اون عمه من  رضایعل

 شتیآب پ ریکنار ش اطیح یتو یعروس یبود که فردا

 بود  ستادهیا

 

 یو منظورش عصب رضایکه در اثر حرف عل الریآ

شده بود گفت :فکر نکن همه مثل خودتن .اون فقط 

سرد بلند بشم تا  نیزم یگفت از رو یداشت بهم م

خود پندارد  شیسرما نخورم...کافر همه را به ک

دو ماه گذشته چون فکرت خرابه هنوز به  کی.نزد

م فکر یگفت یم یما چ نکهیآب و ا ریاون روز کنار ش

 . یکن یم

 

کرد و گفت  افتیرا در الریحرف آ هیکنا رضایعل

 الریآ هیچ ستنیهمه مثل من ن نکهی:منظورت از ا

 یاتفاق یدبار بهت نگفتم اون شب لعنت؟مگه من ص

بد باشم .پست  خواستمیبود .حادثه بود ....من اگه م

دستم سالم در  ریاز ز ذاشتمینم یباشم شب عروس

  یبر
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دانست که چقدر  یباز پوزخند زد و فقط خدا م الریآ

 بود بود  رضایاعصاب عل یرو شیپوزخندها

 

ازت تشکر  یتا آخر عمرم بابت شب عروس دی:باالریآ

 ؟  یکنم عل

 

:نه نگفتم تا آخر عمرت تشکر کن .البته که  رضایعل

 منظورم .... ی؟ول یهم تشکر نکرد کباریتو 

 

حرفش را قطع کرد و گفت : من اون شب بهت  الریآ

 یبود .واقعا چه توقع ادیز نمیگفتم ممنونم .هر چند هم

در حقم  یمردونگ یلیفکر کنم خ نکهیا یاز من داشت

 ؟ یکرد

 

اگه  یگفت :توقع داشتم بفهم یعصب یبا لحن رضایعل

بهت دست نزدم خواستم ثابت کنم حال خوبت .ناراحت 

همچنان  نکهیبرام مهمه ...نه ا دنتیند بینشدنت . آس

 . یمثل دشمنت بهم نگاه کن
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نگاه  کی؟ رضایعل ینکرد یدلخور گفت :دشمن الریآ

 اوشیبه سر من و س یچ نیبه دور و برت بنداز بب

  یآورد

 

زد :آره ...آره من بهت بدهکارم  ادیفر رضایعل ناگهان

لحظه من شوهرتم زبون نفهم   نیا ی...اما االن .تو

چشمام  یتو یکه ه ستمین رتیغ یب ستم،یرگ ن ی.ب

  یاریم اوشیاسم س یکن ینگاه م

 

سرت  یو گفت :چه خبرته ؟صداتو انداخت ستادیا الریآ

؟اصال الزم نکرده  یآبرمو ببر نیاز ا شتریب یخوای.م

  رمیخودم م ییایبا من ب

 

 برف ها گام برداشت  انیتند تند م و

را  الریبود و دور شدن آ ستادهیا شیسر جا رضایعل

 کرد  ینگاه م

 یادیخورد وبا شدت ز زیبرف ها ل یناگهان رو الریآ

 افتاد  نیبر زم

  دیبه سمتش دو رضایعل
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دختر ؟حالت  یشد ی؟چ الرینشست و گفت :آ کنارش

 خوبه 

 

 کرد  یم هیبلند گر یفقط باصدا الریآ

به  ینگران گفت :خوب بهم بگو بدونم چ رضایعل

 ... الریسرت اومده ؟آ

 

نگرفت دستش را به  یجواب انیاز دخترک گر یوقت

 سمتش بُرد و گفت :بذار کمکت کنم 

 

 ادیسرم م ییگفت :بهم دست نزن .هر بال هیبا گر الریآ

  هیلعنت یتو ریتقص
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۰ پارت

 

 ادیسرم م ییگفت :بهم دست نزن .هر بال هیبا گر الریآ

  هیلعنت یتو ریتقص

 

 کالفه بود  رضایعل

 انداخت و بلندش کرد  الریآ یبازو ریز دست

 

 یلیپام خ ی...وا یدخترک بلند شد وگفت :وا غیج که

 کنه  یدرد م

 

دست دور کمرش انداخت و گفت :من از  رضایعل

 به خودت ؟ یکنم ؟چه کرد کاریدست تو چ

 

  دینال یم شیکرد و از درد پا یم هیفقط گر الریآ
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 ؟ییایراه ب یتون ی:م دیپرس رضایعل

 

 یدرد م یلیدرد دارم ...پام خ یلیپاسخ داد :خ الریآ

 کنه 

 

کن به پات فشار  یمن .سع ی:وزنت بنداز رو رضایعل

سر خودت  ییباز چه بال نمیخونه بب میبر یارین

  یاورد

 

برم خونه خودمون .اگه ما  خوامیم خوادی:نم الریآ

  شنینگران م مینر

 

 رمیخونه خودم م ذارمتیحوصله گفت :م یب رضایعل

  دمیبهشون خبر م

 

...چرا با من چونه  شنی:الزم نکرده .نگران م الریآ

  کترهی؟خونه ما که نزد یزنیم
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خوب  یلیو گفت :خ دیکش یجوان پوف کالفه ا مرد

 تیاذ ینجوریخونه شما ...ا میریخوب م یلی...خ

 .بغلت کنم ؟ یشیم

 

مونده  بغلت بشم  نمی؟هم یچ گهی:نه د دیتوپ الریآ

  میوسط ده بگرد

 

  دیچیپ الریدور کمر آ شتریدستش را ب رضایعل

را کامل به خودش چسباند و گفت :همه وزنت  او

 من . یبنداز رو

 

  دنندیتا به خانه رس دیبه لبش رس جان

همه تالشش را کرد بود که به او  رضایعل نکهیا با

 بود  دهیدرد کش یلیاما خ دییایفشار ن

 

حال و  دنیباز کرد و با د شانیدر را به رو منصور

به  ییشده چه بال ی:چ دیپرس یبا نگران الریروز آ

 سرش اومده ؟
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 خورد .  زیبرفها ل یجواب داد :رو رضایعل

 

  ستادیا الریآ گریسمت د منصور

 کنه ؟ یراه رفتن کمکش کرد و گفت :کجات درد م در

 

 شتریرفت ب یو منصور راه م رضایعل انیکه م الریآ

راستم  یبود گفت :پا یبدن عل یوزنش رو ینیسنگ

 کنه . یدرد م یلیخ

 

 ؟ ینگران گفت :چرا مواظب نبود منصور

 

  گهیاومد د شیپ دونمیپاسخ داد :چم الریآ

 

 کی ادیب اوشیداخل من برم دنبال س می:بر منصور

 به پات بندازه  ینگاه

 

 . ستیگفت :نه الزم ن عیسر الریآ
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 یبه خواستگار یبر دیشده . با ریهم د شینطوریهم

 یبرس

 

  یخواستگار رمیبعدا م میدی:بهشون خبر م منصور

 

.تو بابا رو  یبر دیبا شهیگفت :نه نم یبا دلواپس الریآ

 گرده  یدنبال بهانه م ؟یشناس ینم

 

داخل  میگفت :باشه .حاال بذار بر متیبا مال منصور

 شده  یچ مینیبب

 

خانه که شدنند شعله تا دخترش را آنطور زار  وارد

 شده ؟ ی:چ دیهراسان پرس دید

 

 نیکوچه زم یکوتاه پاسخ داد :تو رضایعل الریآ قبل

 خورد 

 

 ؟ الریشده آ تیجلود آمد و گفت :طور یبا نگران بانو
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 یم نیزم یداشت رو رضایکه با کمک عل الریآ

 درد داره  یلینشست گفت :پام خ

 

 نشست .پاچه شلوارش را باال زد  الریمقابل آ رضایعل

 دخترک را لمس کرد یبرد و مچ پا دست
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۱ پارت
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 گفت :درد دارم نکن  هیبا داد و گر الریکرد که آ لمس

 

گفت   شیمچ پا رهیکنار خواهرش نشست خ بانو

 :نشکسته باشه 

 

که همچنان مقابل همسرش نشسته بودمتفکر   رضایعل

  دونمیگفت :نم

 

  اوشیدنبال س رمیبه سمت در رفت :من م منصور

 

؟مگه  یریم یکرد :منصور ؟کجا دار شیصدا الریآ

  یبرس یبه خواستگار یبر دیشده تو با رید ینیب ینم

 

گفت:بخدا اگه  الریمنصور خواست حرف بزند آ تا

وقت  کیواسه  یو بذار یامشب کنسل کن یبخوا

  زنمیاصال باهات حرف نم گهید
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 یگیم یدار یو گفت :چ ستادیسردر گم ا منصور

 میوضع ول کن نیکه تو رو با ا شهیدختر خوب .نم

  یخواستگار میبر

 

شما  گهیدرست  م الریگفت :آ رضایعل الریاز آ قبل

 اوشیدنبال س رمی.من م دیبرس یبه خواستگار دیبر

 هستم  ششیپ نجای.بعد هم خودم ا

 

 مونم  یم ششی:منم پ الریآ گریاز سمت د بانو

 

به خواهرش نگاه کرد و گفت :برادر مون مثل  الریآ

.منم  ستیبانو ؟عاطفه که ن یکسا بره خواستگار یب

 ؟ یتو هم نر نهیکه وضعم ا

 

 اوشیبره س رضایتو باشه .تا عل شیپ ی:خوب ک بانو

  یدرد دار یمون یصدا کنه و برگرده تنها م
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گرفت  خسته  یداشت جانش را م شیکه درد پا الریآ

 یگفت :مگه چقدر راهه بانو ؟زود بر م از چانه زدن

 شد ریتو رو خدا د دیگرده ....پاش

 

 نجایدلمون ا ینجوریشعله اصرار کرد :آخه ا نباریا

 مونه مادر یم

  

 نبود  ایکوتاه ب دخترک

 

داد وهمان لحظه محمود  جهینت شیاصرار ها باالخره

 شدنند  یو راه دیهم رس

 

را نگاه کرد و  شینشست .مچ پا الریکنار آ رضایعل

  ی:هنوزم درد دار دیپرس

 

  شهیم شتری.هر لحظه دردش ب یلی:خ دینال الریآ
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نداشت  یعالقه ا اوشیرفتن دنبال س یبرا رضایعل

 اما ناچار بود 

من برم دنبال  یترس ی: تنها نم دیپرس الریبه آ رو

 اوش؟یس

 

زدن بر  هیهم دست از کنا طیدر آن شرا یحت الریآ

 یچ چیاز ه یاریکه تو سرم ب یینداشت :قبل اون بال

 ترسم .....  یخودمم م هیاما االن از سا دمیترس ینم

 

 رینگاه از صورت پر درد دخترک گرفته خ رضایعل

تنها  ادیگردم تا ز یگفت :زود بر م شیپا ریفرش ز

 ینباش

 

 درد دارم  یلی:زود برگرد خ الریآ

 

بلند از خانه خارج شد و با  یبا گام ها رضایعل

توانست خودش را به خانه  یکه م یسرعت یشتریب

 خودشان رساند 
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 رفت  اوشیبه اتاق س کراستی

 

با  رضایعل یبود .وقت یجوان در حال مطالعه کتاب مرد

 شتاب در را باز کرد 

تند سر بلند کرد اما برادر بزرگش را که در  اوشیس

سرگرم مطالعه کتابش به او  تیاهم یب دیآستانه در د

 شد 

 

 ؟ اوشینام برادرش را خواند:س رضایعل

 

 نداد  یجوان اما پاسخ مرد

به  ستیاالن وقت قهر ن اوشیتکرار کرد :س رضایعل

 دارم  اجیکمکت احت

 

نگران  یکرد انگار صدا یرفتار م یاما طور اوشیس

 شنود  یاو را نم
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حالش  الریآخر را پرتاپ کرد و گفت :آ ریت رضایعل

 .کمکُت الزم دارم  ستیخوب ن

 

از کتاب کنده شد و به صورت  یبه تند اوشیس نگاه

 دیبرادرش چسب
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

 یزغال#چشمان

 

 ۱۶۲ پارت
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 یسرش آورد ییشده ؟باز چه بال یگفت :چ طلبکارانه

 ؟

 

 ییاز تنها الریدانست آ یم نکهیبا توجه به ا رضایعل

 ترسد  یدر آن خانه م

خورد...پاش  زیبرفها ل یرا کش نداد و گفت :رو بحث

نداشته  یبهش بنداز مشکل ینگاه کی ایشده .ب تیاذ

 باشه

 

  دیهم  وقت را تلف نکرد و زود لباس پوش اوشیس

 

بعد هر دو مرد با هم در خانه محمود بودنند در  یکم

 نشسته بود  الریآ یمقابل پا اوشیکه س یالح

 کرد  یم یرا بررس شیمچ پا آهسته

 درد داره ؟ یلی:خ دیگره خورده پرس یاخمها با

 

 مقدار  کیآهسته سر تکان داد : الریآ
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 الریورم کرده آ یبه مچ پا مینگاهش مستق اوشیس

 بود 

 سر بلند کردن  بدون

تشت آبگرم  کیرا مخاطب قرار داد و گفت : رضایعل

  اریب

 

 طول داد  قهیفقط چند دق رضایعل

 اتاق حاضر شد  انیبا تشت آب گرم م زود

 

 تشت گذاشت  انیرا م الریآ یپا اوشیس

 آهسته ماساژ داد  و

 ؟ یکجان ؟رفتن خواستگار هییگفت :بق و

 

اما مشخص  رضایکرد و نه عل ینگاه م الریبه آ نه

 پرسد  یبود که دارد از دخترک سوال م

 پاسخ داد :آره رفتن  الریآ پس
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گره خورد گفت :تو رو با  یبا همان اخم ها اوشیس

 درد پات  ول کردن رفتن ؟

 

داد :خودم اصرار کردم برن.تو که بابا  حیتوض الریآ

 تر . واشی ی.....آیشناس یرو م

 

 ...  دیکوتاه سر بلند کرد و گفت :ببخش اوشیس

 

 شدیدوباره مشغول کارش شد و باز گفت :نم و

 تو بمونن؟ شیپ شونیکی

 

داد :مگه کال چند نفر بودن ؟عاطفه  حیباز توض الریآ

من بمونه منصور گناه داشت  شی،بانو هم پ ستیکه ن

 خوردن ساده اس ... نیزم کی.مگه من چمه ؟

 

 نیسکوت کرد و بعد گفت :خدا کنه ا هیثان چند

منصور شاد بشه .به خواسته  .دل رهیسر بگ یعروس

...من انقدر  میدار یتیدلش برسه ...منو و پام چه اهم
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بدتر از  یلیخ یچ چیدرد که ه نیکه ا شمیخوشحال م

  ستیمهم ن نمیا

 

نتونستم  نکهیو وبابغض گفت :فقط ا دیلب ورچ سپس

 مونه  یبه دلم م شهیواسه هم یبرم خواستگار

 

 زد  یلبخند کم رنگ اوشیس

به صورت دخترک انداخت و گفت :به  ییگذرا نگاه

.انقدر مراسم  رهیسر بگ یعروس نیقول خودت ا

 بره. ادتی یکه خواستگار ییایو ب یهست بر

 

کمتر  یلیآب و ماساژ دردش خ یکه در اثر گرم الریآ

هر چه زودتر اون  یشده بود لبخند زد و گفت :اله

 .. ادیروزها ب

 

 منصور غرق شد   یعروس نیریش ییایرو ودر
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بلند شد و گفت :  شیاز مقابل پا اوشیس باالخره

 مارستانیب یبر دیفردا صبح با یمطمئنم نشکسته ول

درمانگاه  رمیراحت بشه .م المونیتا خ یریعکس بگ

... وگرنه امشب  ارمیآمپول مسکن م کیبرات 

 یبخواب یاحتماال ،نتون

 

 آمدنند  رونیاتاق که ب از

گفت  رضایبدون نگاه کردن به صورت عل اوشیس

 گردم  ی:زود بر م

 

 یگره کرده و صدا یبا مشت ها رضایاز رفت عل قبل

:اون همه ماساژ پاش الزم  دیکه خشن شده بودپرس

 بود ؟

 

 

 

 

[03.03.21 14:21] 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۳ پارت

 

 متوجه منظور برادرش شد  اوشیس

 

به چشمانش نگاه کرد و گفت :اون االن  میمستق نباریا

هم  یا گهیهرکس د الریمن ....نه تنها آ ضهیفقط مر

آبگرم و ماساژ الزم داشت  تا دردش کمتر  نیکه بود ا

 ی....  در ضمن عل دادمیبشه . و من براش انجام م

جاها با من تنها  بوده  یلیروزا .خ یلیاون  دختر خ

اون  یوقت هرز نرفته حت چی.....اما دست من ه

دونستمش  یکه تمام و کمال مال خودم م یزمان

شرف  یشوهر داره ....من انقدر ب گهی....حاال که د
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.بخصوص  یکه با زن شوهر دار ور برم عل ستمین

 اگه اون زن برادرم باشه 

 

زد و  رضایعل نهیرا چند بار پشت هم به س انگشتش

 باشه .... ایمرد دن نیاگه برادرم نامرد تر یگفت :حت

 

 کرد و خواست برود  رضایبه عل پشت

 ی.اون زن گهید زیچ کیدوباره بر گشت و گفت : اما

 یکه اجازه بده کس ستین یاتاق نشسته زن یهم که تو

تمام قلبش  یروز کیاگه  یکنه ...حت شیدست مال

 الریوقت آ چیوقت ،ه چیمال اون آدم بوده باشه ....ه

که زن تو باش و با من الس بزنه  یعل نیانقدر کم نب

 شتر عمرش کنارش گذروندم یبشنو که ب یاز من نوی.ا

 

 

گردم  یکرد و گفت :زود بر م رضایپشت به عل

 امی.هواشو داشته باش تا ب

 

 وارد اتاق شد  رضایعل
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سبکتر  یقدر شیدوش ها یکرد بار رو یم احساس

 شده 

آرامش بخش  شیبرا  اوشیحرفها از س نیا دنیشن

 بود 

زده بود شرمنده شد  اوشیکه به س یاز حرف هرچند

مدام  اوشیبه س شیها یکرد بار بدهکار ی.حس م

  شودیم شتریب

 

 خارج شد  اطیاز ح اوشیس

استفاده  نیاز ماش شیبه خانه عمو دنیزود رس یبرا

 کرده بودنند 

 سوار شد و به قصد درمانگاه راند دوباره

 

 نشست  الریکنار آ رضایعل

 یاش نگاه کرد .حرفها دهیصورت رنگ پر به

 شتریشناخت ب یدختر م نیکه از ا یبا نجابت اوشیس

 داشت  یهمخوان

  زدیبه سر خودش م یکه گاه یافکار احمقانه ا تا
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 ؟ ی:بهتر دینگاه کرد و پرس الریآ به

 

 :خوبم .... الریآ

بال رو هم  نیادامه داد :حواست هست که ا طلبکارانه

 ؟ یتو سرم آورد

 

 نا خواسته لبخند زد  رضایعل

وگفت  ستیلبخندش چ لیدانست دل یهم نم خودش

 بزن بحساب من  نمی:باشه .ا

 

 ؟ یخندیم یدار یباز طلبکار گفت :به چ الریآ

 

 خندمیبزرگتر شد وگفت :نم نباریا  رضایعل لبخند

  دی...ببخش

 

گفت :فعال که مثل  یرو برگردانند و حرص الریآ

  یخندیم یها دار وونهید
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 طولش نداد و زود بر گشت  ادیز اوشیس

 انیقرص م یجعبه کوچک و بسته ا کیو آمپول

چقدر هوا سرده  رونیگذاشت وگفت :ب رضایدستان عل

تو  زمیر یخودم م یبرا یچا کیتا من   رضای....عل

 کن  قیتزر الریآمپول آ

 

 

از برادرش  شیآمپول را سالها پ قیتزر رضایعل

 آموخته بود 

نشست در حال آماده کردن آمپول به  الریآ کنار

 صورت دخترک نگاه کرد 

 ترسد  ینوع دارو م نیدانست همسرش چقدر از ا یم

  شهیبر لب نشاند و گفت :نترس زود تموم م یلبخند

 

 خجالت زده بود   دنیاز ترس شتریاما ب الریآ

 شدیباعث م ندیپشتش را بب رضایقرار بود عل نکهیا

 خجالت بکشد
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 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۴ پارت

 

  دیدر سکوت دراز کش الریآ

 یکم شیباعث شده بود گونه ها شیزده گ خجالت

 سرخ شود

  

 از شلوارش را کنار زد یآهسته کم رضایعل
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دخترک که بند کمربند شلوار بود باالخره جدا  دست

 شد 

 کرد  قیآمپول دخترک را تزر  مرد

 گفت  یآخ آهسته ا الریآ

جوان شلوار دخترک را مرتب کرد و  گفت :تموم  مرد

 شد 

 

تمام شد برادرش را که  یصدا یوقت اوشیس

  دیبود شن الریمخاطبش آ

 و از آشپزخانه خارج شد ختیر یچا  وانیل سه

 

 یهم چا رضایعل یدانست چرا برا یهم نم خودش

  ختهیر

با تمام قلبش از مردک  شیچند ساعت پ نیهم تا

  دیآن سوال را پرس یمتنفر بود اما حاال وقت

به غرورش برخورده بود  یحساب نکهیعالوه بر ا 

 برادر بزرگترش سوخت  یهم دلش برا ییجورها کی

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



توانست  یتحمل کرد را م رضایلکه ع یفشار حجم

 درک کند

نبود که چشم  نیسخت تر از ا زیچ چیمرد ه کی یبرا

 باشد  یگریزنش دنبال کس د

 دنبال ناموسش باشد یمرد چشم

 بودنند  برادر

در  رضایکه عل یها یخون بودنند و با همه بد هم

که  یحقش کرده بود باز هم دلش بابت آن همه درد

 کرد به درد آمد  یتحمل م

  زدیم الیبه ل یروزها سر نیهم دیبا

 

 کرد یرا تمام م یباز نیا دیبا

 

 را خودش برداشت  یچا یها وانیاز ل یکی

 الریو آ رضایعل انیم ینیرا با س گرید وانیل دو

 گذاشت

  ستادیپشت پنجره ا یچا وانیبا ل خودش

 شد  یکیدرختان در تار هیسا رهیخ
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کرد او  یحس م اوشیس یها یکه با حرفها رضایعل

 کوتاه آمده  یهم کم

 تر با او برخورد کند  مانهیتواند قدر صم یم و

  

بخور حاال که با  تیچا اوشیرا خطاب کرد :س او

خونه.با درد پاش  میرو هم ببر الریآ یاومد نیماش

 برگرده   ادهیراهو پ نینخواد ا

 

صبر کنم  خوامیگفت :نه من م الریآ اوشیاز س قبل

 شده  یچ نمیبب انیب نایمامانم ا

 

باغ گفت :آره  بذار  یگیتار رهیهمانطور خ اوشیس

وضع  نیبا ا الریآ یخوایشد؟ضمنا م یچ مینیبب انیب

 نجایبشه .بذار دو ،سه روز هم یخونه که چ یاریب

 یزیبمونه.الاقل مادر و خواهرش کنارش هستن اگه چ

 خواست بهش بدن  

 

 خوشحال شد اوشیس شنهادیاز پ الریآ
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 یآمد دخترک دو ،سه روز یهم بدش نم رضایعل

 دیناه دینباشد شا دیبماند و مقابل چشمان ناه نجایا

 کمتر غر غر کند یقدر

 

 نگاه کرد  رضایمشتاق به عل الریآ

 بمون  یگفت:اگه خودت راحتتر رضایعل

 

  دیرا نوش شیجرعه جرعه چا اوشیس

هم بر نگشت تا به برادرش و همسر دوم  کباری یحت

 نگاه کند  دادیجان م شیبرا یاو که روز

 بود  رونیب یاهینگاهش به س همه

فکرش را  شدیم یکه چند روز یافکار ریدر گ مغزش

 مشغول کرده بودنند
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۵ پارت

 

 برگشتند یخانواده از خواستگار باالخره

با باند  الریآ یبعد  از بستن پا اوشیکه س یحال در

که از دارو خانه درمانگاه برداشته  یمخصوص یکش

 بود 

شب را  یکیو همچنان تار ستادهیپشت پنجره ا دوباره

 کرد ینگاه م

 

 لهی،بانو وشعله وارد شدنند و محمود و جم منصور

 خانه خودشان شدنند یهم راه

گذراند و خسته  یرا م یآخر باردار یماه ها لهیجم

 شده بود 
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 نشد  یطوالن ادیز اوشیبا س کشانیو عل سالم

 چطوره ؟ الری:آ دیپرس شیاز پسر عمو منصور

 

 یاشاره کرد و پاسخ داد :م الریبا سر به آ اوشیس

 نشسته  نجایکه ُسروُمر و گنده ا ینیب

 

 ؟ ستین شی:با مزه منظورم پاشه .طور منصور

 

که نگران  ستین یزیچ دهی:نه .فقط ضرب د اوشیس

شده ببرش  شتریکننده باشه ...اما اگه فردا دردش ب

  رهیعکس بگ کی

 

به خواهرش نگاه کرد و گفت :خوب خدا رو  منصور

 بود  الریآ شیپ نجایفکرم ا شتریشکر .باور کن ب

 

 ؟ یکنار خواهرش نشست و گفت :چطور بانو

 

 لبخند زد :بهترم  الریآ
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 شی.انقدر فکرموم پ گهیگفت :منصور راست م بانو

مامان   گهیهست د زمونیچ کی دنیتو بود که فهم

 افتاد  یتو چه اتفاق یبراشون گفت برا

 

 

 خودینبود .ب میگفت :بابا من که طور یبا ناراحت الریآ

  نیشبتون خراب کرد

 

را  شیکنار همان پنجره پسر عمو ستادهیا  اوشیس

شد  یمخاطب قرار داد و گفت :شما چه خبر ؟چ

 ؟ نیکرد کاری؟چ

 

 منصور جواب داد یبه جا بانو

را به هم زد و گفت :نه چک  شیبا لبخند دستها  

 تو خونه  ادینه چونه عروس م میزد
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به  یمنته میگفت :البته چک و چونه که زد منصور

پدر عروس با پدر داماد مدتهاست دارم چونه  یجا

  زنمیم

 

 نیبا ذوق به منصور نگاه کرد و گفت :به هم الریآ

 ؟ یبله رو گرفت یزود

 

  گهید مینیابرو باال انداخت :ما ا منصور

 

 ی.اله زمیعز یو گفت :وا دیوافر خند یبا شوق الریآ

  یمبارکه .خوشبخت بش یلیقربونت بشم خ

 

 به سمت منصور آمد . اوشیس

  گمیم کیبر شانه اش زد و گفت : تبر یدست

 کت باشه .مبار

 

  ستادیا اوشیبلند شد و مقابل س شیاز جا منصور
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 نگاه کرد و گفت :ممنون . شیچشمها به

 

 امدیداشت .اما او دلش ن یادامه م دیاش با جمله

گفت  یم دی.با اوردشیمقابل خواهرکش بر زبان ب

 تو ... یو عروس ی:انشاهللا خواستگار

 

 نگفت  یول

و  دیخندیگناه داشت .پس از مدتها م خواهرکش

 خوشحال بود 

را به صورتش بکوبد که  تیواقع نیخواست ا ینم او

 باشد  اوشیس یشب برا نیمنتظر ا دیهم با یروز

 

 ؟ ییپسر کجا یدوباره گفت :آها اوشیس

 

 ؟ یگفت یچ نجامی. گفت :هممنصور
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۶ پارت

 

 ؟ یگفت یچ نجامیگفت :هم منصور

 

 ی؟واسه عقد و عروس هی:گفتم برنامه ات چ اوشیس

 ؟

 

او  اوشیشانه س ینشست و با فشار دست رو منصور

 را هم همراه خودش نشاند

 برات  گمیم نی:حاال بش وگفت
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 نشستند  الریو منصور کنار آ اوشیس

 آن سمت دخترک بود  چریول یهم رو شعله

  اوردیب یرفت چا بانو

 

بشقاب  کیو  یچا ینیس کیبعد با  قهیدق چند

 دست پخت خودش برگشت  ینیریش

  خوردنندیم ینیریو ش یهم نشسته بودنند و چا دور

 یهر چه زودتر عروس گمیگفت :من که م منصور

 ؟ ستیسرد ن یلیبنظرتون هوا خ یبهتره .ول میریبگ

 

 دیریخونه ما بگ یگفت :خوب عروس اوشیس

 ی.سرما هم کس میریگ ی.بزرگتره داخل خونه هم  م

 کنه  ینم تیاذ

 

 به مادرش و بانو نگاه کرد منصور
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هر چه  گمی.من که م ستیهم ن یگفت :فکر بد بانو

 مونیبابا پش نکهیراه بنداز قبل ا یعروس نیزودتر ا

 بندازه جلو پات  یسنگ کیبشه 

 

...اصال بحث عمو  نهیگفت :آره .نظر منم هم اوشیس

 یوعروس خانوم هم راض یهم نباشه .تو که راض

رو بهانه نکن .هر چه  زایچ نیهوا و ا یسرد گهید

 راه بنداز . یزودتر عقد و عروس

 

 مادر . گهیراست م اوشیگفت :س شعله

 

منصور  یریبگ دیبا یحساب یعروس کیگفت : الریآ

بمونه .برات سنگ تموم  حانهینذار به دل ر یچی.ه

 داداشم  میذاریم

 

  ختیر یم شیبود که از چشم ها وستاره
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و  اوشیچه گفت اما همه حواس س دینفهم خودش

بود که آتش به جان هر  یبه آن جمله ا رضایعل

 زد  شانیدو

 یبماند در حال حانهیبه دل ر یزیبود نگذارد چ گفته

 بر دلش مانده بود  زیکه خودش همه چ

 لباس عروس هم نگرفت  یحت

نگاه کرد . دور هم  شانیمیبه جمع صم رضایعل

 یمنصور  نقشه م یعروس ینشسته بودنند و برا

 دنندیکش

 بود  یاضاف انشانیداشت انگار م یبد حس

 

 برم . گهیبلند شد و گفت :من د شیجا از

 

همسرش که امشب چشمانش ستاره باران بود  به

 ؟یمون یم نجایمشب اپس تو ا الرینگاه کرد و گفت :آ

 

به صورتش انداخت و گفت :آره  یینگاه گذرا الریآ

 مونم یم
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 دوباره با بانو مشغول حرف زدن شد   و

 

به  دید یم بهیکه خودش را در آن جمع غر رضایعل

 کرد  یگفت و خداحافظ کیمنصور تبر

 یبر حسرت ها یچه اتش شیبا آن جمله معمول دینفهم

 انداخت  اوشیقلب س

 گونه باشد  نینبود ا قرار
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  یزغال#چشمان
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  ۱۶۷ پارت

 

 یبر حسرت ها یچه اتش شیبا آن جمله معمول دینفهم

 انداخت  اوشیقلب س

 گونه باشد  نینبود ا قرار

ماندن  یباشد و برا یگریهمسر مرد د الرینبود آ قرار

 در خانه پدرش با او هماهنگ شود

  

شبها قدم زنان به  یگاه الریداشت که او و آ برنامه

 سر بزنند  الریآ یخانه پدر

 هم شام بخورنند  دور

 و بخندد و دوباره قدم زنان به خانه برگردنند ندیبگو

  

مادرش بماند  شیکه شب را پ ردیبهانه بگ الریآ یگاه

 و اوقبول نکند
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برد و  یخوابش نم شیبدون عطر موها دییو بگو 

 تیدخترک رضا یا قهر و لوس شدن هاآخر کار هم ب

 به ماندن در خانه پدرش بدهد 

 یرا بدون او سر کند و صبح زود دلتنگ برا شب

 به خانه پدر زنش برود  دنشید

 . ندیرا بب او

 در مانگاهش شود  یرا ببوسد سپس راه صورتش

 را با هم از روستا بروند  یبرنامه داشت چند سال یحت

 هم درس بخواند  الریتخصص تالش کند وآ یبرا او

را پر  الریتمام خانواده آ یجا بیدر شهر  غر خودش

 کند .

 

 بزرگ نبودنند  شیآرزوها

 یو عاد نیروت یزندگ کی

 بود . دهیبه همان هم نرس اما

 

به دست  یاهیتمام مداد س یآمد و با بدجنس یکی

 گرفت 
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کرد و رفت  یاش را خط خط یرنگ یاهایرو یرو و

کرد وانمود کند با ماجرا  ی.با آنکه همه تالشش را م

 کنار آمده

ها هم نبود و هنوزهم  یراحت نیکنار آمدن به ا اما

 کرد یم یریقلبش بهانه گ

داشت ونقشه  یمغزش دست از سرش بر نم هنوز

 کرد  یتکرار م شیبرا لمیمثل ف یرا ،ه شیها

 

 شد  مانیاز در که خارج شد پش رضایعل

هم  اوشیگذاشته که س یرا در خانه ا الریآ نکهیا از

 نداشت  یآنجا بود احساس خوب

 گرفت  یحرصش م شتریافتاد ب یکه م تشانیمیصم ادی

 برخورد کردنند که انگار او اصال وجو نداشت  یطور

بگو و بخند ها  هیپا  ینه انگار که او هم روز انگار

 بوده  شانیو خلوت ها

 

خواست  یو هر بار که م زدیبرفها قدم م یرو آهسته

 را آنجا گذاشت  الریفکر کند اشتباه کرد که آ
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 یآورد و قلبش کم یرا بخاطر م اوشیس یحرفها

 گرفت  یآرام م

 

  دیافکارش غرق بود که به خانه رس انیم

  دیرا پشت پنجره د دیکه شد ناه اطیح وارد

 ریبهانه گ یادیروزها ز نیبود منتظر است .ا مشخص

 کرد یشده و ُغرُغر م
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۸ پارت
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 یداده به پشت هیکه تک دیاتاق شد و به ناه وارد

 نشسته بود سالم داد 

 در پاسخش گفت :سالم ... دیناه

برادر زن  ی:خواستگار دیپرس یزیآم هیلحن کنا با

 خوش گذشت ؟

 

را باز کرد و گفت  راهنشیپ یدکمه ها رضایعل

 نیکوچه زم یتو الریکه ...آ مینرفت ی:خواستگار

من  یواقعا متوجه نشد یعنی.. دید بیخورد پاش آس

 ؟ اوشیاومدم دنبال س

 

 . دمتیپاسخ داد :من ند دیناه

انقدر زود  ،ینگرانش بود یلیزد :حتما خ هیکنا باز

  دمیکه من نفهم یو رفت یاومد

 

 در ادمه حرفش پوز خند زد  و
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و  یسکوت گفت :چه خوب بلده دلبر هیاز چند ثان بعد

 جلب توجه کنه 

 

 دیوگفت :تو رو خدا ناه دیکش یپوف کالفه ا رضایعل

 باز شروع نکن 

 

هوو  نکهیا رضایشروع نکنم عل ویگفت :چ دیناه

داره  میاتاق  کنار یهووم تو نکهیبرام . ا یآورد

 کنه ؟ یم یزندگ

 

 یگیکرد و گفت :م ضیرا تعو راهنشیپ رضایعل

که  رمیبراش خونه بگ یخوای؟م دیکنم ناه کاریچ

 چشمت نباشه ؟ یجلو

 

 ی؟که هر وقت رفت یچ گهی:نه د دیغر یعصب دیناه

 سراغش من نفهمم 
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 رمیبود که پورخند زد :چقدرم که من م رضایعل نباریا

سراغش .نه که اونم عاشق دل خسته منه از خداشه 

 برم 

 

داد و  هیاتاق تک گریکه گوشه د رضایبه عل دیناه

 ستیعاشقت ن نکهینشست نگاه کرد و گفت :از ا

 ؟ ششیپ یبر ذارهی؟سختته که نم یناراحت

 

 کالفه بود  رضایعل

 حرفها و بحثها را داشتند  نیشب هم هر

 گفت  ینم چیکرده بود و ه سکوت

. تو هم  دهیدر ادامه گفت :نترس .کم کم وا م دیناه

  یاریدل از عزا در م کی یریم

 

به همسرش نگاه کرد و گفت  تیبا عصبان رضایعل

 ؟ دیچه طرز حرف زدنه ناه نی:ا
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 دادیبروز م ادیروزها ز نیکه ا یعصب یبا لحن دیناه

هم تو  دهی؟باالخره هم اون وا م گمیگفت:دارم دروغ م

االنش  نی....همییایموضع وفادارنت کوتاه م نیاز ا

 یهم کم حواست تو رو به خودش جلب نکرده. فکر م

 ؟ هیها و لوس شدن ها واسه چ یمظلوم باز نیا یکن

 

 یمتعجب به همسرش نگاه کرد و گفت :دار رضایعل

که  ی؟همون دختر دیها ناه یزنیحرف م الریدرباره آ

 فیازش تعر شهیو هم یدوستش داشت یلیخودت خ

  یکرد یم

 

 یبر لب گفت :اون موقع نم یبا نبشنخند دیناه

افته به  یو م شهیم شیآت دونستمیشناختمش .نم

  میخرمن زندگ

 

شد آفتاد رو  شیهمسرش گفت :اون آت رهیخ رضایعل

اون و  یآرزوها یمن خراب شدم رو ایما ؟... یزندگ

  اوشیس
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را در هوا تکان داد و گفت :حاال که  شیدستها دیناه

 ؟ یکن یازش دفاع م ی؟چرا دار رضایعل یچ

 

 باشد  میکرد مال یسع رضایعل

کنم که اون  یاور ادیکنم  یم یداد :من فقط سع پاسخ

 هیهمون دختر الریقصه اس.آ نیادم ا نیرتریتقص یب

دوست  یکرد یم فیکه خود تو چقدر ازش تعر

در  ییتا از تنها تیارهر چه زودتر بشه ج یداشت

 ییایب

 

بلند شد به سمت کمد رفت وگفت :آره  شیاز جا دیناه

که  ی...گناه کار شوهر منه .اون رهیتقص یخوب اون ب

 .... ییشب رفت سراغش تو هینم
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۶۹ پارت

 

بلند شد به سمت کمد رفت وگفت :آره  شیاز جا دیناه

که  ی...گناه کار شوهر منه .اون رهیتقص یخوب اون ب

 .... ییشب رفت سراغش تو هینم

 

 ستادیا شیسرجا ناگهان

گفت :صبر کن   رضایعل رهینکرد و خ یحرکت چیه

من باعث شد هوس تست  یفهاینکنه همون تعر نم،یبب

 قصه ها همه اش دروغه نیکردنش به سرت بزنه و ا

 

 باز به همسرش نگاه کرد  یبا دهان رضایعل

 حرفها را بر زبان براند  نیا دیناه شدینم باورش
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 شناخت  یاو را نم انگار

 نکرده بودنند  یسالها با هم زندگ انگار

 یاتاق م نیکه در هم یبه کنار ،شبها زیچ همه

 ادشیگفتند را  یم اوشیو س الرینشستند از عشق آ

 رفته بود ؟

سنگ تمام  شانیعروس یبرا دنندیکش یم نقشه

 بگذارند 

 ....و

 

 دیبلند شد و گفت :حرف دهنتو بفهم ناه شیجا از

حرفها  یهم حق بعض تیو عصبان یناراحت یتو ی.حت

که هوس تست  ستمیناموس ن ی.من انقدر ب یرو ندار

بود  یجمع کی یبه سرم بزنه که اگه تو یکردن دختر

....هوس  شدیلحظه ازش کنده نم کیچشم برادرم 

برنامه  وربکنم که خودم هزار ج یمزه دختر دنیچش

عروس کردنش واسه برادرم داشتم و تو تک  یبرا

  یبود دهیتک برنامه هام بارها بارها از زبونم شن

 

 زدینفس نفس م تیلبو سرخ شد بود و از عصبان مثل
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 یب ینجوریخودم و خودت ا شیو ادامه داد :منو پ 

نکنم از خودم بپرسم چه  یشرف جلوه نده ...کار

حال به هم  ینجوریباهات رفتار کردم .که منوا یجور

.خطا کردم هزار بار گفتم شرمنده ام  یزن شناخت

 .... دی.ببخش

 ی.....ول الریاوش،آیهمه اتون هستم .تو،س شرمنده

که مادرت  یهر حرف یتو چشمام نگاه کن یاجازه ندار

 یهم بزنرو ب دهیبا اون فکر مسمومش به خوردت م

 بود  ختهیخودش ر یرا که برا یآب وانیل

  دیکوب نیزم کف

 

 زد  رونیاتاق ب از

  دیدر را محکم به هم کوب و

 

تن   اطِ یبهمن ماه در ح یال لباس وسط سرما کی با

 بود  ستادهیسپرده به زمستان ا

 را بر لب داشت  گارشیس نیسوم
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 گران تمام شده بود  یادیز شیبرا دیناه یحرفها

حرفها را بر زبان آورده  نیکرد همسرش ا ینم باور

 باشد 

  دیبا ناه شانیبگو ومگوها الریشب ازدواجش با آ از

 یاو را ب میگونه مستق نیوقت ا چیشده بود اما ه ادیز

 شرف جلوه نداده بود 

 

 در برابر سرما کوتاه آمد  باالخره

در اتاق او   ستین الریگرفت امشب را که آ میتصم و

 را نداشت  دیبه صبح برساند .واقعا تحمل ناه

را  شیگرفت تا بتواند حرفها یاز او فاصله م یکم دیبا

 فراموش کند

 

 شد  الریسر و صدا وارد اتاق آ یب

 داد و نشست  یبه پشت هیدر تک کینزد همانجا

 چهارم را روشن کرد  گاریس

 

 بود  زانیسرش آو یباال یاز جا لباس الریآ یروسر
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 انداخت  نییرا پا یرا دراز کرد و روسر دستش

  دیو دراز کش دیخودش کش یپتو همان را رو یجا به

کرد .مغزش هم درد داشت امشب  یدرد م قلبش

  دید اوشیحسرت را به وضوح در چشمان س

که  یچشمانش نشست همان وقت انیآمد و م حسرت

  دادیمنصور را م یعروس شنهادیداشت پ

برادرش را  یبا دستان خودش گور آرزوها خودش

 کند 

 انیم ینیچه بغض سنگ دیتازه فهم دیکه چک اشکش

 دارد  نهیس
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 ۱۷۰ پارت

 

سطل  کیداخل  یبرف  اطیو منصور وسط  ح اوشیس

 بودنند ستادهیآتش درست کرده و کنار آن ا یفلز

 یتو یها زمیکه در دست داشت ه یبا چوب اوشیس

 سطل را جابه جا کرد

دستانش با آتش درون  انیکه با چوب م همانطور

 بود   ریسطل درگ

 داره ؟ ی:چه حس دیرو به منصور پرس و

 

 فقط نگاهش کرد  منصور

 سوالش نشده بود  متوجه

 

به  دنیسوالش را کامل تر بر زبان آورد :رس اوشیس

 داره ؟چه حس  یکه دوستش دار یکس
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:تو  دیاز جواب طفره رفت او هم  ،سوال پرس منصور

 یچه حس یکه دوستش دار یبگو از دست دادن کس

 داره ؟

 

  دینفس کش قیعم اوشیس

آمد و  رونیاز دهانش ب یظیهمراه با بخار غل بازدمش

 نی...فکر نکنم بدتر از ا هیحس بد یلیجواب داد :خ

 یبا همه قشنگ ایحس وجود داشته باشه .انگار که دن

  شهیشبه تموم م کیهاش 

 

 یسطل گفت :اما انگار دار یبه آتش تو رهیخ منصور

 درسته ؟ ییایکنار م

 

زد و گفت :فکر نکنم تا آخر  یلبخند پر درد اوشیس

متوقف کرد  شهینم وی.اما زندگ امیعمرم بتونم کنار ب

که ذهنم  زنمیدارم همه زورم م یمنصور ....از طرف

سمت زن برادرم ،سمت زن شوهردار نره .نگاهم به 

 فتهینگاهش ن
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 الریکه چقدر درد داشت که شوهر دار شده بود آ آخ

 او 

 

  دیهم در سکوت آه کش منصور

 را بخار شده به هوا فرستاد  نفسش

که  ی.موند اوشیس ی:کاش از اون خونه بر وگفت

 دقت باشن  نهیی؟آ یچ

 

انگار  دونمیباز چوب ها را هم زد وگفت :نم اوشیس

 الریکنم حاال که آ ی.حس م یجور خودآزار کی

رنج بکشم  دیمنم با کشهیاونجاست و داره رنج م

 یزیچ کی یاحمقانه ...ول یخود ازار یجور کی.

 کیکه  دونمیخودم م ستین یدائم نجایبگم .موندنم ا

 خراب شده نیاز ا رمیو م ارمیروز کم م

 

 آمد  رونیداغ از خانه ب ریش وانیبا دو ل بانو

را به دست  یگریو د اوشیرا به دست س یکی

 سرما؟ نیتو ا نینزد خیمنصور داد و گفت :
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 میرا گرفت و گفت :نه خوبه دار وانیگفت  ل منصور

  میزنیحرف م

 

دخترا  گنیخودش را بغل کرد و گفت :پس چرا م بانو

نداره .شما که  یحرفهاشون تموم رسنیبه هم م یوقت

 نیاز دخترا بدتر

 

 دو مرد لبخند زدنند  هر

 دیو پرس دیگرمش را نوش ریاز ش یجرعه ا اوشیس

 چطوره ؟ الری:آ

 

کمتر کرده  یلیپاسخ داد :آمپول مسکن دردش خ بانو

 یاز اون قرص مسکن هم که داد نانیمحض اطم یول

 بهش دادم .خوابش برد 

 

 دیت بانو پرسبه صور رهیخ  لشیبر خالف م اوشیس

 :حالش خوبه ؟ رو به راه شده ؟
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 بود  دهیاجازه اش پرس ینداشت اما زبانش ب دوست

 

 شد  اوشیمتوجه منظور س بانو

 کرد  یدخترک سوال م یاز حال روح داشت

گداخته داخل سطل  گفت :اون  یبه زغال ها رهیخ 

 مقدار بهتره  کیاز قبل  ی.ول ستین یمثل تو قو

 

از خودم  شتریباغ گفت :ب یکیبه تار رهیخ اوشیس

 بابت اون ناراحتم 

 

عادت  یبه هما چ زادیگفت :به قول مامان آدم منصور

  کیاتفاقات هم  نیو سختتر نیبدتر یکنه حت یم

 شنیم یعاد یروز
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۷۱ پارت

 

که  یزیچ نیشد اول داریصبح که از خواب ب رضایعل 

را دکتر ببرد تا از  الریآ دیبود با نیبخاطر آورد ا

  ردیعکس بگ شیپا

لباس به اتاق خودش و  ضیتعو یبود برا مجبور

 برود  دیناه

که او هم انگار  دیبه ناه تیاهم یرا باز کرد و ب در

شده بود به سمت کمد رفت و مشغول  داریتازه ب

 شد  شیعوض کردن لباس ها

 ؟یری:کجا م دیپرس دهیهمانطور دراز کش دیناه
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 یاز پا دیگفت با شبید اوشیپاسخ داد :س رضایعل

 دنبالش تا ببرمش دکتر  رمی.م نیریعکس بگ الریآ

 

و گفت :اون  ستادیا رضایعل یبلند شد رو به رو دیناه

 هم بابا داره هم برادر 

 

 نگاهش کرد و محکم  گفت :شوهر هم داره  رضایعل

 

 ؟ یکه شوهرش یشد و گفت :خوشحال یحرص دیناه

 

از گوشه چشم به همسرش نگاه کرد و گفت  رضایعل

 دیبحث کردن باهات ندارم ناه یبرا ی:اصال عالقه ا

بود و فعال  نیسنگ یبه اندازه کاف شبتید ی.تهمتها

 خراب نکن  شمیپ نیاز ا شتریازت  ِپرم ...خودتو ب

 

 وا رفت  دیناه

 دراز کرد  رضایرا به سمت عل دستش

  ردیرا بگ شیبازو خواست
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 ییو گفت :من هر بال دیرا محکم کش شیبازو یعل اما

سر خودم و اون برادر بدبختم آوروم بخاطر تو بود 

 دیناه ی.حقش نبود اون حرفها رو بارم کن

 

 حرکت کنارش افتادنند  یب دیناه ییدستها

 بدون توجه به او از اتاق خارج شد  رضایعل

 شکسته بود  دیاز حرف ناه یبدجور دلش

 

کاربرد  شتریبه باغ که ب دیچسب اطیسمت ح به

 را داشت رفت  نگیپارک

شهر  مارستانیرا به ب الریرا بردار و آ نشیماش تا

 ببرد 

 هم همانجا پارک بود  اوشیس لیاتومب

 نمانده  شیشب گذشته را خانه عمو یعنی نیا

 بابت خوشحال بود  نیاز ا رضایعل

 در خانه محمود پارک کرد  دم

 باز بود  اطیح در
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چند ضربه نواخت و  دیشد .دم در هال که رس وارد

 بازش کرد 

خانه دور سفره نشسته بودنند و صبحانه  یاهال

  خوردنندیم

شانه  یافتاده رو یوارد شد روسر رضایتا عل الریآ

  دیکش اهشیس یرا بر موها شیها

را  یخاصکس  نکهیسالم داد و بدون ا رضایعل

 یبرا میبر الریمخاطب قرار دهد گفت :اومدم دنبال آ

 عکس پاش

 

 من بهترم .فکر نکنم الزم باشه یگفت :ول الریآ

 

 رهیبه کدامشان نگاه کند و خ دیبا دیفهم نباریرضاایعل

 المونیخ یریعکس بگ کیهمسرش گفت  :باالخره 

  شهیراحت م

 

گفت :تا  رضایکرد و روبه عل یمهمان نواز شعله

 لقمه بخور  کیتو هم  ایب خورهیداره صبحونه م الریآ
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دوباره مثل  دیکرد با یتعارف نکرد حس م رضایعل

 شود یمیخانواده صم نیگذشته با ا

 حاال که دامادشان هم بود  بخصوص

واقع از شب گذشته که رفتارشان را با خودش و  در

 فکر به سرش افتاد  نیا دید اوشیس

 نشست و گفت :باشه ممنون  الریآ کنار

 

 کند  یکرد مهمون نواز یهم سع بانو
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 ۱۷۲پارت

 

 کند  یکرد مهمون نواز یهم سع بانو

حسنه  یبرا دیاو شوهر خواهرش بود آنها با باالخره

 کردنند  یرابطه تالش م نیشدن ا

  شدنندیمعرکه م اریب زمیه نکهیا نه

 ختیر یچا رضایعل یدسته دار برا وانیل کی داخل

 ومقابلش گذاشت 

 رضایدانست عل یو گردو را هم که م ریپن بشقاب

 گذاشت  کتریدوست دارد نزد

 

 سر بلند کرد و به بانو نگاه کرد  رضایعل

 اش خارج شد  نهیاز س یآه

 انداخت  نییرا پا سرش

دخترک بله را به او  نیاز ذهنش گذشت :اگر ا اما

 آمد  ینم چکدامشانیبالها سر ه نیداده بود ا
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 نشسته بودنند  نیماش در

 راند  یبه سمت شهر م رضایعل و

 یکه سکوت کرده بود و چشم از منظره برف الریآ به

 گرفت نگاه کرد  ینم

 نکرد؟ تتی؟درد اذ یدیخوب خواب شبی:د دیپرس

 

 کوتاه جواب داد :نه  الریآ

 

  ینداشته باش یگفت :خدا کنه مشکل رضایعل

 

حرف زد  :آره واقعا اصال دوست  شتریب نباریالرایآ

گچ گرفته  یمنصور با پا یمراسم عروس یندارم تو

 ... امیب

 

فکر نکنم شکسته  یمکث کرد و ادامه داد :ول یکم

 بود  شتریب یلیشکسته بود دردش خ یباشه .دستم وقت
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مطمئن  بایگفت تقر اوشمی:نه  نشکسته .س رضایعل

 نانهیاطم یعکس هم برا نیبود که نشکسته .ا

 

 الر؟یسکوت کرد و دوباره زبان باز کرد :آ یکم

 

 

 

 یصدا هیهمه شب نیکه ا شیهم لعنت به صدا باز

 بود  اوشیس

 کرد  یرا درست مثل او زمزمه م الریآ

 برگشت و نگاهش کرد  دخترک

 ا بود ؟خونه شم یتا ک شبید اوشی:س دیپرس رضایعل

 

 اطیح یبا منصور رفتن تو دونمیپاسخ داد :نم الریآ

مسکن خوابم  ریدرست کردن ...منم تحت تاث شیآت

 اونجا بود  یتا ک دمیبرد.نفهم

 

 شد  رهیبه جاده مقابلش خ رضایعل
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با  ادیز اوشیو س الریآ نکهینداد که چقدر از ا بروز

 هم وقت نگذرانده اند خوشحال است

 

 

 صیو تشخ دیرا د الریآ یدکتر  عکس پا نکهیاز ا بعد

 ندارد یداد مشکل

 ده برگردنند  یشدنند تا به سو نیماش سوار

 نجاینگاه کرد و گفت :حاال که تا ا الریبه آ رضایعل

  دیخر میبر یالزم دار یزیاگه چ میاومد

 

  خوامینم یزیسرباال انداخت وگفت :نه چ الریآ

 

لباس هم  کهیت کیخونه ما  یاومد ی:از وقت رضایعل

 یکم لباس بخر برا کی می.بریدیخودت نخر یبرا

 خودت 

 

 رهیو همچنان خ رضایبدون  نگاه کردن به عل الریآ

  خوامینم یزیگفت :لباس دارم چ رونیب
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 ؟ الریرا خواند :آ الرینام آ رضایعل

 

سماجت کرد :هووم  رونیب یتماشا یدخترک برا باز

 ؟

 

منو نگاه کن .اون برف  قهیدق کی....الری:آرضایعل

  شهیتموم نم رونیب
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  یزغال#چشمان
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 ۱۷۳ پارت

 

منو نگاه کن .اون برف  قهیدق کی....الری:آرضایعل

  شهیتموم نم رونیب

 

 سر برگردانند و به شوهرش نگاه کرد  الریآ

منصور لباس  یمراسم ها یبرا یخوایگفت :نم یعل

  یکن یکه فکر م یا گهید زیهر چ ای.لباس  یریبگ

 الزمه ؟

 

 میکن یم دیخر امیو بانو م الیروز با ل کی: الریآ

 تی....االن حوصله ندارم .هم سرده هم که پام اذ

  شهیم

 

منصور با  یخوب برا یلیاصرار کرد :خ رضابازیعل

 یخواینم یزیخونه چ یتو ی،االن برا دیخر ایاونا ب

 خوادینم تهیبگو چون  پات اذ یالزم دار یزی؟اگه چ

 یمغازه هر چ یاز تو رمیمن خودم م یبش ادهیپ

  دمینشونت م ارمیم یبخوا
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 اما باز مقاومت کرد  الریآ

 کردن نداشت  دیخر یبرا یعالقه ا چیه

 کارها از دست داده بود نیا یاش را برا حوصله

جلب  یرا نداشت که بخواهد برا یکس گریواقع د در

 بپوشد وبه خودش برسد  بایز یتوجه اش لباس ها

  

 الزم ندارم ممنون   یزی:چ گفت

 

 باالخره کوتاه آمد رضایعل

 

 به سکوت گذشت  ریمس شتریب

در باال رفتن از پله ها به  رضایعل دنندیخانه که رس به

 کمک کرد الریآ

 را دور کمر دخترک انداخته بود  دستش

 وارد شود  شیبه پافشار  نیکرد کمتر یم یوسع
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 نیاز اتاق خارج نشود و ا دیکرد ناه یآرزو م اما

 شیو ن دیواقعا حوصله ناه گری.د ندیصحنه را نب

 را نداشت  شیها هیوکنا

 رونیمستجاب شد و زن جوان از اتاق ب شیدعا انگار

  امدین

  

 هم وارد اتاق شدنند  با

اش گوشه اتاق  یبه اتاق نگاه کرد .روسر الریآ

 افتاده بود 

هم کنار  گاریسه وچهار ته س یحاو یگاریجا س کی

 قرار داشت  یبالش و روسر

 نجایا شبیبه دخترک نگاه کرد و گفت :د رضایعل

  دمیخواب

 

 متعجب نگاهش کرد  آبالر

 :چرا ؟ دیوپرس

 

 دعوامون شد  دیپاسخ داد :با ناه رضایعل
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همه  نی:چرا ا دیکرد و پرس یهمچنان نگاهش م الریآ

 ؟ یدیکش گاریس

 

که  یبودم حرفها ختهیبه هم ر یلیپاسخ داد :خ یعل

 برام گرون تموم شد  یلیبهم زد خ

 

 دخترک کمک کرد تا نشست  به

 رفت . یو روسر یگاریخودش به سمت جا س سپس

کرد و به سمت در  زانیآو یجا لباس یرا رو یروسر

 رفت 

 در را باز نکرده بود دوباره برگشت  هنوز

 نیا یطاقچه گذاشت و گفت :راست یپول رو یقدر

...اگه درد  یبخر یزیچ یبخوا دیباشه شا شتیپ

بهت  امیالزمت شد صدام کن .مدام م یزیچ ای یداشت

 . زنمیسر م

 باال  ارمیهم برات م غذا
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 :باشه ممنون  الریآ

 

 از اتاق خارج شد یگریحرف د یب و
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۷۴ پارت

 

بود همه اعضا خانواده در تکاپو  لیسال تحو روز

سال  لیتحو یو آماده شدن برا نیسفره هفت س یبرا

 بودنند 

 اطیتخت در ح یاعضا رو ریاما بر خالف سا رضایعل

 نشسته بود 
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برد  یبود لذت م یاز منظره باغ که همچنان زمستان و

 کنارش نشست  ونیکه هما

 جوان به پدرش نگاه کرد  مرد

 ینجوریکه ا یکن یفکر م یبه چ یگفت :دار ونیهما

 تو افکارت؟  یغرق شد

 

 چیو ه یبه پدرش نگاه کرد و گفت :همه چ رضایعل

  یچ

 

دست پسرش گذاشت وگفت  یدست رو ونیهما

 ؟ میدو کلمه حرف بزن ی:حوصله دار

 

در سکوت و منتظر به پدرش نگاه کرد و با  رضایعل

اداما سخنان او  دنینگاهش نشان داد که منتظر شن

 ست 

 

 دونمیم  رضایو گفت :عل دینفس کش قیعم ونیهما

دلش  خوادیدلت نم دونمی.م یرو دوست دار دیناه

هم زنته من   الریزنته آ دیهمونطور که ناه یبشکنه ول
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 یبر دمیندشب هم   کی  یحت یبعد از شب عروس

 .... یشب باهاش سر کن کی دمیاتاقش .ند یتو

 

 مکث کرد  یکم

  الریکم کم هم آ گهیادامه داد :چند ماه گذشته .د بعد

 یتو الریبا وجود آ دیقبول کنه زنته .هم ناه دیبا

بابا ،دختره رو  شهینم ینجوری...ا ادیکنار ب تونیزندگ

 یدیبه امان خدا .چسب یخونه ولش کرد یتو یآورد

 خودت .... یبه زندگ

 

 رهیخ شیافکنده به نوک کفش ها یبا سر رضایعل

 گفت  ینم چیشده بود و ه

بچه بهت  کیتونه  ینم یحت دیادامه داد :ناه ونیهما

ثمره داشته باشه  دیبا ی.زندگ یخوایبده .تو بچه م

.حالله .بهش بچه بده  تهیو قانو یزن شرع الری.آ

 .بذار اون پدرت کنه ...

 

 بود  شیاما همچنان به نوک کفش ها رضایعل نگاه

 کس را نداشت چیروز حوصله چانه زدن با ه آن
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 سکوتش را به نشانه موافقت گذاشت  ونیهما

شانه پسرش گذاشت و گفت  یشد .دست رو بلند

 انیتو .کم کم مهمونها م ای:پاشو ب

 

 

 شدنند  یم کیسال نزد لیساعت تحو به

 بایسفره ز کیهمه دست به دست هم داده و  دخترها

 انداخته بودنند 

 خانواده حضور داشتند  یاعضا تمام

 یم شیهم که فقط پنج روز از شب عروس حانهیر

 گذشت کنار منصور نشسته بود 

 کنار بانو و مادرش نشست . الریآ

افراد سر سفره به صورت زوج نشسته بودنند  شتریب

 رضای،عل لهی.محمود و جم نیو پرو ونی.هما

 ،و... نیو افش الید،لیوناه

 هم مهمانشان بودنند نیافش خانواده

کاسه  یبود که تو یقرمز یها یبه ماه الریآ نگاه

 کردنند  یم یباز یا روزهیف یسفال
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 سال قبل  لیهمه حواسش به سال تحو اما

بود  یخال یسر سفره حساب اوشیس یگذشته جا سال

 نه  شیاما در زندگ

محبوبش سر سفره حضور داشت  یحاالپسر عمو  

 نداشت  ییاو جا یاما در زندگ
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۷۵ پارت
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محبوبش سر سفره حضور داشت  در  یپسر عمو اما

 نداشت  ییاو جا یزندگ

 خودآگاه سر بلند کرد و به او چشم دوخت نا

 بود و در افکار خودش سر گرم نییپا سرش

هم مانده باشند و با فکارشان  ینبود که ب نیا حقشان

 خلوت کنند 

 اوشیخودش را لعنت کرده بود که هر بار س بارها

 کند  یداد او خواست صبور یخواستگار شنهادیپ

اگر همان بار اول موافقت کرده بود حاال آن دو  دیشا

 ند هم به صورت زوج کنار هم نشسته بودن

 کردنند  یعاشقانه م یهم پچ پچ ها با

 هم بود اوشیاگر  س شدیم یچه سال امسالش

 یشب عروس شیبه پنج روز پ دیپر کش ذهنش

 منصور 

 

 

 بود دیپنج روز مانده به ع فقط
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 یساز و آواز به گوش م یصدا ونیخانه هما در

  دیرس

 یرا کنار گذاشته و م شیهمه غصه ها الریشب آ آن

 برادرش را ببرد  یعروس فیخواست همه ک

 گوشه گذاشته بود  کیدلش را  یو غصه ها غم

  دیخند یتمام وجودش م با

  دیرقص یم

 کرد  یم یشاد

 

 وانیل کیو تشنه به سمت آشپزخانه رفت تا  خسته

 خودش بردار  یشربت برا

بود جلو آمد و  شیخانوم خدمتکار  خانه عمو مهیکر

 مادر ؟ یخوایم یزیگفت :چ

 

شما به  خوامیشربت م وانیل کیزد و گفت : لبخند

  دارمیکارت برس خودم بر م

 

  ختیشربت ر یوانیل
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با سه جعبه  اوشیکرد س کیرا که به دهان نزد وانیل

 وارد شد  ینیریبزرگ ش

 

 راهنیشد که پ یاوشیس رهیآورد و خ نییرا پا وانیل

 برتن داشت  یبا شلوار مشک یمردانه ُسورمه ا

  دیپوش یاد نمروزها رنگ ش نیا

که دستور  ینیریش نمیخانوم ا مهیگفت :کر اوشیس

 یداد

 

 الریگذاشت نگاهش به آ زیم یها را رو ینیریتا ش و

 افتاد 

 شده بود بایز یبود که دخترک  حساب یآن شبها از

دخترک گرفت و به لباس  ییباینگاه از صورت ز زود

 تنش داده  یسورمه ا

 ست شده بودنند ناخواسته

 ؟ دیپوش یهم از عمد شاد نم او

  ستادیا الریرفت و مقابل آ جلو

 شدنند  یهم کالم نم ادیروزها ز نیا
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حرف  الریحس کرد الزم است با آ اوشیآن شب س اما

 بزند 

 ؟ ی:خوب دیپرس

 

  دیشن یم ادیروزها ز نیسوال را ا نیا

 کنم خوب باشم  یم یسر تکان داد :سع الریآ

 

بر صورت نشاند و گفت :خوبه  یلبخند اوشیس

.که از امشب لذت  یبکن که خوب باش توی...همه سع

 الریگرده آ یوقت بر نم چیه گهی.امشب د یببر

منصور  یوقت عروس چیه گهیتو د یکل زندگ ی...تو

 ببر  فیک یباشه .حساب
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۷۶ پارت

 

مشکل  یدونیهم لبخند زد وگفت :باشه ....اما م الریآ

 ؟ هیچ

 

 منتظر نگاهش کرد  اوشیس

 

همون  قایدخترک رفت و گفت :دق یاز لبها لبخند

 یم فیلحظه که حالم خوبه .همون لحظه که دارم ک

بغضم  کهویخندم  یبرم .همون موقع که از ته قلبم م

  رهیگ یم

 

 انداخت  نییسر پا اوشیس

  دیچیاش پ نهیدر س میعظ یدرد

 هم بود  هیچقدر شب حالشان
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 یخوب باش یکن یسع دیو گفت :با امدیکوتاه ن اما

تا لبخند از  زنهی.همه زورشو م نهیهم ی.زندگ الریآ

 ایتو کوتاه ن رهیلب هات بگ

 

*** 

 

تازه متوجه شد  دیرا که بر خودش د اوشیس نگاه

 اش هم بوده  رهیکرده خ یکه به او فکر م یتمام وقت

 راهم احساس کرد  یگرینگاه د ینیسنگ

 اوست  رهیهم خ رضایکه برگردانند متوجه شد عل سر

 بود دهید اوشیس یرا رو شینگاه ها پس

بلند  یسال را با صدا لیکه لحظه تحو ونیتلوز یصدا

  دیکرد افکارش را در یاعالم م

کردنند و سال  یم یاز جا بلند شده با هم روبوس همه

 تند گف یم کینو را تبر
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شده و همه مهمانها سر  سفره غذا نشسته  ظهر

 بودنند 

 نشسته بود  الیسر سفره کنار ل اوشیس

در بشقاب گذاشت و  دیخودش بر یبرا یماه یا تکه

باهات حرف  خوامیم اطیح یتو میگفت :بعد از غذا بر

 بزنم 

 

 ره؟یرو سمت برادرش کرد و گفت :خ الیل

 

سفره و کنار عاطفه  یکه آن سو  الریبه آ اوشیس

  رهینشسته بود نگاه کرد و گفت :آره خ

 

برادرش را بشنود گفت  یکه مشتاق بود حرفها الیل

  میبخور اطیح یتو میغذامون ببر یخوای:باشه .م

 

.بعد از غذا  میگفت :نه زشته مهمون دار اوشیس

 .عجله ندارم رونیب رمیم
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که بود  برادرش را  یبا هر ترفند الیکه تمام شدل غذا

 کشاند  اطیبه ح

باغ نشسته بودنند و سکوت  یانتها یسکو یرو

 حاکم بود  انشانیم

 ؟ یبگ یخوایم یگفت :خوب چ الیل باالخره

 

 به خواهرش نگاه کرد  اوشیس

 زیخواست همه چ یداشت اما م دیانجام کارش ترد در

 نتواند مانع شود  شیرا به سرعت انجام دهد تا ترد

برام  یبا مامان صحبت کن خوامیمقدمه گفت :م یب

  یخواستگار دیبر

 

 از تعجب باز ماند  الیل دهان

 شد  رهیرا فقط در سکوت به برادرش خ یلحظات

زده اش خارج  خی یصوت یاز تارها یکلمه ا باالخره

 شد :واقعا ؟

 

 سر تکان داد :آره واقعا  اوشیس
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 یمیتصم نیشد که همچ ی:چ دیرا پرس یبعد سوال

 ؟ یگرفت

 

 ینجوریکنم .ا یمدته دارم بهش فکر م کی: اوشیس

 جفتمون بهتره  یبرا

 

 ادتی الریتا آ یسر خودت گرم کن یخوایم یعنی: الیل

 بره 

 

خودم تعهد  یبرا خوامیسر باال انداخت :نه م اوشیس

 کنم .تا فکرم سمت زن شوهر دار نره جادیا
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۷۷ پارت

 

 کرد  یفقط برادرش را نگاه م الیل

نگاه کردن درختان، نگاهش را  ریبعد از س اوشیس

 یسرم گرم زندگ خوامیبه خواهرش دوخت و گفت :م

 یمتعهد باشم و برا گهیآدم د کیبه   خوامیبشه .م

 کنم .کار کنم .... یتعهدم تالش کنم .زندگ

 

هم در  ی...کس ستیهم ن یگفت :بد فکر المتفکرانهیل

 ؟ ینظر دار

 

 سر تکان داد :آره  اوشیس

 

 گفت :نکنه ترانه ؟ یبا لبخند بزرگ الیل
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 اوشیس

به  زدیماه را که طعنه م نیروز فرود نیاول یهوا

 ستیو گفت :نه .ترانه ن دیکش شیها هیزمستان به ر

گاه  هیتک ستهیخودش با ی.بلده رو پاها هی.ترانه قو

گاه بخواد .که  هیکه تک خوامیدختر م کیمن  خوادینم

به من  ازشیدوشم باشه .حواسم پرت ن یبارش رو

 بشه 

 

کرد گفت :خوب  یهمانطور که برادرش را نگاه م الیل

 ؟ ی،انتخاب کرد

 

 جوان سر تکان داد  مرد

 شناسمش ؟ ی؟منم م هی:ک دیپرس الیل

 

که تو تنها  شیشناس یپاسخ داد :انقدر م اوشیس

  یخبر دارکه از راز دلش  یهست یکس
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 به برادرش نگاه کرد  قیعم الیل

گفت :تو تنها  اوشیدهد و س ینشان شتریبود ب منتظر

 اون منو دوست داره  یدونیکه م یهست یکس

 

  دیباال پر  شیمات به برادرش نگاه کرد ابروها الیل

داخلش  یبه سمت ساختمان برگشت انگار اهال سرش

  دید یرا م

نگاه کرد و گفت :تو از کجا  اوشیبه س دوباره

 دوستت داره ؟ یدونیم

 

دوخت و گفت  شیجوان نگاهش را به انگشت ها مرد

  گهید دونمی:م

 

درباره تو  زویاون همه چ اوشیس یگفت :ول الیل

  دونهیم الریوآ

 

 کیدونست هم خودم  یمصمم گفت :اگه نم اوشیس

 گفتم  یبهش م ییزایچ
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  ینا راض ایخوشحال باشد  دیدانست با ینم الیل

 ؟ یشد که اونو انتخاب کرد ی:چ دیپرس

 

دوستم داره .من به  نکهیا لیدل  نیگفت :اول اوشیس

 یبذار الاقل با کس دمیکه دوستش داشتم نرس یکس

 باشم که دوستم داره ...

که داره منو  یتیو مظلوم تیاون معصوم یطرف از

داشته  ازیبهم ن یکیکه اگه  میکنه .من آدم یپابند م

 شمیم رشیکنه .راحتتر اس هیبهم تک یکیباشم .

 . شمیم بندی.پا

 

 :پس دلت سوخته  الگفتیل

 

 شهی.ما هم ستیهم بد ن یلیخ ی:دلسوز اوشیس

 میکن یم یدلسوز مونیمهم زندگ یواسه آدم ها

 یکه برامون دوست داشتن یواسه آدم ها اوالاقلی.

ستش ندارن که دو یکس یهستن .آدما معموال برا

 اجیکه به من احت ستیکنن.ضمنا اون ن ینم یدلسوز
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 همنم ک نیکنم .ا یداره که من بخوام براش دلسوز

 دارم ... اجیبهش احت

 

 الیبگم ل یتیواقع کیمکث کرد و بعد گفت : یکم

کنارش به  شهیم دونمی...م رمیگ یم ی.ازش حس خوب

  دیآرامش رس

 

 یتو بخوا یهم باالخره لبخند زد و گفت :هر چ الیل

 کنم ؟ کاریچ دی...من با

 

تا  یبا مامان و بابا حرف بزن دیگفت :تو با اوشیس

 یجمع از پدر و مادرش اجازه خواستگار یامروز تو

  رنیبگ

 

 جمع ؟ یگفت :حاال چرا تو لیم یب الیل
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۷۸ پارت

 

 جمع ؟ یگفت :حاال چرا تو لیم یب الیل

 

 هیهم همراه بق الریآ خوامیبا اندوه گفت :م اوشیس

 یبعدا تو خوامیبشنوه که من قصد ازدواج دارم .نم

جمع خود دار تر  یبه گوشش برسه .آدما تو ییتنها

ذره ماجرا براش قابل  کیان .تا شب که تنها بشه 

 هضم تر  شده 
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هم  نجایا یکرد و گفت :حتبا غم به برادرش نگاه  الیل

  ؟یالریفکر آ

 

 انداخت  نییسر پا اوشیس

 الیسرش را بلند کرد و گفت :ل هیفاصله چند ثان به

 رو  داشته باش  الریآ یامروز هوا

 

 جمله کامال مشخص بود  نیا انیزمان ب شیصدا بغض

 سر تکان داد  الیل

  دیاز چشمش چک یهم ندانست چرا قطره اشک خودش

خواهرش دستش را  یچشمان اشک رهیخ اوشیس

 شهیدرست م یفرو برد و گفت :همه چ شیموها انیم

  شهی.حال همه امون خوب م

 

برادرش دوخت و  اهینگاهش را به چشمان س الیل

 مگه نه ؟ شهیگفت :حال تو هم خوب م
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بر لب نشاند و پاسخ   یپشتوانه ا یجوان لبخند ب مرد

  شمیداد :منم خوب م

 

را پاک کرد و گفت :پس من با  شیزود اشکها الیل

 خودت هم باش  یکنم .ول یمامان و بابا صحبت م

 

....قبل مطرح شدن   الیقبول کرد و گفت :ل اوشیس

بگو  نیافش زوبهیجمع .خودت همه چ یتو هییقض نیا

 از زبون تو بشنوه  گرانی.مطمئنا دوست داره قبل د

 

 موافقت کرد  دخترک

 

به همراه پدر و  الیو ل اوشیبعد س قهیدق چند

را  زیهمه چ الیبودنند ول ستادهیمادرشان در اتاق ا

 خانواده گفت بود یبرا

 کرد  یدر سکوت فقط گوش م اوشیس

 اوشیس یمردد به پسرش نگاه کرد و گفت :ول نیپرو

 دختر ... نیا

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

به مشکل دخترک   خواهدیمادرش م دیفهم اوشیس

 اشاره کند 

 مامان  ستیمن ن یبرا یمهم زی:اصال چ گفت

 

خرده  کیعجله . نیباز گفت :حاال چرا با ا نیپرو

 فکر کن  شتریکم ب کیبه خودت زمان بده . شتریب

 

 جوان مقاومت کرد . مرد

 دنیبا پس کش یدانست عقب افتادن ماجرا مساو یم

 خودش است 

:نه مادرم من همه فکرامو کردم .هر چه زودتر  گفت

 مطرح بشه بهتره

 

عادت  نیا یافکار پسرش را خواند :از بچگ نیپرو

 یکن یعجله م یبش مونیپش نکهی. از ترس ا یدار

 یشیم مونیکه  اگه زمان بگذره پش ی.هر وقت مطمئن

 اون کار زودتر انجام بشه  یخوایم
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انداخت و گفت :دل به دل من نده  نییسر پا اوشیس

دل من چه خبره ....برو از  یتو یدونیمادر .خودت م

.برو  ریسحر بگ یپدر ومادرش اجازه خواستگار

 نشه  ییدست و بالمو ببند تا دلم هوا

 

 اوشیگفت :س ونیبزند که هما یخواست حرف نیپرو

 یریبگ ی.برو اجازه خواستگار نیپرو گهیراست م

که هست قبول  ینطوریدخترو هم نی.اگه خودش ا

 دیه من و تو فقط بابش شیزندگ کیشر خوادیداره م

 میقبول کن

 

کرد :بحث من سر عجله کردن  دیباز ترد نیپرو

به خودت زمان بده مادر  شتریذره ب کی..... اوشهیس

خواهرت هم  ستیخودت وسط ن یزندگ ی.فقط پا

 هست 
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به چشمان مادرش نگاه کرد و گفت  میمستق اوشیس

 الیکنم که به ل ینم یراحت مادرم .من کار التی:خ

 بزنه  بیآس
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۷۹ پارت

 

بعد از  یسه خانواده دور هم نشسته بودنند و چا هر

  دنندینوش یغذا را  م

 شوند  یراه نیخانواده افش یبود بعد از چا قرار

  دیجمع را ساکت د  یقیدقا یبرا یوقت  نیپرو
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 خوامیخانوم م فهیجمع گفت :آقا محمد وشر انیم

  دیکن یکنم .ان شاهللا که قبول م یدرخواست کیازتون 

 

رفت و او گفت  نیکل جمع به سمت پرو حواس

ما  دیشب مشخص کن کی دی:راستش اگه صالح بدون

 ؟ یخواستگار یبرا میمزاحمتون بش

 

 بود  نینگاه ها فقط به پرو همه

  شدیکنده نم شیزنعمو یاز لبها الریآ نگاه

  دییجمله اش را بگوبود هر چه زودتر  منتظر

را داشت  کنفریفقط  نیدانست پرو یکه او م ییجا تا

 کند  یدرخواست خواستگار شیتا برا

 الریوفقط به آ زدیپلک نم یکه حت اوشینگاه س و

 کرد  ینگاه م

 گفت : نیپرو

 یدختر خوشگلم سحر برا مییخوایاجازتون م با

  میکن یخواستگار اوشیس
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 افتاد  یم رونیداشت از حدقه ب الریآ چشمان

از درونش  یکی ییکه گو دیچنان کوب نهیدر س قلبش

  زدیاش م نهیمشت به س

 

 کند نیزور نگاهش را از پرو به

 اش بود  رهیخ شدیم یقیدوخت که دقا یاوشیو به س 

 داشت  ییبه اندازه سالها اسارت درد و تنها نگاهش

 

 اوشیلحظه سحر چنان سر بلند کرد و به س همان

 دیگردنش را شن یاستخوان ها ینگاه کرد که صدا

 دید یم ایرا فقط در رو اوشیس داشتن

 یاو اجازه خواستگار یبرا تیحاال داشتند در واقع اما

 گرفتند  یم

 انداخت تا لبخندش مشخص نشود  نییسرش را پا زود

 

  ندیاشکش را نب یهم چشم بست تا کس الریآ

 ییاش حکمروا نهیبر س یبه نحو خفه کننده ا بغض

 کرد یم
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 یباالخره فرصت دیهمه را سرگرم حرف زدن د یوقت

 زد  رونیکرد و از ساختمان ب دایپ

  دیکش قیباغ چند نفس عم در

  زدینر شیکرد تا اشکها یتالشش را م همه

 شیها هیکه برگشت متوجه گر یخواست وقت ینم

 شوند 

 شیبود و سرانجام اشکها جهینت یب شیتالش ها اما

 دنندیفرو چک

 

 کرد ؟؟ یبا سحر ازدواج م اوشیس

با  یکی نکهیخراب بود .درست مثل ا تینها یب حالش

  دیکوب یتبر بر مغزش م

که در جمع نشسته بود فقط به فرار فکر  یمدت تمام

 کرد 

 یچه روز یبرا یقرار خواستگار دینفهم اصال

 گذاشته شد 

 در خاطرش ماند  اوشینگاه س فقط

 گرفت  ینم یحس چیکه از آن ه ینگاه
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زد و خودش را به خواهرش  رونیهم از جمع ب بانو

 رساند 

 قرار گرفت  الریشانه آ یکه رو دستش

 شیسر برگردانند و نگاهش کرد و اشکها دخترک

  ختنندیفرو ر یشتریباشدت ب

 نیمنتظر ا دیشانه خواهرش  را فشرد و گفت :با بانو

 ... الریآ یبود یروزها م

 

 قبول دارد  یعنیسر تکان داد  هیفقط با گر الریآ

 

 افتاد  یاتفاق باالخره م نیگفت :ا بانو

 

 باز دخترک فقط سر تکان داد. و

 دادیاجازه حرف زدن نم یلعنت بغض
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۰پارت

 

 را بغل کرده بود  خودش

  دیچک یدرشت آهسته از چشمش م یاشکها

 بر تمام وجودش نشست بود  یبیعج یسرما

ابستاده بود دست دور  الریهمانطور که کنار آ بانو

 کمرش انداخت و سرش را به سر او چسباند 

.آروم شششششیدر گوشش زمزمه کرد:ه وآهسته

دل بنده هاشو  ی.خدا هوا شهیدرست م یباش.همه چ

 کنم  یدرست م یداره خودش همه چ

 

 آمد  یاز خدا هم بدش م گریاما د الریآ

 روزها کجا بود  نینبود ا معلوم
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آمد به  یبود که نم یزینشسته و سرگرم چه چ کجا

 داد دل او برسد 

 یخدا مرده بود که صدا دیداند شا یچه م یکس اصال

  دیشن یاو را نم

داشت که از حال  وروز  یبه خدا دست رس یکس مگر

 او خبر داشت باشد 

 تمام شد  زیروز مرد و همه چ کی احتماال

 اگر خدا بود  وگرنه

 واقعا وجود داشت  اگر

  دیشن یاو را م یهمه زجه و ناله ها نیا

 دید یاو را م یها هیهمه گر نیا

گفتند از مادر مهربان تر است چه  یکه م ییخدا آن

  زدیرحمانه قلب او را هر روز هر روز به آتش م یب

 خدا نبود  نه

 خدا بودن حالش را بدتر کرد یب حس

 نباشد حالش  را بهتر  کند وحشتناکتر بود  نکهیا حال

خدا  یگذاشت و برا یروز هم وقت م کی دیبا حاال

 کرد  یم یعزدار
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 بانو گفت  یرا برا زیچ همه

 خسته شدن خدا .مرگش و نبودنش  از

 در سکوت فقط گوش کرد  وبانو

دانست خواهر کوچکش حاال فقط دو گوش  یم خوب

 را بشنود شیدارد که حرفها ازین

 الزم داشت . حتینص نه

  یدلدار نه

 ته شمانت و

 یفقط زمان سکوت بود وگوش سپردن به حرفها حاال

 اش  دهیدل داغ د

  شدیبر آن افزوده م یهر روز غم که

خواهرش از  ینشست و برا یروز سر فرصت م کی

  زدیخدا حرف م

 روز که حال خواهرکش بهتر بود  کی

 گفت  یخدا م یها یگرفت و از مهربان یرا م دستش

  شی،از مادرانه ها غشیدر یب یمحبت ها از

 حاال نه  اما

 روز سر فرصت  کی
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خدا  یها یبا چشمان خودش مهربان الریروز که آ کی

 باشد  دهیرا د

 

 

 

سه ماه هر  نیا یخش دار گفت :تو یبا صدا الریآ

 رهیروز م کی اوشمیفکر اومد سراغم که س نیوقت ا

 فکرو و پس زدم ... نیا یجور کی گهید یکیسراغ 

 

 شدت گرفتند  شیاشکها

اما از فکر  ادیدونستم امروز م یبعد ادامه داد :م یکم

 کردن بهش هم فرار کردم 

 

 خواهرش را به خودش فشرد  بانو

 یزد از روسر رونیب اهیس یموها یرو یا هبوس

 کاشت  شیقهوه ا

 دل شکسته خواهرش  یهزار پاره شد برا وقلبش
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۱ پارت

  

 بود  یخانه هم خبرها در

 یبود که آهسته و ب الریمعطوف آ اوشیفکر س همه

 سرو صدا از ساختمان خارج شد 

 گره خورده بودنند  یبدجور شیاخمها

 یدانست دخترک م یکه م یاز بابت اشکها قلبش

 در هم فشرده شد زدیر
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 داشت   ریکه تمام مدت سر به ز سحر

سر بلند کرد و نگاهش را به صورت  یلحظات  یبرا

 دوخت  اوشیدر هم س

 سحر شد  ریهم در گ اوشیهمان لحظه نگاه س درست

 آدم قصه بود  نیگناه تر یب چارهیدخترک ب نیا

 شکست  یاز همان لحظات اول دلش را م دینبا و

بر لب بنشاند و  یهمه تالشش را کرد تا لبخند پس

 دهد  لشیتحو

 شده بودنند  لویهر کدام صد ک شیها لب

 شد یدادنشان عجب کار سخت تکان

 لبخند را بر لبش نشاند  باالخره

 کرد یرا بر صورتش نقاش یخط کج سمیبهتر بنو ای

 سقوط کرد  مهیدخترک با همان لبخند نصفه و ن قلب

 گرفت  نگاه

 وبانو وارد ساختمان شدنند  الریلحظه آ همان

 ماند  الریچشمان آ یرو اوشیس نگاه

 کرده  هیمشخص بود گر یکرد یخوب دقت م اگر
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هم به همسرش چشم دوخته بود .دوست  رضایعل

  دادیاش م یتوانست دلدادر یداشت م

 یم یکه سرش آورد معذرت خواه ییتمام بالها بابت

 کرد

 یرا به جا زیتوانست و همه چ یدوست داشت م اصال

 گردانند  یاولش بر م

 اما فقط به صورت سحر بود  الریآ نگاه

 دخترک  نیبود ا بایز عجب

جثه  زیدخترک ر نیکرد ا یهرگز فکرش را هم نم اما

 یراحت نیمعصومش بتواند به ا یبا آن چشمان عسل

  اوردیرا به دست ب اوشیها س

 

 

 

و منصور با هم در  اوشیرفته بودنند و س مهمانها

  زدنندیبود قدم م یاطراف  ده که هنوز برف

که از دهانش خارج شد گفت  یهمراه بخار منصور

 ؟ یگرفت یقطع می:پس باالخره تصم
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کاپشن کرد و گفت :اون شب  بیدست در ج اوشیس

برم  خوامیبهت گفتم م میکه با هم حرف زد

 شما  اطیح ی.همون شب تو شیخواستگار

 

کرده اش را به  خی یدستها اوشیهم مثل س منصور

کاپشنش سپرد تا گرم شود و گفت :آره  بیج یخزها

  یمردد بود یلیاون شب خ یدرسته .ول

 

 یزد و گفت :هنوزم مرددم .فکر م یشخندین اوشیس

 بود ... یکار راحت میتصم نیگرفتن ا یکن

 

 ینگاه کرد و گفت :بنظرت کار درست شیپسرعمو به

 کردم منصور؟

 

سر تکان داد و گفت :انشاهللا که درسته  منصور

  هی.دختره ،دختر خوب
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 داد  هیتک یبه درخت ستادیا اوشیس

آورد  و به منصور تعارف  رونیرا ب گارشیس پاکت

 کرد

 نخ هم خودش برداشت  کی

با خودم کلنجار رفتم  یلیرا  آتش زد و گفت :خ گاریس

... 
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۲ پارت
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 نیگرفتن ا یکن یرا  آتش زد و گفت :فکر م گاریس

 راحت بود ؟ میتصم

 

حرف را عوض کند گفت  نکهیا یبرا دیشا منصور

 ی،ماه یسال شدیم یدکتر .چ ینبود یرو ادهی:اهل ز

 یزیناپره یلیروزا خ نی...ا دیکش ینخ م کی کباری

 رو لباته  قهی.دم به دق یکن یم

 

 یبرا یالک نیجور تلق کیپوزخند زد : اوشیس

 آرامش اعصاب

 

گرفت و گفت :درست  گارشیاز س یکام منصور

  اوشیس شهیم

 

را دوست  یجمله تکرار نیا دنیداشت .شن دوست

 داشت 

 جمله ... نیا دنیشن دادیم یخوب حس
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  یدر پ یپ یها یخسته از مهمان دار الریبعد آ روز

  یمعن یب یها و خوش و بش ها ولبخند

فرار به تاب محبوبش در  ی. براافتی یمجال باالخره

 گوشه باغ پناه ببرد 

 کرد یرا تحمل م یادیز یروح فشار

  لیفام یپچ  ها پچ

محبوبه که هر روز از روز قبل  یها هیو کنا شین

  شدیبدتر م

سر جنگ داشت  یکه بدجور دیخصمانه ناه ینگاهها

 بدتر بود  هیو کنا شیو از  هزار ن

  اوشیازدواج س یهمه بدتر ماجرا واز

 خوردیتاب نشسته بود و آهسته تکان م یرو

تاب به گذشته پرتاب  نیهم یداشت از رو دوست

  شدیم

 دور هم الزم نبود  ادیز
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بعد از  اوشیکه س یبار نی.اول شیچندماه پ نیهم

 ازدواج داد  شنهادیبرگشت پ

 نجایداد کار به ا یکرد و اجازه نم یقبول م عیسر

 بکشد 

 باشد  یگریاو همسر مرد د که

 برود  یگریدختر د یبه خواستگار اوشیس و

که باز  یکرد وقت یرا بسته بود و آرزو م چشمانش

 کرد در گذشته باشند

گرفت  یتوانست دست خودش را م یداشت م دوست

 گذاشت  یبرد و در گذشته جا م یم.

 توانست جا بگذارد یجاها م یلیخ

و  دیچ یم بیکه داشت س یباغ وقت یآن روز تو مثال

  ردیآمده بود تا اعتراف بگ اوشیس

 نیقلب جن یکه صدا یبعد در در مانگاه وقت یمدت ای

 را پخش کرده بود تا مادرش بشنود  یزن

آهسته در گوشش زمزمه کرده بود :انشاهلل  اوشیس

 خودمون  یروز
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 رودخانه هم خوب بود  کنار

و رفتن نفس  دنشیکه پسرک هوس بوس یروز همان

 به سرش زد 

 ... اوشیدر اتاق خواب س الیل یشب عروس ای

توانست خودش را جا بگذارد و  یجاها بود که م یلیخ

 برنگردد گرید

 

  دیرا مقابلش د رضایکه بااز کرد عل چشم

 یخودش را بغل کرده بود و به او نگاه م شیدستها با

 کرد

 صورتش را پاک کرد یآمده رو یاشکها

آمده  یگفتن حرف یکه مشخص بود برا رضایعل وبه

 شد  رهیخ
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۳ پارت

 

بود  ستادهیا نهیآ ییدر اتاقش  رو به رو اوشیس

  دیپوش یلباس م

 بروند  یخواستگار یبودبرا قرار

هم به خانه پدرش آمد تا همراه خانواده داماد  الیل

 برود  یخواستگار یبرا

 کرد  یتوانست ذوق م یم تا

را جا  اوشیحال س یکرد تا قدر یتالشش را م همه

  اوردیب

 در زدن وارد اتاق برادرش  شد  بدون

برادرش نگاه کرد و گفت : قربون  یقد وباال به

 تو   یپیداداش قشنگم  بشم.چقدر خوشت
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به خواهرش  یبا چشمان مهربان  نگاه کوتاه اوشیس

 نگفت  یزیانداخت اما چ

  

 را مرتب کرد  اوشیس قهیدست برد  الیل

 صورت بردارش گذاشت  یدستش را رو سپس

 یرا نوازش کرد و گفت :اون غم تو ششیر ته

 نی.از هم یخواستگار میریم میدور .دار زیچشماُت بر

 اول کار با غصه شروع نکن .

 

 انداخت  نییسر پا اوشیس

  ختیر یچشمانش را دور م غصه

 کرد  یغم نشسته کنج دلش چه م با

 خواهرش را گرفت  دست

و  دیصورتش برداشت و کف دستش را بوس یرو از

 ،نگرانم نباش  یآبج خورمیگفت :غصه نم
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 یدیرا نوازش کرد و گفت :دل م اوشیدست س الیل

نکنه  نجایا ادیبهش مگه نه ؟با خروار خروار آرزو م

  اوشیس یدلشو بشکن

 

 کیخودشون  یدردمندانه  وگفت :آدمها وقت اوشیس

تونه آدم  یدردچقدر م کیبفهمن  یبکشن .وقت یدرد

کس اون  چیبعد خودشون ه خوادینابود کنه دلشون نم

 چیمِن دل شکسته ه الیتخت ل التیدردو تجربه کنه .خ

شکنم .چه برسه به اون دختر  یکس نم چیوقت دل ه

 که قرار محرمم بشه .

 

که در چشمانش حلقه زده بود .لبخند  یبا اشک الیل

 کنه  یزدو گفت :مطئنم خوشبختت م

 

 

سر  الری:به آ دیانداخت و پرس نییسر پا اوشیس

 .حالش چطوره ؟ دشیدو ،سه روزه ند نی؟ ا ینزد
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شانه خورده و مرتب برادرش نگاه  یبه موها الیل

خودش  ی.لصال به رو گهینم یزیکرد وگفت :چ

  ارهینم

 

برد و پُرز قهوه  اوشیس یرا به سمت موها دستش

 آن بود برداشت  یرا که رو یرنگ یا

 

،دو  یکی یگفت یم رضایگفت :کاش به عل اوشیس

 شیروز بفرستتش خونه خودشون،  باالخره اونجا پ

 مادر وخواهراشه بهتره 

 

به صورت برادرش نگاه کرد و گفت :باشه بهش  الیل

 گمیم

 

 بود  ستادهیدر اتاقش پشت پنجره ا الریآ

 چند ضربه به در زد و وارد اتاق شد  رضایعل که

نکرد و از کنار همانجا پنجره نگاهش  یحرکت الریآ

 کرد
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  ستادیهمسرش ا یجوان روبه رو مرد

 یخوایم ی.تو مطمئن شنیگفت :همه دارن آماده م و

 ؟ یتنها بمون

 

 

 

[03.03.21 14:24] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۴ پارت

 

  ستادیهمسرش ا یجوان روبه رو مرد

 یخوایم ی.تو مطمئن شنیگفت :همه دارن آماده م و

 ؟ یتنها بمون

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 ؟ رضاینگاه از پنجره کند و گفت :عل الریآ

 

ش کرد تا ادامه حرفش را بر جوان منتظر نگاه مرد

 زبان آورد 

هم  یبرم خونه خودمون .چند روز خوامیگفت :م الریآ

 التیتعط یاونجا بمونم ....عاطفه بعد چند وقت برا

 باشم  ششیاومده برم پ دیع

 

دوست  ینجوریبه دخترک نگاه کرد و گفت :ا رضایعل

  ؟یدار

 

وگفت :اگه  ختیرا در کالمش ر شیها نهیهمه ک الریآ

 گهیخونه برم و د نیبه من باشه که دوست دارم از ا

 وقت هم برنگردم چیه

 

و گفت :باشه پس  اوردیخودش ن یبه رو رضایعل

 برسونمت ؟ امیب یخوای،دو روز بمون .م یکیبرو 
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به مراسم  نیبر ریگفت :نه تو دست زنُت بگ الریآ

  رمی.من خودم م نیبرس یخواستگار

 

 در ادامه پوزخند زد  و

 از اتاق خارج شد  یگریبدون حرف د رضایعل

 اوشیازدواج س یدق ودل الریمشخص بود که آ کامال

 کند  یم یرا سر او خال

 خوب البته حق هم داشت . که

 

 یکنار اطیخانواده آماده و مرتب به سمت ح همه

 ها شوند  نیرفتند تا سوار ماش

از  الریجره اتاق آرا از پن ینگاه ینیکه سنگ اوشیس

 همان اول حس کرده بود 

 و به سمت پنجره نگاه کرد  اوردیطاقت ن باالخره

 بود ستادهیآنجا ا الریآ

 کرد  یرفتنشان را نگاه م و
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گذاشته شد نه  یکه قرار خواستگار شیسه روز پ از

 با او روبه رو شده و نه هم کالم شده بودنند  کباری

 روز اما ... کی

 حالش خوب بود  الریروز که آ کی

 شانیکار را بخاطر هر دو نیکه ا دادیم حیتوض شیبرا

 کرد 

 دنندیبر یدل م دیبا جفتشان

 

 رفت و در را پشت سرش بست  رونیب

بسته  گریکه حاال د یدر سبز بزرگ یرو الریآ نگاه

 شده بود ماند 

 را دوباره در ذهنش مجسم کرد  اوشیس

 نکرد بود  پیهم خوش ت ادیز

  شهیمرتب تر از هم یکم

 یلیآمد خ یاو م یبه خواستگار یدانست اگر روز یم

  دیرس یبه خودش م شتریب

 شناخت  یرا مثل کف دست م اوشیس
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 زبانیاحترام به م یفقط برا دنینوع لباس پوش نیا

 بود 

سر  یبرا نهایاز ا  شتریب یلیاگر شوق داشت خ وگرنه

 گذاشت یو وضعش وقت م
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۵ پارت

 

دستش مچاله شده بود رها  انیرا که تمام مدت م پرده

 کرد

@Rooman_nazy
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 شیلباس ها یرو یسمت کمد رفت تا لباس گرم به

 برود  رونیبپوشد و از خانه ب

 شدیغمکده خارج م نیهر چه زودتر از ا دیبا

  شدنندیسرش خراب م یرو وارشیدر و د وگرنه

 

نشست  رضایکنار عل نیجلو ماش یصندل ونیهما

 گرفتنند  یعقب جا یصندل یهم رو دیو ناه نی.پرو

 شدنند  یراه اوشیس نیهم با ماش الیو ل اوشیس

 یلیخ لیفاصله نداشت اما با اتومب یلیخ شانیروستا

  دنندیرس یزودتر م

 نداشت  یرو ادهیهم حوصله پ یالبته کس و

بغل بود تا  نهیهمانطور که نگاهش به آ اوشیس

 نخورد  نگیهنگام دنده عقب رفتن به در پارک نیماش

 بود. ستادهیپشت پنجره ا الریمحزون گفت :آ یصدا با

 

 بود  یاش خبر جمله

 فقط سر تکان داد  الیل

 ؟ ششیپ ی:نرفت دیپرس اوشیس
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.از  دمیپاسخ داد :نه راستش ازش خجالت کش الیل

شدم  یجور کیو من خوشحال  نهیاون غمگ نکهیا

منو که خوشحالن از سر  یخواست چشما ی.دلم نم

 نهیوسامون گرفتن تو بب

 

 یکوچه را دور زد و گفت :کاش دو ،سه روز اوشیس

 بره خونه عمو بمونه 

 

خودش خواسته  الریگفت آ رضای:اتفاقا  عل الگفتیل

 چند روز بره خونه عمو 

 

به مامان  الیانداخت و گفت :ل ینگاه نهیبه آ اوشیس

بذاره  یبگو اگه امشب بله دادان قرار عقد و عروس

 .... زیروزا .زودتر تموم بشه همه چ نیواسه هم

 

 نیو گفت :چرا با ا دیحرف برادرش پر انیم الیل

 عجله ؟
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....به  الیپاسخ داد :هرچه زودتر تموم بشه ل اوشیس

که بخواد  یمامان بگو بهشون بگه  سحر هر چ

 یهم که بخواد براش م یمراسمهر  میخریبراش م

 بمونه به دلش ... یزیچ خوامی.نم میریگ

 

 نشست  الیل یلبها یرو یکم رنگ لبخند

 جمع شد  اوشیس یبا ادامه حرفها که

 یهمه مراسم ها  رو خونه آقا محمد م ی:ول اوشیس

 باشه  الریآ خوامی.نم میریگ

 

 ی.عروس اوشیس ینجوریکه ا شهیگفت :نم الیل

تو خونه ما  لیاز فام یا گهیمنصور و هر کس د

.پدر  گهید یکیخونه  میتو رو ببر یگرفتن بعد عروس

 دونهی؟خودش م هیچ هییپرسن چرا ؟قض یومادرش نم

 دوننیماجرا از چه قراره اونا که نم

 

 رضایکالفه  سر تکان داد و گفت :پس به عل اوشیس

 . نجاینباشه ا یور کیرد کنه بره  الرُ یبگو آ
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به  چارهیباشه .دختر ب یشب عقد و عروس خوامینم

 از دست خانواده ما ... دهیرنج کش یاندازه کاف

 

گفته   یک یآمده باشد گفت :راست ادشی یزیچ انگار

 واسه امشب؟ انیو زنش  ب یعل

 

که برادر بزرگترت و  شهیگفت :نم متیبا مال الیل

 رو بذار کنار  نهیامشب ک کیزنش نباشن که داداشم .

 

رو   یبحث  قبل را کش نداد و گفت :اصال عل اوشیس

 یخودم به منصور م شهیگرم نم یولش کن .از اون آب

 الری.که آ یور کیببره  یچند روز کی الریسپرم آ

  نجاینباشه ا یچند روز عقد و عروس

 

هم  الریآ ی:اتفاقا قبل  عروس دیپر الیاز دهان ل ناگهان

 یگفته بود برا ارصیخواسته بود .به عل نویاون هم

  نجاینباشه ا  یشب عروس دیبکن یفکر کی اوشیس

 

 با تعجب برگشت و به خواهرش نگاه کرد اوشیس
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 ترمز . یزد رو ناگهان
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال
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 یزغال#چشمان

 

  ۱۸۶ پارت

 

 با تعجب برگشت و به خواهرش نگاه کرد اوشیس

 ترمز  یزد رو ناگهان

 مکث کرد   یکوتاه قیدقا
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و گفت :حواسم رفت به  دیکش ینفس راحت سپس

تر نگه  ریذره د کیاگه  دمیتو ، سگه رو ند یحرفها

 داشتم زده بودم بهش  یم

 

نگاه کرد و گفت :واقعا  الیداد به سمت ل هیدر تک  به

 گفته بود ؟ نویا الریآ

 

 سکوت کرد  الیل

 شده بود مانیلحظه از گفتنش پش همان

 یم الریآ ادیرا  اوشیمدام س  دیگفت.نبا یم دینبا

 انداخت 

 

فرو برد و با  شیموها انیدستش را م اوشیس

.خدا لعنتت  رضایگفت :خدا لعنتت کنه عل تیعصبان

 کنه 

 

 شد  رونیب رهیخ یبا ناراحت الیل
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از  یکیافتاده بود  شیبرادرها انیکه م یاختالف

 ماجرا بود نیا یجنبه ها نیبدتر

که جانشان  رضایو عل اوشیمثل س یهم برادرها آن

 رفت  یهم در م یبرا

 

 یقیمسلط شدن بر خودش نفس عم یبرا اوشیس

 دیکش

  دیرا به صورتش کش دستش

دستانش نگه داشت سپس  انیصورتش را م هیثان چند

 دوباره استارت زد

 

 

منزل آقا محمد سحر داخل  اتاقش نشسته بود بعد  در

 . دیبا وسواس لباسش را انتخاب کرد و پوش نکهیاز ا

 یخودش را بر انداز م نهیبار هزارم در آ یبرا داشت

 کرد

  ستادیوارد اتاق شد کنار خواهرش ا نیافش که

 ؟ ی:روبه راه دیپرس یلبخند مهربان با
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 لبخند زد :رو به راهم  دخترک

 بود . یکم یحالش کلمه  یه راه براب رو

 فراتر  یحت ای یگفت عال یم دیبا

 یافتنیدست ن یاهایبه رو شیادم چندبار در زندگ مگر

 رسد ؟ یاش م

 

  میگفت :اومدم دو کلمه با هم حرف بزن  نیافش

 

 دوباره  لبخند زد  سحر

  دییبگو خواهدیدانست برادرش چه م یم بایتقر

نشست و خواهرش را هم دعوت به نشستن  نیافش

 کرد 

درباره  دیهست که حتما با یمطلب کی:سحر  وگفت

 . میاش حرف بزن

 

 چشم به دهان برادرش دوخته بود  دخترک
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 ریکه ز ینجوریادامه داد :مامان بهم گفت ا نیافش

مثبته  اوشیازدواج به س یجوابت برا دهیزبونتو کش

 درسته ؟

 

انداخت و با سکوتش جواب  نییسرش را پا سحر

 مثبتش را اعالم کرد

 باشد ؟ نیاز ا ریجوابش غ شدیم مگر

 تصور کرده بود   اوشیبارها خودش را در کنار س او

ابرها  یمثل سوار شدن بر رو اوشیداشتن س ییایرو

 بود یافتنیو دست ن نیریو پرواز در اسمان ش

 . شدیم لیتبد تیداشت به واقع حاال

 

که از  دونمیگونه گفت :م نیخنش را اادامه س نیافش

 اوشیس یدونیم یخبر دار الریو آ اوشیس یماجرا

  خواستهیاونو م

 

 یلیبود گفت :خوب ، خ ریکه به ز یبا همان سر سحر

 یا گهیکس د شونیزندگ یمردها هستن که تو

 ازدواج کردن  یا گهیاما با دختر د خواستنیم
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کم  یلیخ یسر تکان داد و گفت :درسته .ول نیافش

که اون دختر زن برادرشون شده باشه جلو  ادیم شیپ

 چشمشون باشه 

 

 یبه برادرش نگاه کرد و گفت :چ میمستق نباریا سحر

 ؟ یستی؟تو موافق ن نیافش یبگ یخوایم
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۷ پارت
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 یبه برادرش نگاه کرد و گفت :چ میمستق نباریا سحر

 ؟ یستی؟تو موافق ن نیافش یبگ یخوایم

 

اون پسر  ستمین اوشیگفت :من مخالف س نیافش

 ...یکه تو هم دوستش دار دونمی.م هیخوب

 

دستانش مچاله  یافتاد ودامن تو نییسر دخترک پا باز

 شد 

 

 یبدون خوامیخوبه .اما م اوشیادامه داد :س نیافش

 یجلو الری.باالخره آ ستین یازدواج بدون سخت نیا

حواسش  اوشیس یکه حت یجاها یلی.خ اوشهیچشم س

اول از  دی.با یهم  به اون نباشه تو ممکنه حساس بش

 یتو الریحضور آ یتون یم ینیبب یخودت مطئن بش

بعد  یاون خونه کنار خودت و شوهرت تحمل کن

همه  دونمیمن م هیپسر خوب اوشی...س یجواب بد

خودت هم  نیاما بب ینش تیکنه که تو اذ یتالشش م

 ینکن تیخودُت اذ یتون یم
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مرددت کنم  ومدمیبلند شد و گفت :ن شیاز جا سپس

  یبعد اقدام کن یفکر کن زی.فقط خواستم به همه چ

 

 مهربان به بردارش نگاه کرد سحر

و از اتاق خارج  دیسحر را بوس یموها یرو نیافش

 شد

 

 

 سفره شام نشسته بودنند  سر

خانواده از مهم گفته شده بو د و هر دو  یحرفها همه

 بودنند  یوصلت راض نیا

 ینه احساس اضطراب داشت و نه قلبش م اوشیس

  دیتپ

 بود  یعاد یلیخ

 آمده  یمهمان یکه برا یمثل کس درست

سفره در قلبش ولوله  یآن سو  یاو دخترک برخالف

  نیو بب ایبرپا بود که  ب یا
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امده هم باور  شیخواستگار یبرا اوشیحاالکه س یحت

 کرد که مال هم شده باشند  ینم

 شیخانوم که برا فهیبشقاب را از دست شر اوشیس

 گرفت  دیکش یغذا م

که جسارت  دیبه محمد آقا گفت :آقا محمد ببخش رو

من و سحر خانوم چند  نیکنم اما اگه اجازه بد یم

با اجازه شما چند کلمه   میصحبت کن اطیح یتو قهیدق

 باهاشون بزنم  دیحرف هست که با

 

آرام سر تکان داد و موافقتش را اعالم   محمد

 دیشامتنو بخور یپسرم .ول ستین یکردگفت :مشکل

  رونیب دیبعد بر

 

 میخوریشام م میگرد یمودبانه پاسخ داد:برم اوشیس

هم بابا ما  دیکشه .هم شما خسته ا یطول نم ادیز

 . میرفع زحمت کن دیبعد شام با گهید

 

 باباجان  یسر تکان داد :هر جو راحت محمد
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غذا  دییخوایکنه م یم خیخانوم گفت :غذاتون  فهیشر

 ؟ دیبخور رونیب دیبکشم بر

 

 سقوط کرد  نهیدخترک در س قلب

 یزی.چه چ یزود نیشام دونفره اشان به هم نیاول

 ن؟یبهتر از ا

 بود  دهیچسب نهیاز خجالت سرش به س اما

 ینیس رمیبلند شد و گفت :من م شیاز جا الیل

  اطیح یتو ارمیشامتون خودم م دی.شما برارمیب

 

  یبلند شد وگفت :با اجازه همگ شیاز جا اوشیس

 

 نشسته بود شیاما همچنان سرجا سحر

داداشم سرپا  گهیکرد :سحر جان پاشو د شیصدا الیل

  ستادهیا

 

 شیاز جا شدیم دیکه سرخ و سف یبا صورت سحر

 برخاست 
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 ایاتاق  یتو دیبر دییخوایکه سرده م رونیگفت :ب الیل

 باال خونه ما  دیبر

 

مهربان به خواهرش نگاه کرد و گفت :نه  اوشیس

 خوبه  هیهوا بهار

 

 

 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۸ پارت

 

شام را  یبود و ظرفها ستادهیآشپزخانه ا یتو الریآ

 شست  یم
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کرد تا به  یسر خودش را گرم م شتریب نکاریا با

 نکند  امشبش چگونه گذشت فکر نکهیو ا اوشیس

وارد آشپزخانه شد و گفت :بابا خواهر شوهر  حانهیر

 ؟ یواسه چ نیکارو نکن.پس عروس گرفت نیا

 

 نیگفت :ا ینگاهش کرد و با خنده  مصنوع الریآ

  ینبود ینجوری.قبال ا ایزبون باز شد یلیروزا خ

 

با  ینیعاقبت هم نش گهیو گفت :د دیخند حانهیر

.تو هم که کارت  زمیبر یچا خوامی...م نهیمنصور ا

منصور  میبخور یچا ایزودتر ب زمیر یتموم برات م

  میخسته اس ما بر

 

خانه شعله  واریبه د واریدر خانه د حانهیو ر منصور

 کردنند  یم یزندگ

متعلق به رضا و عاطفه  نیاز ا شیکه پ یمنزل همان

بود که البته هنوز هم بو اما چون فعال آنها ساکنش 

 نبودنند منصور و همسرش در آن مستقر شدنند 
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 چطوره ؟ لهی.جم امیگفت :باشه االن م الریآ

 

به شهر  یکار یمحمود برا شدیم ی،دو روز یکی

 رفته بود 

اش  یماه باردار نیآخر یروزها نیآخر لهیجم چون

 ماند  یذرانند در خانه شعله و کنار او مگ یرا م

 یلیدو هوو خ انهیافتاد م الریآ یکه برا یاز اتفاق بعد

 با هم بهتر شده بود

 

گذاشت و گفت  ینیآخر را هم در س وانیل حانهیر

 گهی.مامان شعله که م شهیم شتری:انگار دردش داره ب

.منصور  ادیامشب بچه م داستیاز رنگ و روش پ

 یخودش قبول نم یول مارستانیب مشیاصرار کرد ببر

 ... گهیکنه م

 

بانو به  یجمله اش را کامل نکرده بود که صدا هنوز

 ؟ ستی.؟حالت خوب ن لهی:چته جم دیگوش رس

 

 رفتند  رونیاز آشپزخانه ب حانهیو ر الریآ
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دستانش گرفته بود و محکم  انیبالش را م لهیجم

  دادیفشار م

دردم  شهیم یساعت کیگفت : شیدندان ها انیم از

 شده  دیشد

 

 یزن حساب یگینم یزیتشر زد :چرا چ شعله

  ادیبچه ات ب ایسر خودت  ییبال کی یخوای؟م

 

 درد دارم  یلیخ ی:وا دینال لهیجم

 

 مدت شام خوردن او دست به کمر راه رفته بود  تمام

اصرار و التماس بانو سه لقمه غذا از دستش  با

 گرفته بود 

  یوا ی....ا یوا ی:ا دینال دوباره

 

 

 میبغلش را گرفت :پاشو کمکت کنم بر ریز عاطفه

 کجاست  ؟یبچه ات آماده کرد فی...ک نیماش یتو
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با درد و نفس نفس زنان گفت :خونه خودمون  لهیجم

 کمد  نییاتاق آخر .طبقه پا ی.تو

 

 رمیو گفت :من م دیدو یبه سمت در خروج الریآ

  ارمیم

 

 بانو
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۸۹ پارت
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 بودنند  ستادهیا وانیو سحر لبه ا اوشیس

 داد هیتک وانیا یدستش را به نرده ها اوشیس

 یآن انداخت و به سحر که حت یوزنش را رو ینیسنگ

 کرد  یلحظه سرش را بلند نم کی

 کرد  نگاه

 نیا یکه زمان تماشا یهم از لبخند نا محسوس خودش

نشست خبر  یم شینقش ،بر لب ها زیدخترک ر

 نداشت 

 کرد  یآغاز م ییجا کیحرف را از  دیبا

رو به رو  یکیجابه جا کرد و به تار یرا کم سرش

 شد  رهیخ

 ست؟ی:سردت ن دیپرس و

 

ماه بود و همچنان  نیفرود نینخست یروزها یهوا

 سرد 

مگر  مشیرنگ ضخ یسحر با آن پالتو کالباس اما

 سردش باشد  شدیم
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قلبش آنقدر شعله  انیالبته که عشق سوازان م خوب

 یهم در کار نبود م ییاگر پالتو یور بود که حت

 توانست عدم حضورش را جبران کند 

آهسته خارج شد که  یسرخش صدا یلبها انیم از

 کرد یکلمه نه را زمزمه م

باز کردن صحبت  یرا برا یحرف خوب دیفهم اوشیس

 انتخاب نکرده 

 یلبها ینه کوتاه بود که همانجا رو کی جوابش

 و تمام شد  دیدخترک چسب

 برود سر اصل مطلب  میگرفت مستق میتصم نباریا پس

را به صورت دخترک دوخت و گفت :اگه  نگاهش

هست  یحرفها کیچون  میخواستم با هم صحبت کن

  یشب اول بدون نیکه دوست دارم هم

 

سحر  ارام گفت :من سرا پا گوشم  ُُ

 

خبر نداشت آن لبخند نامحسوس آمده  اوشیهم س باز

 نشسته  شیلبها یو رو
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گل انداخته  دخترک را  یکه لپها یوقت بخصوص

  دیدیم

بال را سرشان آورده  نیمعلوم نبود سرما ا که

  اخجالتی

 را جمع کرد و رفت  شیخوب لبخند زود دست و پا اما

 بود  الریدرباره آ یجمله بعد چون

که از قصه من و زن  دونمیادامه داد :م اوشیس

 برادرم ....

 نیموقع گفتن ا شیتالشش را کرده بود که صدا همه

 کلمه نا به هنجار خش برندارد 

 موفق هم بود  بایتقر

کلمه  نیزمان ادا ا وانیدستش را دور نرده ا اگرفشار

 . میگرفت یم دهیناد

نکرد تا سحر حجم فشارش  را حساس نکند و  مکث

که از قصه منو و زن برادرم  دونمیادامه داد :م

 یکنم چون واقعا عالقه ا ی....انکار نم یخبردار

درباره گذشته حرف بزنم اما چندتا  ادیز خوامیبود...نم

 ی.قبل از هر مطلب ینکته هستش که الزمه بدون

 ... یودمکه تو انتخاب خ یبدون نویا خوامیم
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 دخترک نشست یلبها یکه رو  یلبخند

 یباال آمد و رو یلحظات یاش که برا ینگاه عسل و

 نشست  اوشیس یچشم ها

 داد  شینما اوشیس یرا برا ییبایز صحنه

 یاش در حصار آن مژه ها یدرشت عسل چشمان

 هم شده بود  شتریب شانیبایبلند که به ُسرمه ز اهیس

  شدنندیم بایو ز یدنید یحساب زدنندیبرق م یوقت

 دینبود که نگاه برد اوشیس

 نداشت  دنینگاه بر یهم برا یا عالقه

دخترک  یعسل یدو گو نیا رهیخواست آنقدر خ یم

 بماند تا تمام مغزش از آن پر شود 
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

. 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۹۰ پارت

 

دخترک  یعسل یدو گو نیا رهیخواست آنقدر خ یم

 بماند تا تمام مغزش از آن پر شود 

 را به طور کامل پاک کند  یجفت چشم زغال کی

  اوردیرا تاب ن اوشیسحر نگاه س اما

انداخت و مرد جوان باز به زبانش حرکت  نییپا سر

باشم  نجای.خودم خواستم که ا یداد :تو انتخاب خودم

ازم خواسته نه  یمن مطرحش کنم نه کس نکهی.قبل ا

 تیخواستگار امیداده بود که ب شنهادیبهم پ یحت یکس

خانواده ام  یبه اعضا شنهادیپ نیهم که ا دی.تا روز ع

 نیرو واسه ا نای.ا نداشتنخبر  چکدومشونیگفتم ه
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چه االن ،چه فردا ،چه هزار سال بعد اگه حرف   گمیم

اومد  شیپ نمونیب یو بحث و دعوا و دلخور ثیو حد

 ... ادیم شیکه همه زن و شوهرها پ نیاز اونا که ب

 

 

 از سقوط قلب دخترک  آخ

مراعات قلب  زدیاز زن و شوهر شدن حرف م اوشیس

 کرد  یدخترک را نم

 گرفته بودنند المذهب ها  یچه سرعت شیاهایرو

تاختند و  یتاختند و م یتوانست به آنها برسد .م ینم

  ایتاختن رو باستیچقدر ز

 

همچنان روحش را جال  اوشیگوش نواز س یصدا

 ادیم شیهمه زن و شوهر ها پ نی:از اونا که ب دادیم

 ی.از اون ور یور نیاز ا رونیب یرفت دونمینم ای...

چند نفر  ری....خوب البته بگم غ یدیشن یثی،حد یحرف

کس از عالقه ما خبر  چیه گهیدوخانواده د یاز اعضا

 خوامیزد م یحرف یوقت کس کیاگه  ینداشته ول
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 شنهادیپ یمنو مجبور کرده نه حت یکه نه کس یبدون

 داده من خودم تو رو انتخاب کردم...

 

 لبخندش دستش خودش بود و نه نگاهش  نه

جمله دل  نیزمان گفتن ا اوشیتوانست از نگاه س ینم

 بکند 

 یبه دل م یادیعاشقانه نبودنند اما ز شیحرفها

 نشستند 

و ما گفتنش  الریآن جمله جمع بستن خودش و آ اگر

نوش شده و به جانش  یگرفت باق یرا فاکتور م

 نشسته بود 

 

 نیهست که هم یصحبتها گی یگفت :ول اوشیبازس

 یحس ها کی الریمن و آ نیامشب بشه بهتره ...ب

اون خونه است و زن برادر  یتو الریبوده و االن آ

.ما ....منظورم  یمنه و تو هم از گذشته ما خبر دار

اون خونه  یتو شهیواسه هم ستیمن و تو ...قرار ن

 اما ... میبمون
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 جانم  یا

که حواله اش  ییدخترک مُرد با آن ما ییکجا مردک

  یو او را کنار خودت جمع بست یکرد

مدت قراره  کی:اما باالخره  یزنیهمچنان حرف م تو

 یدونیباشه که م یاون خونه کنار دختر یاونجا تو

 یتحمل کن یتون یداشتم .م ین باهاش گذشته ام

 یلیمسائل خ نیا یخانوم ها رو دونمی؟چون من م

 حساس ان 

 

نگاه  اوشیسرش را بلند کرد و به صورت س سحر

 هست ؟ ی:مگه هنوزم حس دیکرد و پرس

 

که  ستمیمحکم پاسخ داد :من انقدر پست ن اوشیس

عاشق زن برادرم باشم .بهش فکر کنم .واسه اش 

 از گذشته مونده   ییزایچ کیببافم اما هنوز  ایرو

 

 دروغ گفته بود  یکم

که حاال همسر  یدخترک دنیقلبش به د یهم گاه هنوز

 شدیو رو م ریبرادرش بود ز
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 کردنند  یخاطرات جان به سرش م یهم گاه هنوز

کرد  یممنوعه بود که فکر م یحس ها به حد نیا اما

 به زبان آوردنشان هم گناه است 

تواند ذهن دخترک را آلوده کند و تا آخر  یم یطرف از

 به جانش  ندازدیعمر تخم شک را ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۹۱ پارت
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تواند ذهن دخترک را آلوده کند و تا آخر  یم یطرف از

 به جانش  ندازدیعمر تخم شک را ب

 یندارم .هر کس یگفت :من به گذشته کار سحر

 شهینم لیخواسته دل یم یآدم کیگذشته  یممکنه تو

اون آدم بشه .گذشته رفته  ریدرگ شیکه تمام زندگ

 کیاز گذشته مونده  نیهم که گفت ی....اون حس ها

انقدر  میتون یمشت خاطره اس .من و شما کنار هم م

 گهید ییزایواسه چ ییکه جا میخوب بساز یخاطر ها

باشه  یثیممکنه حرف و حد نیگفت ینمونه .از طرف

 یو به حرفها ستادهیآدم جلوم ا کیخوِد  یمن وقت

 دمینم تیدور و برش اهم

 

 نشسته بود شیلبها یپر رنگتر رو اوشیس لبخند

روبه  ریدخترک آرام و سر به ز نیدانست ا ینم

هم خانومانه حرف  نیتواند به موقع اش ا یم شیرو

 بزند
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با  الیباز شد و ل که در دییبگو یزیخواست چ اوشیس

 آمد  رونیب ینیس

 خیگفت :عروس و دوماد خوشکلمون چطورن ؟ و

 ؟ نینکرد

 

نگاه کردنند و او ادامه داد  الیدو با لبخند به ل هر

  دینکن خیآوردم  ی:واسه اتون چا

 یول اطیح یتو ارمیگفت براتون شام ب فهیشر مامان

نشستن واسه شام خوردنه نه  ینه جا نجایمن گفتم ا

کرده  خیو شام  نیستیسرپا با دیمناسب .با یهوا

 . نیبخور

سفره پهن  کیحرفهاتون حاال حاالها ادامه داره  اگه

 آشپزخونه  یکنم تو

 سر سفره  دییایکه ب شهیزود تموم م اگه

 

انداخت و گفت :نه زود  یبه سحر نگاه کوتاه اوشیس

سر سفره .از طرف من معذرت  مییای.م شهیتموم م

  الیکن ل یخواه
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 نایچرا .به قول بابام ا یلبخند زد :معدرت خواه الیل

حرفهاشون بزنن و سنگ هاشون  دیرسمه جوونا با

رفت  ادمونیوا بکنن .حاال امشب ما بزرگترا 

 خودشون دست به کار شدن 

 

 

و سحر داد و  اوشیرا دست س یچا یها وانیل

 خل خودش هم بر گشت دا

نگاه از خواهرش گرفت و به سحر که حال  اوشیس

 شده بود نگاه کرد شیچا وانیل رهیخ

دخترک را با تمام قلبش دوست  نیتوانست ا یم

 بدارد؟

 

 نی:گفت دیسحر مانع جواب ذهنش شد و پرس یصدا

قراره  یی.جا میمون یاون خونه نم یتو شهیواسه هم

 ؟ میبر

 

  اوشیجمع بستن خودش را با س دادیم یفیک چه
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 ادیجوان پاسخ داد :راستش برنامه هام ز مرد

کنم  کاریچ خوامیم دونمینم قی.دق ستیمشخص ن

 میبر لیتخصص و ادامه تحص یمدت برا کی دی.شا

از  رونیب رمیخونه بگ کیو  میبمون نجایهم دمی.شا

 ...   میکن یخونه بابام زندگ

 

 

 مییو گفت :اگه بخوا دیباره وسط حرف خودش پر کی

 کی گهیشهر د کی. یدار ی.تو مشکل میبر نجایاز ا

از  نجایو ممکنه از ا رمیکه بتونم تخصص بگ ییجا

 دور باشه  یلیباغ چشمه خ

 

 دستانش سفت گرفته بود انیرا م وانیل سحر

  دادیخوب به دستانش م یحس شیگرما

 شهیخجالت داشت اما گفت :خوب دلم که تنگه م یکن

هر جا که شما  نییبخوا نطوریاما ...اما اگه شما ا

  امیم دیصالح بدون

 

 نگاهش کرد  یجور خاص اوشیس
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 دخترک .... نیباشد ا یدوست داشتن شدیم

 

 

 

[03.03.21 14:25] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۱۹۲ پارت

 

 دهیرس مارستانیکه به ب شدیم ی،سه ساعت دو

 کند مانیزا لهیبودنند تا جم منتظر

 نیدر ماش هیو بق مارستانیو بانو و عاطفه در ب الریآ

مناسب نبود   دخترها نگران  مانیزا یبرا سنش

  دیآ شیبچه پ ایخودش  یبرا یبودنند مبادا مشکل
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آمد ومژده به  رونیب مانیپرستار از اتاق زا باالخره

 آمدن نوزاد را داد  ایدن

  دنندیکش یراحت نفس

 رفت تا خبر را  به مادرش هم بدهد  الریآ

که برگشت رو به عاطفه گفت :عاطفه هوا سرده  یوقت

خسته شدن  نایمامان ا یروشنه ول نیماش ی.بخار

تو و رضا  ایاومد ب ای.حاال که خدا رو شکر بچه به دن

.من و  دیرو هم ببر دهیو سع حانهیمامان و ر دیبر

  میمون یم نجایبانو ومنصور ا

 

 

 ینم یزیچ یگفت :نه شما ها که از بچه دار عاطفه

  ادیسر بچه م ییبال کیوقت  کی دیدون

 

رو خودمون بزرگش  دهیو گفت :خوبه سع دیخند بانو

پر از دکتر و  نجایبچه ات باش ا شیبرو پ ای.ب میکرد

 یبشه تو نباش داریاگه ب دهیکه سع یدونیپرستاره .م

  شهیهالک م
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نگاه کرد و گفت :برم  شیخواهرها دبهیبا ترد عاطفه

 مگه نه ؟ دییایپس ؟شما از پسش برم

 

 رونیسر تکان داد :آره برو.خسته شدن اون ب بانو

 .برومراقب بچه ات باش

 

و کودکش هم در اتاق  لهیکردنند و جم یرا راه عاطفه

 ساکن شدنند  مانیبخش زنان و زا

شانس خوبشان آن شب بخش خلوت بود و مهمان  از

 ن بودنند اتاق فقط خودشا

 لویآن موجود کوچک دو ک دنیبانو به محض د  الریآ

 قایپتو حس کردنندعم انیم دهیچیپ یو هشتصد گرم

 دوستش دارند 

 خسته بود  یبود و حساب دهیکش یادیدرد ز لهیجم

بود نوازد  یگوش به زنگ بودنند کاف امادخترها

 بدهد تا در خدمتش باشند ییکوچک صدا

 گذشت  یداریشبشان به ب شتریب
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 روز بعد . صبح

و بانو هم نوزا د   دادیرا م لهیصبحانه جم الرداشتیآ

به اتاق متخصص اطفال برده  هیاول نهیمعا یرا برا

 بود 

جان شماره  الریو گفت :آ دینوش یچا یکم لهیجم

 کهیکوچ بیبچه .ج فیک یمازار نوشتم تو لیموبا

  یخبربد یزنیزنگ م کی.بهش  فیگوشه ک

 

 کمد کوچک را مرتب کرد یتو لیوسا الریآ

آورد وگفت :باشه   رونیب لهیجم فیک بیرا از ج کاغذ

 اطالع بده  گمیبه منصور م

 دیراه رو منصور را د یها انهیرفت .م رونیاتاق ب از

 آمد  یکه با دست پر م

  ستادیمقابلش ا برادرش

گرفت و گفت :براتون  الریپر را به سمت آ سهیک دو

 اس . وهیو آبم ریو ش کیمقدار ک کیصبحانه گرفتم .
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را از دست برادرش گرفت و گفت :دستت  سهیک الریآ

 درد نکنه 

 

ادامه سخنش کاغذ را به دست منصور داد و گفت  در

خواسته بهش زنگ  لهیشماره تلفن مازاره .جم نی:ا

 .زحمتشو بکش  یخبر بد یبزن

 

 برگشت  لهیها به سمت اتاق جم سهیک وبا

 برد  نهیمعا ینوزاد را برا نکهیبعد  از ا بانو

 یندارد و فقط کم یخاص یداد که نوازاد مشکل اطالع

 اش باالست یزرد
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۹۳ پارت

 

 یماندند سپس راه یم مارستانیدر ب دیظهر را با تا

  شدنندیخانه م

 منصور نشسته بود  لیاتومب یتو اطیدر ح بانو

 داده بود  هیتک یصندل یکه سرش را به پشت همانطور

 یافکار در هم و برهمش که در مغزش جوالن م به

  دیشیاند یدادنند م

 یرفته خواستگار اوشیس شبیمنصور گفت :د به

  الیخواهر شوهر ل

 

 اما منصور سر تکان داد  دیبا چشمان بسته ند بانو

 یفکر م یزیتا حاال دارم به چ شبیگفت : از د بانو

 کنم ...
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داده  هیتک یصندل یسرش را به پشت همانطورکه

 نیاومدن ا ایبودبه برادرش نگاه کرد وگفت :  به دن

 نیاز ا الریدور نگه داشتن آ یبرا هیبچه بهانه خوب

هفته  کی میراه بهانه کن یکه دور  هیماجرا .نظرت چ

.باالخره بچه  مینگه دار نجایرو ا لهیو جم الریآ یا

اول  یروزها یتو خوادیمکسن ،دکتر ،وا یغربالگر

چند روز از اون خونه دور بمونه بهتره .بهش  الری.آ

 بهتره  میبمون نجایبهتر به بچه ا یدگیرس یبرا گمیم

 

هم  یبه خواهرش نگاه کرد و گفت :بد فکر منصور

از رفقام هست که خونه مبله به مسافرا  یکی. ستین

 تونم واسه چنددروز ازش اجاره کنم  یاجاره .م

 

خوب  یلیصاف نشست و گفت :خ شیسر جا بانو

تو  گمیکنم م یصحبت م لهیمنصور من با جم شهیم

و برگردم  امیراه ب نیتونم ا یبگو من سختمه نم

،دو هفته از ده دور  یکی الریآ یجور کی.خالصه 

 کیصحبت کن بگو  اوشیتو هم با س میدارینگه م

 مقدار کارهاشون جلو بندازن .
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چه به  یبر لب منصور نشست و گفت :ول یلبخند

 بچه .نه بانو؟ نیاومد ا ایموقع به دن

 

 نیا الریهم لبخند زد :آره .واقعا به موقع بود .آ بانو

 گهید یآخر نیتحمل کرد ا یادیز یمدت فشار روح

دور  زیاگه چند روز از همه چ یواقعا اضافه بود .ول

  خورهیم ییهوا کیمغزش باشه 

 

 رمیصحبت کن .منم م لهیگفت :پس تو با جم منصور

 دنبال خونه

 

گفته بود و او هم  لهیجم یرا برا زیهمه چ بانو

 اعالم کرده بود  یهمکار یموافقتش را برا

حال  یلیخودش هم خ نکهیآمد  با ا الریکه آ یوقت

 نداشت  یمساعد

 کرده و غرغر کرده بود یباز لمیتوانست ف تا

 که راه دور است 
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اول تولد نوزاد که هم  یتواند در روزها یو او نم 

 نیدارند مدام ا اجیخودش و هم نوزادش به دکتر احت

 . دییایراه را برود و ب قهیدق ۴۵

تواند  یبود که نم دینال شیها هیهم از در بخ یکل یحت

 ندیبنش لیدردناکش در اتومب یها هیبا بخ یمدت طوالن

کرده بود که اگر نوازددر  یدر ادامه هم سخنران و

به  ییرفت و آمد سر ما بخورد چه بال ریطول مس

  شودیم یو چه دردسر بزرگ دیآ یسرشان م

 متعجب فقط گوش کرده و گوش کرده  الریآ

 کردنش  مانیبود به حساب تازه زا گذاشته

ار ب نیشده بودنند اول کیبه او نزد شتریکه ب یمدت در

  زدیهمه غر م نیبود که ا

گفته بود  الریرا کامل کرده و به آ لهیجم یهم باز بانو

در  یادیمشکالتشان لطف ز یدر روزها لهیکه جم

 حقشان کرده 

 وقت جبران است  حاال

بکشند و هر  یاجازه دهند او و بچه اش سخت دینبا

انجام  دیآ یاش از دستشان بر م یراحت یبرا یکار

 دهند 
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۹۴ پارت

 

 بود  عصر

 لهیدخترها و جم یخانه را برا نکهیبعد از ا منصور

 آماده کرد 

 به سمت ده راند  
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بردارد و  لهیدخترها و جم یبرا لهیوس یتا هم مقدار 

 استراحت کند  یهم کم

 زد  شیبه خانه عمو یاز رفتن به خانه سر اماقبل

سر سفره غذا بودنند که او  ونیخانواده هما یاهال

  دیرس

 اصرار کرد همراهشان غذا بخورد  یلیخ نیپرو

 ایگفت :بچه به دن رضایاو رد کرد و رو به عل اما

هفته ،ده  کیو بانو  الریبا آ لهیاومد .قرار شد  جم

 باشن  لهیل جمروز شهر بمونن تا کمک حا

 

  ردیبود اجازه بگ امدهین

از  نیبگذارد و ا انیرا در جر رضایخواست عل فقط

 لحنش کامال مشخص بود 

او را اصال آدم حساب  نکهیکرد به ا یسع رضایعل

 دهیهم نپرس یسوال خشک و خال کی ینکرده و حت

 باشد  تیاهم یاند ب

 

دادن به پسر  حیتوض یرا برا یشتریزمان ب منصور

 صرف نکرد  شیعمو
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  میچند کلمه حرف بزن دیگفت :با اوشیبه س رو

 

 بلند شد  اوشیس

 یخوریغذا م یگفت :دار شعله

 

 امیبه مادرش نگاه کرد و گفت :بعدا م اوشیس

  خورمیم

  خوردیم بعدا

 منصور مهمتر بود  یحرفها

 است  شبید یو خواستگار الریبود درباره آ مشخص

 ساختمان که خارج شدنند  از

 ؟ مینیبش نجایبه تخت اشاره کرد و گفت :هن اوشیس

  نیماش یتو میگفت :نه بر منصور

 

 رهینشسته بودنند و هر دو در سکوت خ نیماش یتو

 بودنند  رونیمنظره ب

  یبرف یا منظره
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به آفتاب جان  روزیاز د شتریهر روز ب شیبرفها که

  شدیسپرد و آب م یم

 بود منصور حرف بزند  قرار

 یتو نیکرد یسکوت را شکست :کار خوب اوشیس اما

دور باشه  نجایمدت از ا کی. نیشهر نگهش داشت

 و بچه اش بشه بهتره  لهیسرش هم گرم جم

 

برف  ریکه ز نیزم یقهوه ا ینگاه از لکه ها منصور

 شبید یشده بود گرفت و گفت :خواستگار انینما

 چطور بود ؟

 

 تفاوت گفت :خوب بود . یب یبا لحن اوشیس

 

را گرفت  شیپسر عمو یادامه صحبت قبل منصور

تو  اوشیاونجا بمونه.س یچند روز می:آره قراد گذاشت

 ؟ یخرده به کارهات سرعت بد کی یتون یم

بشه . باالخره شما رفت و  تیاذ ادیز الریآ خوامینم

 کیاگه بشه  خوامی.م دیو مراسم دار دی.خر دیآمد دار
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مقدار به کارهات  کی ینباشه و تو هم بتون نجایمدت ا

  یسر و سامون بد

 

.تو چند  ستین یسر تکان داد :باشه مشکل اوشیس

رو به  یهمه چ نجایروز اونجا سرشو گرم کن منم ا

گفتم .گفتم به  نویهم الیبه ل شبیکنم.خودمم د یراه م

 یبخواد براش م یمامان بگه دخترشون هر مراسم

رو زود جمع و جور بشه .خودمم  ی.اما همه چ میریگ

 بشه  یطوالن ادیز خوامینم

 

 

 

 

[03.03.21 14:25] 

 

 

 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  یزغال#چشمان

 

 ۱۹۵ پارت

 

گذاشته بود و  شیپاها ینوزاد کوچک را رو الریآ

 تا بخوابد  دادیرا تکان م شیداشت پاها

کرد  یجرات نم یکوچک بود حت یلیهنوز خ نکهیا با

 ببوسدش

 دوستش دارد  یلیکرد خ یحس م اما

 بود  یملوس و خوردن ییجورها کی

 

اسمشو  یخوایم ینگاه کرد و گفت :راست لهیجم به

 ؟ یبذار یچ

 

و  ندیجا به جا شد تا راحتتر بنش شیدر جا یکم لهیجم

وارد شود و گفت  شیها هیبه بخ یفشار کمتر

 یاسمشو چ  خوادُ یم مینیبب ادیبذار بابات ب دونمی:نم

 بذاره 
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با ذوق به صورت برادر  کوچکش نگاه کرد و  الریآ

  هیکوچولو و دوست داشتن یلیگفت:خ

 

 بود  الریصورت آ رهیهم با ذوق خ لهیجم

ساعت  ۲۴پسرک بامزه خوب توانسته بود در  نیا

 گذشته حواس دخترک راپرت کند 

 م؟یبذار یاسمشو چ ی:تو دوست دار دیمحبت پرس با

 

من  دونمیفت :نمبرادرش شد و گ رهیمتفکر خ الریآ

 بهش فکر نکردم 

 

 نکرده بود ! فکر

فکر نکرده بود .قبل از  لهیوقت به اسم بچه جم چیه

آمد و بعد هم که  یآن ماجرا که از او خوشش نم

 توانست فکر کند . یداشت و نم یریدر گ یحساب

 به سرش آورد  رضایکه عل ییبال ریگ در

 .... اوشیاز دست دادن س ریگ در
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 یخواستگار ی،او شب گذشته برا اوشیس یراست

 رفته بود

 

 از نهادش بلند شد  آه

 کند  یرفته بود تا سحر را خواستگار او

 و همسر و محرمش گردد اوردیسحر را ب تا

شد .و قطره  رهینوزاد در خواب خ دیصورت سف به

  دیاشک از چشمش چک یا

 دانست چگونه یهم نم خودش

 ماجرا غافل شده نیساعت گذشته از ا ۲۴ در

 

فکرش را  یموجود کوچک حساب نیآمدن ا ایدن به

 مشغول کرده بود 

 ازخاطرش رفت  زیکه همه چ یطور

 یآمده بود تا او حت یبرادر کوچک چشم آب نیانگارا

 را فراموش کند   شیغم ها یشب یشده برا

اصال به غم  گریآمد که د یروز م کی شدیم کاش

 فکر نکند  شیها
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 رفت  یم نیاز ب شی همه غمهاکال شدیم کاش

در  یاش لبخند کم رنگ یچشم آب یوجب مین برادر

 خواب زد 

  زدیبار بود که لبخند م نیاول

که  دیآ یروز م کی نکهینشانه بود بر  ا نیاحتماالا

  ستین یغم گرید

بود و مثل  نیریش یادیز ندهیغم آ یب یبه روزها دیام

 به دهانش مزه کرد  یحساب یبچگ یآبنبات ها

 نشست  الریآ یلبها یهم رو یبزرگ لبخند

کوچک  یادیز شیپاها یرو دهیکه موجود خواب فیح

 بود 

 چالندش یم ریدل س کیکرد  یبلندش م وگرنه

 دیام می:اسمشو بذار دینگاه کرد و پرس لهیجم به

 ؟  لهیجم

 

نگاه کرد و  شیبه دختر هوو یبا لبخند بزرگ لهیجم

  یاسمو دوست دار نیگفت :ا
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 نیبهتر دیشد و گفت :ام رهیخ لهیبه صورت جم الریآ

 کی دیتونه داشته باشد .ام یآدم م کیکه  هیزیچ

.اگه تو هم دوست  شهیسبز م ریدرخت که وسط کو

 .دیام میاسمشو بذار یداشته باش
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  یزغال#چشمان

 

 ۱۹۶ پارت

 

 

 یسرش را به سمت آشپزخانه اوپن جمع و جور الریآ

 داشت برگردانند دیکه به سالن د

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



بود گفت  یو به بانو که در آشپزخانه مشغول آشپز 

 میقشنگه ؟اسمشو بذار دیبانو ؟ام هی:تو نظرت چ

ما  نکهیبابا که از سفر برگرده از ا یکن یفکر م د؟یام

 ؟ شهیناراحت نم میاسمشو انتخاب کرد

 

 با لبخند به خواهر و برادر کوچکش نگاه کرد بانو

شده  دهیچیموجود کوچک پ نیهم متوجه شده بود ا او

را پرت   الریزرد خوب توانسته حساب آ یپتو انیم

 دیقشنگه منم با اسم ام یلیکند  و گفت :آره خ

که منصور  نطوریا کشهیموافقم.بابا تا برگرده طول م

 افتاده  ریرش گبابل گفته کا یگفت بهش زنگ زده ول

 

به  یدگیبه رس الریوقت آ شتری. دو روز بعد ب یکی

 کوچک گذشت  دیام

 اوشیس رامونیکمتر وقت فکر کردن به اتفاقات پ و

 را داشت 

هم نتوانسته بود مغز او را  دیآمدن ام یچند که حت هر

که  ییرضای،سحر و البته عل اوشیبه طور کامل از س
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از همسرش نگرفته بود  یسراغ شدیحاال سه روز م

 کند  یخال

 فکر است  یب یادیدانست مردک ز ینم

حال همسرش را  دنیواقعا وقت سر زدن و پرس ای

 ندارد 

 نبود  دلتنگش

که  یبود نسبت  به زن تیاهم یهمه ب نیا نکهیا اما

نامش را در شناسنامه اش ثبت کرده  شدیم یچند ماه

 کرد یاش م یبودنند عصب

 

 

 را گذرانده بودنند  یشب سخت لهیو جم بانو

را  لهیگرفت و جم لیرا تحو دیام الریصبح آ یکهاینزد

 که به او و نوزادش داده بودنند یبه اتاق

خودش و بانو  انیکه م یو بانو را هم به اتاق 

 استراحت کنند  یمشترک بود فرستاد تا قدر

را در آغوش داشت در سالن  دیکه ام یدر حال خودش

که منصور  یمنزل دو خوابه ا یبایکوچک و ز

 رفت تا کودک بخوابد  یاجاره کرده بود راه م شانیبرا
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اما پر  زیاز دو ،سه ساعت ور رفتن با نوزاد ر پس

 شیباالخره موفق شد اورا سر جا لهیجم ییسر و صدا

 بخواباند 

 روشن شده بود  هوا

نماز را تند خواند به مبل راحت گوشه سالن  خودش

 استراحت کند  یهمان قدر یپناه برد تا رو

چند ضربه به در  یچشمانش گرم شده بود که کس تازه

 زد 

 فکر کرد اشتباه کرد  ابتدا

 دییایب دنشانید یرا نداشتند که برا یآن شهر کس در

ساعت از  نیخانواده هم ا یاعضا ریو سا مادرش

 آمدنند  یصبح به خانه نم

 شیجابار دوم به در ضربه زدنند از  یبرا یوقت اما

 بلند شد

رنگ  دیکوچک خانه گذشت و در بزرگ سف اطیح از

 را بازد کرد 

 بود  یجفت چشم آب کی دیکه د یزیچ نیدر اول پشت

 سر تکان دادو سالم کرد  مازار
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 یاش رو یمشک یاز موها یقسمت وهمزمان

  ختیصورتش ر

 را پس زد  شیحوصله با دست موها یب

 مشخص بود خسته است  کامال

 ؟ یکن یکارمیچ نجایمتعجب گفت :سالم .تو ا الریآ

 

 نیماش یکن یجواب گفت :در باز م یبه جا مازار

 یم یخسته ام.چند ساعته دارم رانندگ یلیتو .خ ارمیب

 کنم .
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  یزغال#چشمان
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  ۱۹۷ پارت

 

 در را باز کرد  الریآ

 شد  اطیوارد ح نیسوار بر ماش مازار

 شده  ادهیپ لشیمنتظر شد تا مرد جوان از اتو مب الریآ

 هر دو با هم به سمت در سالن رفتند  سپس

 ؟ ی:خوب دینگاه کرد و پرس الریبه آ مازار

 

 یب شبیکوچولو د دیپاسخ داد :نه راستش ام الریآ

 کرد نتونستم خوب بخوابم  یم یقرار

 

به صورت مازار  یصحبتش را با نگاه کوتاه ادامه

 ؟ یخسته ا یلیگفت :تو هم انگار خ

 

 کردم . یسره رانندگ  کیسر تکان داد :آره  مازار

 

 ؟ یرو از کجا آورد نجای:آدرس ادیپرس الریآ
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 الریکه قرار بود تخت خواب آ یهمان مبل یرو مازار

من  دونستیباشد نشست و گفت :از منصور گرفتم .م

 م آدرس داد کنم .زنگ زد به یامروز حرکت م

 

 یکرد مهمان نواز یاش سع یبا وجود خستگ الریآ

 کند 

 ؟ ارمیبرات ب یخوریم یزی:چ دیپرس

 

 ؟ یقهوه درست کن کی شهیتعارف گفت :م یب مازار

 

به چشمان سرخ مازار نگاه کرد و گفت :قهوه  الریآ

  یبخواب دیبا یچرا ؟خسته ا

 

 یفنجون قهوه نم کیزد : یلبخند گرم رنگ مازار

 دارم  اجیخواب کنه .اما واقعا بهش احت یتونه منو ب
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قهوه خور  چکدوممونیباز گفت :ما سه نفر ه الریآ

  میخونه ندار ی.قهوه تو میستین

 

.پودر قهوه دونستمیبلند شد و گفت :م شیاز جا مازار

تا  ادیجوش ب یآب بذار کیلطفا  شهیگرفتم م یفور

  ارمیمنم برم قهوه رو ب

 

 به سمت آشپزخانه رفت  الریآ

 یفنجان هم از تو کیگاز را روشن کرد . ریز و

 کنار گذاشت  ینیبرداشت داخل س نتیکاب

منتظر شد آب  یپاش را هم آورد و با خستگ شکر

 بجوشد 

قهوه  یدستانش برگشت و مقدار انیبا ظرف م مازار

  ختیدر فنجان ر

 تهخیادکلن مازار آم  یبعد عطر قهوه در بو قهیدق چند

 خانه را پر کرده بود  یشده و هوا

 یدنیجوان در سکوت فقط جرعه جرعه نوش مرد

  دینوش یمحبوبش را م
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خسته ام .اگه اشکال  یلیبلند شد و گفت :من خ الریآ

 کم استراحت کنم  کینداره 

 

بود نگاه کرد و گفت :نه  ستادهیکه ا الریبه آ مازار

 تونم بخوابم ؟ یممنون بابت قهوه ،فقط من کجا م

 

نشست بود نگاه  شیکه مازار رو یبه کاناپه ا الریآ

 . میبکن یفکر کیتا بعد  نجایکرد و گفت :فعال هم

 

 نیحال رفتن به اتاق خواب مشترکش با بانو به ا در

 خواهدیتنومند چطور م کلیفکر کرد که مازار با آن ه

 کاناپه جا دهد ؟ یخودش را رو

 

حرفها بود که بخواهد  نیمغزش خسته تر از ا اما

 کند  یرا حالج کلشیمازار و ه

 خوابش برد دهیبه بالش نرس سرش

 ایمهمان خسته اشان پتو  یرفت برا ادشی یحت

 ببرد  یبالش
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را هم  زشیکه کاناپه عز نیهم یآن حجم از خستگ با

 به او داد لطف کرد 

پتو و بالش  یحرف از عذاب وجدانش بابت ب  نیا ربا

 ماندن مازار کاست 

   دیخواب راحت

 

🦋 
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

 یزغال#چشمان

 

  ۱۹۸ پارت
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 از صبح زود در  درمانگاه بود اوشیس

داد و به   هیتک واریرفت  به د الریبه  اتاق آ کراستی

 شد رهیمانده خ یبود خال یاو که چند ماه یصندل

دخترک را خودش  یکارها شتریچند ماه ب نیا در

 بماند  شیهمچنان برا شیانجام داده بود تا صندل

را از مغز  ادشیعوض همه زورش را زده بودتا  در

 و قلبش پاک کند 

بود  رهیخ شیبه صندل شدیم یکساعتی حاال

 کرد یخاطراتشان را مرور م

 را در آنجا گذرانده بودنند  یادیخوب ز یروزها

بود  شانیدرمانگاه شاهد خنده ها نیا یها وارید

  شانی.شاهد عاشقانه ها

 افتی یکه تا مجال م اوشیس یدر گوش یها زمزمه

 خواند  یگوش درخترک م ریز

رنگ  شتریب اوشیس یگلگلونش که با حرفها یلپها

 گرفت یم

ر اش که  مثل شبنم ب یپوست ریز یعالقه ها ابراز

 نشست  یم اوشیجان س
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 درمانگاه . نیا یوارهایو د در

شده  پشت پنجره عشق پاک آنها را  دهیچ یها گلدان

 شناختند  یخوب م

را با خودش برده  زیاما طوفان آمده و همه چ حاال

 بود 

 

 یادینشده و حقوق ز یهنوز رسم الریآ نکهیا با

 کرد  ینم افتیدر

خودش سرکارش  ایاز مرکز خبر داده بودنند که  اما

 را پر کنند  شیجا ایبرگردد 

کرد  یفکر م نیاش به ا یخال یصندل رهیخ اوشیس

با  شیاتاق کار دخترک را هم مثل زندگ دیکه حاال با

 کرد ؟ یپر م یگریکس د

 خواست به محل کارش بر گردد؟ یاز او م نکهیا ای

 توانستند دوباره کنار هم کار کنند ؟ یم

 سقف باشند ؟ کی ریز

 بکشند ؟ نفس

 باشند و قلبشان نلرزد؟ تنها
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تنها باشد و تن شوهر او، تن برادر  الریبا آ شدیم

 خودش بارها بارها نلرزد  ؟

 ؟ شدیچه م سحر

که قرار بود محرمش شود اگر قرار بود  یدختر

کوچک تنها  یواریچهار د نیدر ا الریساعتها با آ

 گذشت  یباشند چه از فکرش م

 کرد ؟ یسحر چه م با

  ختیر یکه از نگاهش خروار خروار عشق م یسحر

 دانست با خودش چند چند است  یهنوز نم اوشیس اما

گذشته را در خانه آنها بودنند قرار و  شب

 را گذاشتند  شانیمدارها

دو هفته بعد گذاشته شده  یبرا یعقد و عروس قرار

 بود 

 شیهمه زود دارند کارها را پ نیدانست چرا ا ینم او

 ؟ برند یم

 دانست . یرا نم فشیتکل

هر چه زودتر  دادویسرعت م زیبه همه چ دیبا ایآ 

 دیشاهد رفت و آمدها و خر الریکرد تا  آ یتمامش م

 نباشد؟ شانیها و کارها
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تا با  دادیکرد و به خودش زمان م یصبر م یقدر ای

 ؟ دیاتفاقات کنار آ

 یخوشبخت یتوانست سحر را دوست بدارد و برا یم

 اش تالش کند ؟

  دیکرد و با شدت کش شیموها انیرا م دستش

خواست افکار در هم و برهم مغزش را  یم انگار

 بکشد رونیاز سرش ب شیهمراه موها

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان
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 ۱۹۹ پارت

 

 شد  داریاز خواب ب الریآ

پهن شد  نیزم یافتاب از پنجره بزرگ اتاق  رو پرتو

 بود 

  دهیکه ساعت هاست خواب دادیو نشان م 

افتاد مازار  ادشیتخت نشست  یرو نکهیمحض ا به

 آمده 

 رفت  رونیو ب دیپوش یمناسب لباس

غذا   زیم یها یاز صندل یکی یکه رو دیرا د مازار

گاز مشغول  نشسته و با بانو که کنار اجاق یخور

  زدیبود حرف م یآشپز

 و سالم داد  ستادیدر آشپزخانه ا دم

  دیچرخ الریبه سمت آ شانیهردو سر

 گرفت  یگرم یها جواب

 کرد  کینزد شیدستش را به لبها انیفنجان م مازار

 شیدرونش را که از بو یدنیاز نوش یا جرعه

  دیمشخص بود قهوه است نوش
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  نیبش ایگفت :ب الریرو به آ و

 

و خواهرش را مخاطب قرار  ستادهیا زیکنار م الریآ

 دمیموقع خواب نیچرا تا ا دونمیبانو نم دیداد :ببخش

 بشم کمکت کنم  داری.نتونستم زودتر ب

 

 یشگیمادرانه و پر محبت هم یاز همان لبخندها بانو

 داد لشیتحو

 ینم شیزندگ یاز ورودش به ده س  شتریب ی چند

بلد بود  و گفت  یادیکردن  را ز یگذشت اما مادر

تا  دی.ام یداره قربونت برم .خسته بود ی:چه اشکال

  یصبح نذاشت بخواب

 

 هست انجام بدم ؟ ی:کار دیپرس الریآ

 

 یها فیپاسخ داد :نه غذا درست کردم .لباس کث بانو

 نیماش یتو ختمیهم ر لهیجم یشستم .لباسها دیام

 ؟ یخوریم.صبحونه زمیبر یبرات چا نی.راحت بش
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مازار نشست و گفت  ییرو به رو یِ صندل یرو الریآ

 :نه ممنون .

 

.خوب  ریبخ دنیبه مازار نگاه کرد و گفت :رس سپس

 ؟ یدیخواب

 

 الریتلخ که آ یدنیاز آن نوش یدوباره جرعه ا مازار

هم هرگز  گریبه آن لب زد و د شیدر زندگ کباریفقط 

و گفت :ممنون  دیحاضر نشد تکرارش کند را نوش

 یکه لطف کرد یخواب ییاون جا یرو یکن ی.فکر م

 ؟ دیخوب خواب شدیم یبهم داد

 

 رُک بود!نبود؟ یادیز یکم

انداخت و گفت  نییمثال شرمنده شد سر پا الریآ

 خواب آلو بودم  دی:ببخش

 

 یطیابرو باال انداخت :نه تو در هر شرا مازار

  یریانتقام عروسکت از من بگ یخوایم

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  دیخند دخترک

که همان لحظه بانو  یرا دور فنجان چا دستش

 مقابلش گذاشت حلقه کرد

دوست  یادیقهوه را  که بر خالف خودش ز عطر

 دیکش شیها هیبود به ر یداشتن

 

 بچه به بغل از اتاق خارج شد  لهیجم

با سن و سالش  یلیآغوشش خ انیکوچک م کودک

 نداشت  تیسنخ

 کیاز نگاهش به هر دو پسر حاضر در خانه به  اما

  ختیر یم یاندازه عشق مادر

 داریبا هم د الریشدن آ داریبود صبح قبل از ب مشخص

 کرده اند 

 بود که مشتاق به سمتش رفت  دیمازار نوزاد را ند اما

 ایب ینیبچه رو بب یخواستیگفت :مازار جان م لهیجم

 شده  داریمادر ب
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خم  لهیآغوش جم انیبه سمت موجود کوچک م مازار

 شد 

و با  دیکش دشیصورت سف یانگشت آهسته رو با

  فهیبر لب گفت :چقدر لط یلبخند

 کوچولوئه   یلی.چه بامزه اس.خ

 

پسرم  ایبچه را به سمت مازار برد و گفت :ب لهیجم

  یبغلش کن یخوایم

 

 

🦋 
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  یزغال#چشمان

 

  ۲۰۰ پارت
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پسرم  ایبچه را به سمت مازار برد و گفت :ب لهیجم

  ؟یبغلش کن یخوایم

 

 یدو ،سه قدم عقب رفت و گفت :اوه نه من نم مازار

ترسم دست و پاش کنده  یکوچولوئه م یادیتونم ز

 بشه 

 

  دنندیخند الریو آ بانو

 به سمت آنها رفت   یفقط چشم غره ا مازار

 دخترها جمع شد  خنده

 دنند؟یخند ید نبودنند که به مهمان مبل ینواز مهمان

 البته مردک گنده خنده هم داشت  خوب

 یچون او م یفیاز بغل کردن نوزاد ضع کلشیآن ه با

 ! دیترس
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آغوش  انیم ینگاهش را دوباره به چشم آب مازار

 مادرش دوخت

 یدلسوز یزیبودنش قبل از هر چ فیکوچک و ضع 

 کرده بود  بیاش را ترغ

 

 آمد  لهیبه سمت جم الریآ

را دراز کرد و گفت :بده بغل خودم  شیدستها

 .خوشمزه خودمه 

 

 بچه را در آغوش گرفت  و

کوچکش را که با تمام  دیدست سف یآهسته رو مازار

 ردیرا بگ الریدستش توانسته بود انگشت اشاره آ

 نیعروسکت ع ینوازش کرد و گفت :بردار جا

 همونه 

 

 یلیر بابت عروسک من خبا خنده گفت :انگا الریآ

 یعذاب وجدان دار
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بار  نیکه ا یآنکه نگاه از سبز پوش چشم آب یب مازار

 آرام گرفته بود  الریآغوش آ انیم

اعتراف کنم تا مدتها بخاطرش عذاب  دیگفت:با ردیبگ

 جدان داشتم 

 

بود گفت :خوب  شیکه در صدا یبا خنده ا بانو

بخر .باور  الریآ یهمون برا نیع یکیجبرانش کن .

 دوست داره شتریکن حاالعروسک از اونموقع هم ب

 

 خورد  ریش ریس دیام یبعد وقت قهیدق چند

 به اتاق بردش تا بخواباندش  الریآ

با هم  یغذا خور انیو مادرش هم سر همان م مازار

 مشغول گپ و گفت شدنند 

 حالش بهتره  دمشیگفت :از دفعه قبل که د مازار

 

 دبهیکه ام یمتوجه منظورش شد و گفت :از شب لهیجم

اومده خوب تونسته فکرشو مشغول کنه .همون  ایدن

 یرفت خواستگار اوشیاومد س ایکه بچه به دن یشب

  الیخواهر شوهر ل
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متعجب ابرو باالانداخت و گفت :باالخره اونم  مازار

 فکر کنه . ندهیفکر کنه به آ شیزندگ دبهیآدمه .با

 

ات باش  ندهیداد :تو هم به فکر آ سر تکان لهیجم

 الریچقدر آ اوشیس نی.هم ریزن خوب بگ کیمادر.

 ی.تو ول شیخواست اما باالخره رفت دنبال زندگ یم

 مادر .گذشته تموم شده  یگذشته ات موند ریهنوز گ

 

سر تکان داد :نگران نباش .منم به فکر خودم ُ  مازار

 هستم. میوزندگ

 

فراموشش  یعنیچشمان پسرش  گفت :  رهیخ لهیجم

 ؟ یکرد

 

بود تموم شد .باور کن  یسر تکان داد:هر چ مازار

 دارم دارم  یخوب یلیخ یام برنامه ها ندهیواسه آ
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 پسرش شد  رهیخ تیبا رضا لهیجم

واسه بچه  دونستمیمامان من نم یگفت :راست مازار

 یاومدم ول یکه دست خال دیبخرم .ببخش دیبا یچ

  خرمیم یزیچ کیامروز حتما براش 

 

 آمد  رونیاز در اتاق ب الریلحظه آ همان

 دیام یبرا  یکمکم کن یتون یتو م الریگفت:آ مازار

 بخرم؟ یزیچ کی

 

 یآهسته در اتاق را بست و گفت :آره .مشکل الریآ

  ستین

 

 میبر یداد وگفت :پس عصر هیتک یبه صندل مازار

  رونیب

 

 هی.اصال هد یدار یگفت:حاالچه عجله ا لهیجم

 ایاندازه همه دن  یکه اومد نیهم کاریچ خوادیم

 یخوسحالم کرد
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۱ پارت

 

 یمازار که نامش را هم نم کریغول پ نیماش داخل

 دانست نشسته بود 

 کرد یشهر نگاه م یها ابانیبه خ و

 د

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



نبود که  در تنها در   یمیوقت با مازار انقدر صم چیه

کادو برادرشان  دیخر یو با هم برا ندیاو بنش نیماش

 بروند  دیبه خر

با مازار حسش را نسبت به او  دارشید نیآخر اما

 عوض  کرد  یلیخ

 یا در روزهاو ذات خوبشان ر تیومادرش حسن ن او

 نشان داده بودنند  شیتلخ زندگ

 دیغرق فکر است پرس الریکه متوجه شده بود آ مازار

 ؟ یکن یفکر م یبه چ ی؟داریی:کجا

 

سرش را به سمت مازار چرخاند و صادقانه گفت  الریآ

 قبل از امروز دارمونید نی:به آخر

 

 ی:روزهادیبود پرس رهیهمانطور که به جلو خ مازار

 . ینگذروند یخوب

 

 :آره سخت گذشت  دیآه گونه نفس کش الریآ

 

@Rooman_nazy
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به دخترک کنار دستش انداخت و  ینگاه کوتاه مازار

 ؟ یگفت :االن رو به راه

 

 سکوت کرد  الریآ

 نداشت  یسوال مازار جواب یبرا

بهتر از آن  یرو به راه نبود.اما حالش کم قطعا

 سخت و کابوس گونه بود یروزها

 ندارد یسوالش جواب یدخترک برا دیکه فهم مازار

آدم  رضایخوبه ؟عل تیشد وگفت :زندگ ابانیخ رهیخ

 ؟ هیخوب

 

 اصرار داشت  ابانیماندن به خ رهیخ یبرا الریآ

به  یکار ادیآنکه به مرد جوان نگاه کند وگفت :ز یب

 داره  ی.باالخره اونم زن و زندگ میکار هم ندار

 

 یعنیفت:صورتش کرد و گ یتعجب چاشن یکم مازار

حرف  یجور کینداره ؟ یتیمسئول چیدرباره تو ه

  یستین شیاز زندگ یانگار تو زنش و بخش یزنیم

@Rooman_nazy
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نه اون نسبت بهم حس  خوامیداد :من نم حیتوض الریآ

 شیاز زندگ یبخش نکهیداشته باشه و نه ا تیمسئول

 باشم 

 

 چطوره ؟ اوشی:س دیپرس مازار

 

انگشتانش به  انیکه م فشیبند ک ریدر گ الریآ نگاه

گرفته شده بود شد و گفت :اونم داره ازدواج  یباز

 کنه ؟ یم

 

که کرده بود  یرا با وجود تالش شیصدا اندوه

 نتوانست پنهان کند 

 

  دمیسر تکان داد :آره از مامان شن مازار

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 دیپرس الریصورت آ رهیخ ستادهیچراغ قرمز ا پشت

کنه  یداره ازدواج م نکهیا ؟ازی:هنوزم دوستش دار

 ؟ یناراحت

 

مازار داد و گفت  یها ینگاهش را به آب الریآ

  دونمینم یچ چیه گهی.د دونمی:نم

 

از  نگاه خسته دخترک نگاه نگرفت و گفت  مازار

 یسفر طوالن کیسفر جور کنم ؟ کیبرات  یخوای:م

 ؟ ینباش یکه مدت

 

شد و گفت :باالخره که  فشیبند ک ریدوباره درگ الریآ

به  ییجا کیکه تا آخر عمرم فرار کنم .از  شهی.نم یچ

ما از هم جدا شد و اون رفت  یکه زندگ رمیبپذ دیبعد با

  شیدنبال زندگ

 

داشت حواله  نینگاهش را که تحس نیآخر مازار

 دخترک کرد 

 اش داد  یرا به چراغ سبز شده و رانندگ حواسش

@Rooman_nazy
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با  یخوایم نکهیپدال گاز فشار داد :ا یرا رو شیپا

هرچه زودتر روبه به رو  تیزندگ  ندینا خوشااتفاقات 

کمک  یخوبه....اما هر وقت هر جا حس کرد یبش

  یمنم حساب کن یرو یتون یم یالزم دار
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۲ پارت

 

مهربانانه مازار زد و گفت  تیبه حما یلبخند الریآ

 :ممنونم .حتما 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 

 یها ابانیخ ریرا دوباره در گ نشینگاه غمگ  سپس

که  ییتو یخلوت  و درختان نو پوش کرد و گفت :حت

هم  یدید یچندسال به چندسال ما رو نم شدیم یگاه

اگه  دیمن نشد.شا ی.اما بابا یمتوجه عالقه امون شد

 افتاد   یاتفاقات نم یلیدونست خ یاون م

 

 یخاص گفت :من عشقو خوب م یبا لحن مازار

 شناسم 

 

مرد کنار دستش  یبار در زندگ نیاول یبرا الریآ

  ؟ی:عاشق شد دیکرد و پرس یفضول

 

سرنوشت  دنیلبخند زد و پاسخ داد :واسه شن مازار

.نه تو حوصله  ستین یعاشقانه من امروز روز مناسب

گفتنش  یبرا یلینه من م یقصه تلخ دار کی دنیشن

 کنم یم فیروز حتما برات تعر کی.اما 

 

@Rooman_nazy
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مشهود بود گفت  شیکه در صدا یبا افسوس الریآ

 :پس قصه تو ،هم تلخ تموم شده

 

 شدینداشت نم یحالت خاص چیکه ه یبا چهره ا مازار

 یمن مجال نکهیکرد گفت :  قبل از ا افتیحسش را در

 درمون گرفت  یدرد ب کیکنم  دایپ

 

 من ُمرد ؟ یخدا یمتاثر شد و گفت :وا یلیخ الریآ

 

 شیپ ریبغل انداخت باز به مس نهیبه آ ینگاه مازار

 یب یچشم دوخت وپاسخ داد:همه دردها شیرو

 چرا . ییبه جدا ی.ول شنیبه مرگ ختم نم ایدرمون دن

 

شد  ضیمر یدیبار خصمانه بود:تا د نیا الریآ لحن

  هیانصاف یب نی؟ا یولش کرد

 

 یمشخص نبود وقت یحس چیهم از چهره مازار ه باز

بدون من خوشحال تره .آرومتره ولش  دمیگفت :تا د

 خواست  ینم شیزندگ یکردم اون حضور منو تو

@Rooman_nazy
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 یبفهم یروز کی:اگه  دیشد و پرس میباز مال الریآ

 ی ریم شهیبودنت الزم داره .کنارت حالش خوب م

  ششیپ

 

 مازار نشست  یلبها یلبخند رو نباریا

بود و پاسخ داد :با همه  بایتصورش هم ز یحت انگار

 وجودم

 

کنم  یبا لبخند مازار لبخند زد و گفت :دعا م الریآ

 باز بشه  یراه برگشت کیبرات 

 

 الریصورت آ رهیکند و خ ریباالخره دل از مس مازار

  نیاز عمق قلبش گفت :آم

 

و هر دو با  دیبه گوش رس یبد یلحظه صدا همان

 سرعت به جلو پرتاب شدنند 

 برگشت  شیجلو خورد و سر جا شهیبا سر به ش الریآ

@Rooman_nazy
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 کرد  یدر سرش حس م یبد درد

سرش گذاشت و گفت :آخ سرم داغون  یرا رو دستش

 شد 

 

 یچ الرینگران به سمتش برگشت و گفت:آ مازار

 ؟ یشد

 

همانطور که سرش را گرفته بود گفت :خوردم  الریآ

  شهیبه ش

 

به سمت  شتریکمربندش را باز کرد .خودش را ب مازار

  نمتیو گفت :بب دیکش الریآ

 

 ستین یزیآنکه دستش را بردارد گفت :چ یالربیآ

 شد  یچ نیبب نیینگران نباش .برو پا

که با او تصادف کرده  ینیجلو به ماش شهیاز ش مازار

بود نگاه کرد و به  ادیکه در حال داد و فر یو مرد

 ؟ یخوب یگفت :تو مطمئن الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 شده ؟ یچ نیپاسخ داد :خوبم بروبب الریآ

 

 شد  ادهیپ مازار

که به او زده بود  داشت داد و هوار  یلیاتومب صاحب

 یهم حساب نشیماش یکرد و از قضا سمت جلو یم

 بود و حق داشت  دهیصدمه د

 یبه مازار نگاه کرد که داشت با مرد صحبت م الریآ

 کرد تا آرامش کند 

 ییو غول آسا یمشک لیاتومب دیفهم شدیهم م دیند

  دهیند یچندان بیآس لهیجم یچشم آب
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۳ پارت

 

 ییو غول آسا یمشک  لیاتومب دیفهم شدیهم م دیند

  دهیند یچندان بیآس لهیجم هیچشم آب

بد  یو کوچک مرد مو فرفر دیسف نیماش شیبه جا اما

 دو راننده را پس داده بود  یحواس یتقاص ب یجور

 دید یدخترک محبوب مازار را م یروز اگر

بازگشت او  ییایرو یگفت که  زمان یحتما به او م 

مو  یمردک عصب نیبر سر ماش ییمازار چه بال شیپ

 او اورد  چارهیو البته کله ب یفرفر

نشست و به مازار و  نیساعت در ماش کیاز  شتریب

که امد بود نگاه کرد تا  یو افسر گرید لیراننده اتومب

 شد  نیمازار برگشت سوار ماش

ساعت شده بود  کیاز  شتریکه ب یمدت زمان نیا در

  دیمازار دوبار امدو حالش را پرس
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 کرد  یاش اظهار نگران یشانیورم پ یبرا و

 یشدن به صحبت هاوجدال ها رهیرا تنها به خ یباق

  لیاتومب کی یآنها گذراند و با خودش فکرد کردخراب

که آن مرد با  یبیشدن و آس یهم عصب نیارزش ا

 را دارد ؟ زندیشدن به بدنش م یعصب

 باالخره سوار شد  مازار

  دی؟ببخش ینگاه کرد و گفت :خسته شد الریآ به

 

 گفت :اشکال نداره ....حل شد ؟ الریآ

 

 مهیب ریدر گ یاستارت زد و پاسخ داد:چند روز مازار

کنه  یسرت درد نم ی...تو خوب شمیم زایچ نیو ا

 ؟ مارستانیب می؟بر

 

بار چندمه که  نیرفت و گفت :ا یچشم غره ا الریآ

 ؟ یپرس یم

 

@Rooman_nazy
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پرسم  ینم گهید دیحرکت کرد و گفت :ببخش مازار

 ازیبه دکتر ن ای یدار جهیسر گ یاگه حس کرد یول

 ورم کرده تیشونیبهم بگو .پ یدار

 

که دوباره  یبعد دوباره نگه داشت در حال قهیدق چند

 گردم  یکرد گفت :االن بر م یکمربندش را باز م

 

 برگشت  یدنینوش وانینگذشته بود که با دول یقیدقا

 داد  الریبزرگ را به آ یها وانیاز ل کی

آورد  رونیب یمت داشبورد خم شد و بسته قرصس به

گذاست و گفت  الریقرص خارج کرد و کف دست آ کی

 :مسکنه سرت ضربه خورده بخور 

  یدیترس ادیخورد حالت جا ب کیهم بخور  وهیآبم

 

 لبخند زد و گفت :ممنون  الریآ

۸ 

@Rooman_nazy
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 نیبه ا دینوش یخوشمزه م وهیکه از آبم همانطور

فکر کردکه مازار هم مثل مادرش مهربان است او 

  دیرا ند شانیها یکرد و خوب یسالها از انها دور

و مادرش را در از دست رفتن پدرش و تنها  مازار

باعث شده بود از  نیو ا دید یشدن مادرش مقصر م

 کند  یبا آنها خود دار یکیهر گونه نزد

 بود مانیشیپ یکم حاال
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۴پارت
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 شده بود که به خانه برگشتند  کیتار هوا

گرفت بود انداخت و در  لهیرا که از جم یدیکل مازار

 را باز کرد

شد و همانطور که ان را داخل  نیسوار ماش دوباره

و مامان  دیام یبرد گفت :امروز که نشد برا یم اطیح

 گهیروز د کیاگه اشکال نداره  یکادو بخرم ول

  دیخر یبرا میتا بر ایهمراهم ب

 

هپروت و  یتو ینر یبا خنده گفت :اگه قول بد الریآ

 حتما  شهیبه ش یسرمو نکوبون

 

 شدنند  ادهیپ نیهر دو با هم از ماش دیهم خند مازار

 در سالن را باز کرد و خارج شد  رضایلحظه عل همان

به  رضایمتعجب ازحضور او نگاهش کرد .عل الریآ

  ریبخ دنیسمتشان امد و رو به مازار گفت :سالم .رس

 

 با او دست داد و گفت :سالم ممنون  مازار
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 ؟ نیبود رونی:بدیاز مازار پرس رضایعل

 

بود  رضایکه پشت سوال عل یمتوجه حس بد مازار

 شد 

گفت :آره رفته  یبردن هر گونه سوتفاهم نیاز ب یبرا

 یچ دونستمی.من نم میکادو بخر کی دیام یبرا میبود

  ادیخواهش کردم همراهم ب الریبخرم از آ

 

 ؟ نیدیخر ی:خوب چ دیپرس رضایعل

 

همسرش  یمتوجه شد مرد جوان چقدر رو مازار

 حساس است

 کیو شکش هنوز برطرف نشده و گفت :متاسفانه  

که همه برنامه هامون به هم  میداشت کیتصادف کوچ

 ختیر

 

 بیکه آس لیاز اتومب یاثبات حرفش به قسمت یبرا و

 بود اشاره کرد  دهید

@Rooman_nazy
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 رضایخودش به عل تیاثبات حسن ن یبرا یا عالقه

 نداشت 

درباره همسرش بد فکر کند  رصایخواست عل ینم اما

ندهد ممکن است  حیکه اگر توص دیو از رفتارش فهم

 شود الریبا رفتارش موجب رنجش ا

 

 داخل  رمیگفت :با اجازه من م رضایادامه رو به عل در

 

 تنها گذاشت رضایرا با عل الریآ و

 

 ستادیا الریآ ییچندگام برداشت رو به رو رضایعل

  دیشن یداد و جواب  سرد  یسالم سرد الری.آ

 که نشده ؟ تی:طور دیپرس رضایعل

 

ورم  میشونیذره پ کی ستین یزیپاسخ داد :نه چ الریآ

 کرد 
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انقدر با هم خوب  دونستمیبا طعنه گفت :نم رضایعل

 برادر مشترکتون  یبرا دیخر یریکه باهاش م نیشد

 

داد  یو جواب دندان شکن امدیهم کوتاه ن الریآ

ها عوض  یدرباره بعض یزندگ ی:باالخره نظر آدم تو

بد هستن اما  یکن یهستن فکر م ییکسا کی. شهیم

خودشون بهت  یخوب یسخت زندگ یو روزها یتو

خوبن  یکن یهم هستن فکر م ییکسا کی.دنینشون م

 اگهکنن که  یبهت ثابت م یجور کیاما بد بودنشون 

اشون پاک  نهیاز ک یدلت با هزارتا آب هم بشور

اومده  ادتی....بعد سه .چهار روز تازه منو  شهینم

باشه  ادتی؟ یکن یبازخواستم م یدار یاومد یپاشد

روش  دیکه با یهستم .زن تیمن فقط زن شناسنامه ا

که بودن  هیهمون یخرج کن رتیبراش غ یبشحساس 

 ادین ادتیکنارش باعث شده تا امروز منو 

 

باشد  رضایعل یاز سو یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

 وارد خانه شد 

 یخوب الریبالفاصله به سمتش آمد وگفت :آ بانو

 ؟ نیتصادف کرد گهی؟مازار م
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بر لب بنشاند و گفت :خوبم  یکرد لبخند یسع الریآ

 ستین ینگران نباش مشکل
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۵ پارت

 

 را عوض کند شیسمت اتاق رفت تا لباس ها به

 رضایآورد بود که عل رونیرا ب شیشال و مانتو تازه

 وارد اتاق شد  
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کنم  یبرگشت و گفت :دارم لباس عوض م شیسو به

  یصبر کن یتونست ی.م

 

تونستم چرا هر  یگفت :نم یعصب یبا لحن رضایعل

جمع  لتُ ی؟وسا یو رفت یدلت خواست بارم کرد یچ

 ده  میگرد یکن بر م

 

به  امیتونم ب یو گفت :من نم ستادیمقابلش ا الریآ

 ششیبمونه پ نجایکه الزمه ا یقول دادم  تا وقت لهیجم

چک بشه  دیبچه باالست و مدام با یبمونم .زرد

 و  واکسنش هم هنوز مونده  یغربالگر ی.کارها

 

نرود و  رونیتر آورد تا ب نییرا پا شیصدا رضایعل

 ستیبه حضور تو ن یازی.ن ششهیگفت :االن پسرش پ

مرد  کیکه  یبمون یخونه ا یتو یخوای.....چطور م

 هم هست بهیغر
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از ضربه همچنان همراهش بود  یکه سردرد ناش الریآ

 بهیگفت :اون غر شدیشدنش م یعصب شتریو باعث ب

؟چرا  هیاس .در ضمن مشکل تو چ لهیپسر جم ستین

کافر  گنی؟واقعا راسته که م یترس یاز  همه مردها م

 خود پندارد شیهمه را به ک

 

  خوردیرا م رضایخون عل خون

بخواهد  نکهیرا مشت کرد اما قبل از ا شیدستها

لباس عوض کنم  خوامیگفت :م الریبزند آ یحرف

 از اتاق  رونیکنه برو ب ی.خسته ام و سرم درد م

 

نامش را  الریبه سمت در اتاق رفت که آ رضایعل

 ؟ رضایخواند :عل

 

 ستادیدر متوقف شد ا رهیدستگ یمرد جوان رو دست

 و گفت :بله ؟
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زنت من واقعا  شیگفت :شامتو بخور برگرد پ الریآ

عمه محبوبه و پشت  یها هیو کنا شیکشش ن گهید

 ندارم دیناه یچشمک نازک کردن ها

 

 را رها کرد  رهیدست گ رضایعل

 ینره چ ادتیبر گشت و گفت : الریبه سمت آ دوباره

 میگرد یگفتم جمع کن امشب بر م

 

که  یتا هر روز یدیکالفه گفت :جواب منم شن الریآ

 مونم  یم ششیبخواد پ لهیجم

 لهیداشتم جم اجیکه من به کمک احت یروز اون

 یبخاطر ندونم کار یبود.حاال هم من هستم وقت

اون بود که از  میشدیم ابونیحضرت آقا آواره کوه و ب

 کرد ... یمادرم نگه دار

 

آمد و گفت:چرا به هر بهانه  الریحرف آ انیم رضایعل

 ؟ یزنیم هیو کنا شین یا
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 تینبود واقع هیو کنا شیزد و گفت :ن یشخندین الریآ

 گفتم

 

 یروز کیرا مشت کرد و گفت : شیدست ها رضایعل

.من اشتباه کردم و ارمیرو سرت در م نایهمه ا یتالف

همه  نیمستحق ا یبارها هم بخاطرش عذر خواستم ول

 ستمین یکن یکه تو بارم م یحرف

 

لباس عوض  خوامی:واقعا خسته ام م دیکالفه نال الریآ

بعد هم ناراحت  یکشون یم نجایکنم . خودت حرفو به ا

 تا لباس بپوشم  رونی.برو ب یشیم

 

 جوان  از اتاق خارج شد  مرد

 کامش را تلخ کرد بود  یبدجور الریزبان آ شین

 کرد حفظ ظاهر کند  یسع اما

 

🦋 
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 یزغال#چشمان

 

  ۲۰۶ پارت

 

 نیدم در منزل محمد آقا کنار ماش نیو پرو اوشیس

 بودنند  ستادهیا

از  الیخانوم وسحر و البته ل فهیبودنند تا شر منتظر

 خانه خارج شوند 

 بروند دیخر یبود برا قرار

آماده  دینمانده بود وبا یبه عروس شتریب یروز چند

 شدنند   یم

 هر سه با هم خارج شدنند  باالخره
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عقب  یصندل یرو الیرفت تا همراه مادرش و ل سحر

 خوامی.من م گفت :کجا سحر جان نیکه پرو ندیبنش

 برم عقب شما برو جلو 

 

 مادرش شد  رهیمتعجب سر بلند کرد و خ اوشیس

 کرده بود  رشیغافلگ نیپرو

 

انداخت و با خجالت گفت :نه من  نییسرش را پا سحر

 جلو  دییبهتره شما بفرما نمیبش الیمامان و ل شیپ

 

گرفت  یم یعقب جا یصندل یهمانطور که رو نیپرو

 میخوایگفت :من و مامانت م

 راحتتره  میکنار هم باش نجایا میبزن حرف

 

 بود  ستادهیا نیهمانطور مستاصل کنار ماش دخترک

 یدر عقب را برا دیحرکت د یکه او را ب اوشیس

 مادرش بست .
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 یستادیجلو را باز کرد و به سحر گفت : چرا ا در

  میبر نی؟بش

 

در را بست و  اوشینشست .س یصندل یآرام رو سحر

 را دور زد و خودش هم سوار شد  نیماش

به دخترک خجالت زده کنار دستش  ییگذرا نگاه

 انداخت و استارت زد 

عقب با  یصندل یسه زن نشسته رو ریطول مس در

 کردنند اما  یهم گفت و گو م

 ساکت بودنند  اوشیو س سحر

 دستگاه پخش را روشن کرد  اوشیس

 پخش شد  نیماش یدر فضا یمیمال آهنگ

  دادیگوش م کیکرد به موز یم یسکوت رانندگ در

را به  الریآ یخال یکرد جا یداشت تالش م مغزش

 رخش بکشد 

حاال  به  نکهیکرد به ا یدر جدال با مغزش تالش م او

کنار دستش نشسته باشد فکر  الریآ دیسحر با یجا

 نکند
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 اریلحظه تفاوت بس نیبود حتما حالش با ا نجایاو ا اگر

 داشت 

قربان  یواشکیو تا خود مقصد  دیخند یگفت و م یم

 رفت  یصدقه اش م

 یگل م شیو لپ ها دیکش یخجالت م یه دخترک

 انداخت 

 رفت  یدلش ضعف م شتریباز ب او

نشسته کنار دستش با آن  یدخترک چشم عسل نیا اما

 گره کرد  یدستها

 کرد یم بیسکوتش را ترغ فقط

 دستانش در حال مچاله شدن بود  انیم فشیبند ک 

 از گوشه چشم نگاهش کرد  اوشیس

 بایخورده و تقر زیاش ل ییطال یموها یرو یروسر

 افتاد  یداشت از سرش م

 بود  فشیبند ک ریدر گ یبد جور یدخترک اما

عروس و داماد به سکوت  نیراه ب قهیدق ۴۵ تمام

 گذشت 

  دنندیمقصد رس به
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 شدنند  ادهیبا هم پ همه

  دیدرخش ینور آفتاب م ریسحر ز ییطال یموها

 همچنان تا حد امکان عقب بود  یروسر و

کنار دخترک قرار گرفت و آهسته گفت  اوشیس

 افته  یبکش جلو داره از سرت م تی:روسر
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 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۷ پارت
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کنار دخترک قرار گرفت و آهسته گفت  اوشیس

 افته یبکش جلو داره از سر م تُ ی:روسر

 

رو  ریرا ز شیکه تازه متوجه شده بود موها سحر

 فرستاد  یسر

ضعف رفته  اوشیشدن س یرتیغ یکه برا یبا دل و

 بود به سمت  او گام برداشت 

از آنها فاصله گرفته  یکم فهیو شر نیو پرو الیل

 بودنند 

 بود  ستادهیمنتظر سحر ا اوشیس اما

  ستادیا اوشیکنار س دخترک

 ؟ میشروع کن ی:از چ دیپرس اوشیس و

 

خودت صالح  ی.هرچ دونمیآهسته گفت :نم سحر

 یدونیم

  

  مینیبب میگفت :باشه.بر اوشیس
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اشاره کرد و  شدنندیسه زن که هر لحظه دور تر م به

بهشون  میگفت :اونا که منتظر ما نموندن تندتر بر

  میتا بهشون برس  میبرس

 

انداخت لبش را گاز گرفت و گفت  نییسرش را پا سحر

  امیتونم تند راه ب یکه من نم یدونی:م

 

 یمنظور بد دیکالفه سر تکان دادوگفت :ببخش اوشیس

 نداشتم 

 

 دخترک  به درد آمد  یبغض صدا یبرا دلش

 راستش مشکل داشت  یبه طور مادر زاد پا دخترک

 چپش کوتاه تر بود  یدو  سانت از پا و

به  ادیز شیپا دنیبه پا داشت لنگ یکفش طب حاالکه

 تند راه برود  ادیتوانست ز یامد اما  نم یچشم نم
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حساس  یلیموضوع خ نیا یگفته بود سحر رو الیل

 است 

موضوع مسخره شده  نیبابت ا ادیز یدر کودک چون

 شهیزود رنج تر از هم دیآ یکه وسط م شیبحث پا

  شودیم

خواست روز دخترک از همان اول خراب  ینم اوشیس

 شود 

  ستادیا کنارش

که  یگذاشت و با لبخند نیکاپوت ماش یرا رو دستش

 ی؟چ یلبش نشاند گفت :حاال چرا بغض کرد یرو

 .... رمیتر راه م واشیشده مگه؟خوب 

 

را عوض کند لبخند زد و  شیحال و هوا نکهیا یبرا و

 یهمه چ میریگفت :اصال بهتر بذار ازشون فاصله بگ

  میکن یخودمون انتخاب م قهیبا سل

 

 سر بلند کرد  سحر

 زدیم اوشیبود که س یلبخند نیصبح اول از

 و لبخند پر محبت او به وجد آمد   یمهربان از
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 پر از اشک لبخند زد  یچشمان با

 یکه باز از روسر شیموها ییطال یبه تره ا اوشیس

 شد  رهیبود خ ختهیصورتش ر یآمده و رو رونیب

و  یو چشمان درشت عسل دیبا آن صورت سف شیبایز

 ریاش انکار ناپذ ییطال یبلند و موها اهیس یمژها

 بود 

اشاره کرد و گفت :موهاتو درست  شیسر به موها با

  میکن  بر

 

 اش را مرتب کرد  یباز روسر سحر

 شد اوشیس همگام
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۸ پارت

 

 داشت  یبا آرامش و بدون عجله قدم بر م اوشیس

 اوشیعجله س یآرام و ب یدخترک با وجود قدم ها و

باعث  نیتوانست خوب راه برود و لنگ نزند و ا یم

 اعتماد بنفسش بر گردد  یشده بود کم

 شدنند   ابانیخ وارد

مغازه لباس عروس  کی نیتریپشت و خانومها

  دادنندیم یبودنند و هر کدام نظر ستادهیا

 و سحر هم به آنها ملحق شدنند  اوشیس

پشت سر چهار خانوم   بیدست در ج اوشیس

کار  چیها ه نیتریهمراهش که جز نگاه کردن به و

 رفت  یکردنند راه م ینم یگرید

 خواست  یم وبیرفتن با انها صبر ا دیکه خر واقعا
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از ست  یکیتوقف کرد از  یطال فروش نیتریو پشت

 حلقه خوشش آمده بود  یها

مغازه لباس  نیتریبا فاصله از او و یسحر که کم به

 بود با سر اشاره کرد  ستادهیا یمجلس

  ستادیآمد و کنارش ا سحر

.قشنگه  نیبب نویست را نشانش داد و گفت :ا اوشیس

 ؟

 

قشنگه .تو  یلینگاهش کرد و گفت :آره خ سحر

 خوشت اومده ؟

 

جوان پاسخ داد :اوهوم .من خوشم اومده تو رو  مرد

 ین کار دارم نمبخدا م میالاقل حلقه ها روبخر ایخدا ب

 تماشا  نی.شما انگار فقط اومدامیتونم هر روز ب

 

 خنده اش گرفته بود  اوشیاز حرص خوردن س سحر

قشنگه  نیو گفت :باشه هم اوردیخودش ن یبه رو اما

 رو هم صدا کنم  نای.بذار مامان ا
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از مغازه  بایز سیسرو کیبا حلقه ها و  قهیدق چند

 خارج شدنند 

 خودش دست به کار شد  اوشیبعد بازهم س بار

را به سحر که در سکوت فقط به گفت  یعروس لباس

نشان داد و گفت  دادیگوش م گریسه زن و ییوگو

لباس عروسه چه قشنگه .برو پرو کن فکر  نیا نی:بب

باشه فقط سه  نای.اگه به مامان ا ادیبهت ب یلیکنم خ

 تماشا کنن خوانیروز م

 

 

 بودنند و مازار در حال قدم زدن  الریآ

و  مهیبعد از چند روز مازار از دست ب باالخره

 خالص شده بود  رگاهیتعم

 یا هیهد دیام یآمده بودنند تا برا رونیب الریآ با

 بخرند 

نشان داد و گفت  الریرا به آ یرنگ یکالسکه آب مازار

 براش بخرم؟ نوی:بنظرت ا
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روستا  یرا جمع کرد و گفت :آخه تو شیلبها الریآ

ازش چه  خوادیم لهینداره .جم ییکالسکه کارا نیا

 بکنه  یاستفاده ا

 

استفاده ها مثال اگه خواست  یلیگفت :خوب خ مازار

بذاره  دیتونه ام یم دنیچ بیس یباغ برا یبره تو

 و کنار خودش باشه  نیا یتو

۰ 

 ؟ گهی:خوب ؟د دیپرس الریآ

 

به  یا گهید ییسکوت کرد و گفت :خوب کارا مازار

نداره که مامان بخواد  ابونیرسه .اونجا خ یذهنم نم

هم که دو قدم  لی.خونه فام دیو خر یگرد ابونیبره خ

 راهه...

 

و  دیخند زدیآن حرفها را م تیبه مازار که با جد الریآ

  یبعد یها نهیسراغ گز میگفت :پس بر

 

 دادنند  یم ینظر یزیو درباره هر چ زنندیهم قدم م با
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 کیو  دیام یبرا  بایمازار چند دست لباس ز فعال

 بود  دهیمادرش خر یگردنبد برا

 گشت  یم دیام یمناسب برا یا هیهمچنان دنبال هد اما

پشت  الریکه ناگهان آ زدنندیآهسته قدم م همچنان

 متوقف شد  یمغازه ا نیتریو

 مزون لباس عروس  کی

بر تن  وسط مغازه  ییبایبا لباس عروس ز سحر

 بود....  ستادهیا
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۰۹ پارت
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پشت  الریکه ناگهان آ زدنندیآهسته قدم م همچنان

 متوقف شد  یمغازه ا نیتریو

 مزون لباس عروس  کی

بر تن  وسط مغازه  ییبایبا لباس عروس ز سحر

 بود  ستادهیا

 بودنند  ستادهیو مادرش هم کنارش ا نیو پرو الیل و

که با فاصله از  اوشیرو به رو را س زیغم انگ تابلو

 لیکرد تکم یداده وبه سحر نگاه م هیتک واریآنها به د

 کرده بود 

  دید شدیرخش لبخند کم رنگش را م مین از

بود وبه صحنه رو به رو  ستادهیا الریکنار آ مازار

 کرد  ینگاه م

 الری:آ دیبه سمت او خم کرد و پرس یرا کم سرش

 ؟ میبر

 

صورتش کنده  یو لبخند رو اوشیاز س الرینگاه آ اما

  شدینم
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 را حس کرد  ینگاه ینیهم سنگ اوشیس باالخره

 شد  ریاس الریآ سیبرگردانند و نگاهش در نگاه خ سر

 نداشت  دیبه او د اوشیاز س ریغ یکس

 گام به سمتش برداشت  چند

منتظر آمدنش نشد و به سرعت از مزون دور  الریآ

 مازار رفت نیشد و به سمت ماش

 را زد  ریدزد گ مازار

 در را باز کرد و سوار شد  الریآ

 ی.رسم ادب نم ستادیا اوشیمنتظر آمدن س مازار

 دانست که او را قال بگذارد 

 

  دیرس لهیبه پسر  جم اوشیس

را  دشیخر یها سهیبود تا برسد .ک ستادهیهم ا مازار

 دست داد  کیبه 

 گذاشت  اوشیرا در دست س گرشید دست

ناراحت شد  یلی:خ دیهوا  و دلواپس پرس یب  اوشیس

 ؟
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  شهیسر تکان داد :درست م مازار

 

  دیبه گردنش کش یکالفه دست اوشیس

 دییدانست چه بگو ینم  اصال

رو به  یاتفاق نیکرد با همچ یفکرش را هم نم یحت

 رو شو  

گفت :برو به  دیکه او را ساکت و کالفه د مازار

 هست  الریکارهات برس .من حواسم به آ

 

 زد و از او دور شد اوشیشانه س یرو یدست

شد و حرکت کرد  نیمازار که سوار ماش رهیخ اوشیس

 ماند 

 یکه آهسته اشک م الریبه آ یدر حال رانندگ مازار

 نگاه کرد  ختیر

 دل شکسته اش متاسف بود  یبرا

  زدیرا بر شیشد تا اشکها منتظر

.اومده  یعروس دیگفت :اومدن خر هیگر انیم الریآ

که من شب  یبراش لباس عروس بخر در حال
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حاضر  یداغ دار بودم که حت یبه اندازه ا یعروس

 ... دمیرو پوش الینشدم لباس بخرم و لباس عروس ل

 

 کیمازار نگاه کرد و با همان اشک ها گفت : به

 یکرد انگار تابلو نقاش یبه دختره نگاه م یجور

 جلوش گذاشتن 

 

 ؟ یحالش خوب بود ناراحت نکهیگفت :از ا میمال مازار

 

به مازار نگاه کرد و  یمتعجب با چشمان اشک الریآ

 گهی.د شهیحالش داره خوب م نکهیمازار گفت :از ا

 یا گایو قراره کنار کس د ستیتو ن ریفکرش در گ

 .... ؟یخوشبخت بشه ناراحت

 

 یسوالش را حالج الریسکوت کرد و منتظر تا آ یکم

 نکهیخوشحال باش.از ا شیکند و گفت :از خوشحال

 .... نطوریهم هم شهیداره خوشبخت م
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 یزغال#چشمان

 

   ۲۱۰ پارت

 

 نگه داشت   یرا گوشه ا نیماش مازار

که صورتش پر از اشک  الریداد و به آ هیدر تک به

نگاه کرد و  دادیاو گوش م یبود اما با دقت به حرفها

 دیکنار هم خوشبخت باش دیتون ینم یگفت :وقت

 دی....با دیکه بدون هم خوشبخت بش نهیدرستش ا

نشستن و غصه  ییبود .تا ابد گوشه تنها نیواقعه ب

 میهست زنده یخوردن مال قصه هاست .ماها آدمها

.تو  خوادیم ی...آدم زنه زندگ یواقع یزندگ یتو

تا آخر عمرش به  یخواستی؟م یدوست داشت یچطور

 تو فکر کنه و حسرت بخوره ؟
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 یوقت نم چیتند سر تکان داد :نه ،نه من ه الریآ

 خواستم حسرت بخوره و ناراحت باشه 

 

 متیبا مال زندیکه با دخترش حرف م یمثل پدر مازار

خوشحال باشه ؟خوشبخت  یگفت :پس دوست داشت

 باشه ؟درسته ؟

 

به نشانه مثبت بودن جوابش سر تکان داد  نباریا الریآ

کنه خوشحال  یو مازار گفت :خوب االن داره تالش م

باشه .خوشبخت بشه .حالش خوب بشه .مغزش از تو 

 ؟ یدوست ندار نویبشه ؟تو ا  یخال

 

 سکوت کرد  الریآ

 ود ؟ش یاز او خال اوشیداشت مغز س دوست

 یریاون نم ادیوقت از  چیداد :تو ه حیتوص مازار

 یمون یخاطره خوب گوشه مغزش م کیمثل  شهی.هم

که همه ما  یداده حق یاما اون به خودش حق زندگ

 دی،با الریکنه آ ی.کار درستو اون داره م میآدمها دار

کردن  یخوب زندگ یهمه تالششو برا دیکرد .با یزندگ
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 ایبکنه .تا بدهکار خودش نباشه .مگه ما چندبار به دن

  مییایم

 

 گهید یکیبا  نکهیپر از بغض گفت :ا یبا صدا الریآ

 ازدواج کنه سخته 

 

 یزد و گفت :من درکت م یلبخند پر از آرامش مازار

 یاون راحته ؟تو جلو یبرا یکن یکنم .اما فکر م

تجربه  یبد یلیاونم حال خ یچشمش زن برادرش شد

 جهینت نیبه بعد با خودش به ا ییجا کیکرده اما از 

اون  الریغصه خورد ....آ شهیکه تا ابد که نم دهیرس

تونه با تو خوشبخت بشه بره و  ینم یحق داره وقت

حُق  نیکه تو هم ا نطوریبسازه .هم شویبدون تو زندگ

  یدار

 

حنجره اش گفت  انیبا همان بغض نشسته م الریآ

 بخت نشدممن خوش ی:ول
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فرصت بده  یوگفت :به زندگ دیکش یقینفس عم مازار

 یجلو ییخوشبخت شدن تو هم راهها ی.مطئنم برا

  ستیکس دشمن ن چی.خدا با ه ذارهیپات م

 

 بزرگتر شد  الریآ بغض

 گهیو گفت :من که د دیبار یشتریبا شدت ب شیاشکها

 به وجود خدا هم شک کردم 

 

عادت  نیزد و گفت :ا یمهربان دوباره لبخند گرم مرد

 یکار نیاول میخوریبه مشکل بر م یما آدم هاست وقت

انکار وجودخداست .زورمون فقط به اون  میکن یکه م

 دی.فقط با رسنیخوب هم م یانگار ....روزها رسهیم

 دختر خوب  یکم صبر داشته باش کی

 

 انداخت :من از صبر کردن متنفرم  نییسر پا الریآ

 

 چینشست  استارت زد و گفت :ه یبه حالت عاد مازار

اتفاقات  یلیکه خ رفتیپذ دیکس دوستش نداره اما با

  ادیفقط با صبر به دست م
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 ییجا کیحرکت کرد گفت :اگه ببرمت  نکهیاز ا بعد

که  یدیخوشمزه بدم قول م یبستن کیخوب و بهت 

 ؟ ینکن هیگر

 

با بچه چهار ساله  یو گفت :انگار دار دیخند الریآ

  یزنیحرف م

 

 برداشت و صورتش را پاک کرد  یجعبه دستمال از

 شنهادیکرد حالش خوب است و گفت: البته پ وانمود

  ستیهم ن یبد

 

 یخنده اش در فضا یو صدا دیبا صدا خند مازار

 دیچیپ نیماش

هم  انیگر یبچه ها.خانوم ها ی:پس به جا وگفت

 آروم کرد ؟ یبا وعده بستن شهیم
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  یزغالشمان#چ

 

 ۲۱۱پارت

 

 

 هیگر یبرا یگفت :باالخره گاه یجد نباریا الریآ

 جور کرد یبهانه ا دینکردن با

 

به نشانه موافقت تکان داد و گفت  یسر مازار

نکردن بهانه جور کن.به جاش  هیگر یبرا شهی:هم

 یراحت نیتونه به ا یبفهمه نم یلبخند بزن .بذار زندگ

 هیکاف یسخنران گهیخوب د یلیبزنه ...خ نتیها زم

  ادیبدم  حالت جا ب یحساب یبستن کیبهت  میبر
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 داخل مزون برگشت  اوشیس

 یکه سحر پرو م ینه حواسش به لباس ها گرید اما

 کرد بود 

 داشت  دیزودتر تمام شدن خر یبرا یعجله ا نه

رفت  ادشیواقع انقدر فکرش مشغول شده بود که  در

 عجله کند دیبا  دشانیزودتر تمام شدن خر یبرا

 درمانگاه هم برسد  یتا بتواند به کارها 

 اوشیرا که س یسحر همان لباس عروس باالخره

  دیانتخاب کرده بود خر

 مزون خارج شدنند  از

 شدنند  یگریو شمعدان وارد مغازه د نهیآ دیخر یبرا

بود و در  ستادهیبزرگ ا نهیآ کی یرو به رو اوشیس

 افکارش غرق بود 

 کهوی ؟چرایخوب اوشی:س دیپرس ستادیکنارش ا الیل

  یختیبه هم ر
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شد و گفت  لیبه سمت خواهرش متما یکم اوشیس

 :خوبم 

 

 ؟ کهوی یشد ی:چ دیپرس الیل

 

سحر داشت لباس عروس  یخسته گفت :وقت اوشیس

 بود  ستادهیمزون ا رونیب الریکرد آ یپرو م

 

 گرد شد  الیل چشمان

 زد  یصورتش ضربه ا یدستش آهسته رو با

غم نگاه برادرش هزار تکه  یبرا نهیقلبش در س و

 شد 

 کرد ؟ یم کاریچ نجایا الری:آ دیپرس

 

 نیکه نگاهش زم یافتاده در حال یبا شانه ا اوشیس

 با مازار بود  دونمیرا نشانه رفته بود گفت :نم

 

 گرفته بود  شیهم باز سرنوشت
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 دیخر یاو نامزدش بر اوشیکه س یهمان روز درست

 آمدنند 

به سرشان  یگرد ابانیهوس خ دیو مازار هم با الریآ

 ؟ زدیم

 دونمیرا گرفت و گفت :باشه .م اوشیس یبازو الیل

 میبر اریخودت ن یتو رو خدا به رو یول یناراحت

 نهیبب دیو آرزو پا شده اومده خر دیدختره با هزار ام

 شکنه  یدلش م یپکر

 

خسته ام  یلیو گفت :خ دیکش یپوف کالفه ا اوشیس

 ...یلی.خ الیل

 

 ادامه داد : یو آشفتگ یرا با کالفگ شیحرفها

.همه اش از  شهیم شتریگذره شکم ب یکه م یروز هر

رفتم  نکهیکردم ؟ا یپرسم کار درست یخودم م

 الرهیآ ریکه دلم هنوز گ یسحر در حال یخواستگار

بودن دلم  ریهزار بابت گ یروز ی؟از طرف هیکار درست

خودم لعنت کردم که اون شوهر داره .زن  الریآ شیپ

 ینکنم حت فکرکنم که بهش  یبرادرمه.همه تالشم م
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به صورتش نگاه نکنم مبادا دوباره دلم بلرزه ....با 

که  ی.وقت هیسحر دختر خوب و مهربون گمیخودم م

 شهیحواسم پرت م شهیسرم گرمش م میزندگ یتو ادیب

 الریکه با آ یخاطرات  یآور ادیممنوعه .از  یاز فکرا

 داشتم ...
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۱۲ پارت
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 یدست بردارش را گرفت و گفت :تو کار درست الیل

.تو وسحر  اوشیس شهیدرست م ی.همه چ یکرد

 نیشیخوشبخت م

 

 شد رهیمغازه خ یبه در ورود اوشیس

گفت :منو و سحر  دید یرا انجا م الریو انگار آ 

که  میزندگ یتو اوردمی.دختر مردم ن میشیخوشبخت م

؟اونم  یچ الریدلشو بشکنم .اما آ ایبدبختش کنم 

 یهوا یمرد زن دار ک ی؟وسط زندگ شهیخوشبخت م

 دلشو داره که نشکنه ؟

 

 یکه در صدا یاحساس یبود برا یکلمه کم زجر

 متوجه شد   شدیم اوشیس

 الیاش را به ل یسر بلند کرد خواست جمله بعد تا

  دییبگو

 یاو را م یرچشمینگاهش در چشمان سحر که ز 

 خورد  دگرهیپا
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مشخص بود که متوجه پکر بودن  زانشیآو یلبها از

 شد  اوشیس

 ناراحت کردنش را نداشت قصد

داشت که  بیعج تیو مظلوم تیدختر معصوم نیا

 کرد   یرا به محبت داشتن وادار م اوشیس

  دییایب کیسر اشاره کرد که نزد با

نشاندن  یکه برا یبا لبخند اوشیجلو آمد و س سحر

و شمعدان مقابلش  نهیجان کنده بود به آ شیبر لبها

 ؟ یدوست دار نویاشاره کرد و گفت :ا

 

مقابلش نگاه کرد وگفت :تو  نهیبه آ  لیم یب سحر

 ؟ ستیبزرگ ن یادیخرده ز کیخوشت اومده ؟...

 

و شمدان که تا آن لحظه اصال  نهیبه آ ینگاه اوشیس

به آن دقت نکرده بود انداخت و گفت :آره راست 

 نیرو هم بب گهید یمدل ها میبر یگیم

 

دستش را پشت سحر گذاشت و به جلو  میمال و

 کرد تشیهدا
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 د ش ریغافلگ سحر

 به دلش نشست  اوشیآهسته و با محبت س لمس

از  یریجلو گ یآمد .اما برا  شیلبها یرو یگرم لبخند

 لو رفتنش زود جمعش کرد

 نیحرکت دلنش نیتوانست با ا یشب را م تمام

 ببافد ایرو اوشیس

 

بر لب گفت : سحرخدا به دادت  یبا لبخند بزرگ الیل

وسط شوهرت بد خلق  ادیدرمانگاه که ب یبرسه .پا

دو ،سه روزه  زنهی.همه اش داره غر م یحساب شهیم

که آقا مجبور نشه درمانگاه  میانجام بد دهایهمه خر

 ببنده 

 

  ندیرا نش الیل یجمله ها ریسا سحر

بود و به او چسبانده شد  اوشیکه س یشوهر آن

 حالش را جا آورد یبدجور

 یقندها لویک لویخودش را کند تا ذوق نکند و ک پوست

  شدیدلش آب م یرا که تو

  زدیهمان مغازه نر کف
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که  گهیچهار روز د دونمیگفت :من نم یهمچنان م الیل

 کنه  کاریچ خوادیتخصص گرفت م

 

 یو شمعدان نهیو مقابل آ دیسحر را گرفت و کش دست

 چقدر قشنگه ؟ نیا نیو گفت :بب ستادیا

 

را گرفته بود که  یو شمعدان نهیسحر اما آ چشم

 بود  ستادهیحواس و پشت به آن ا یب اوشیس

 مخصوص خوش گفت:اونم قشنگه  میهمان لحن مال با

 

اشاره سحر بو  نگاه کرد  ریکه در مس اوشیبه س الیل

چشمتو  یو گفت :دادشم ؟معلومه که قشنگه ؟حساب

 گرفته ها 

 

  دیخجالت کش سحر

 انداخت  نییگل انداخته سر پا یلپها با

به خواهرش تشر زد که :چرا  متیبا مال اوشیس

  هیمنظورش چ دونبی.تو که م الیل یکن یم تشیاذ
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 خوشش آمد  اوشیس تیحما از

 رشیغافلگ اوشیعجب روز بود پشت هم س امروز

 کرد یم
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 گرفت  گاریاز س یقیکام عم 
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 یاهیدر آن س یدیرا به هوا فرستاد تنها سپ دودش

 بود  گاریهمان دود س

شد  رهیخ یکیداد به تار کهیدرخت پشت سرش ت به

 وباز کام گرفت

بود مثل  اهیشب بود و شب س یاهیبه س نگاهش

 چشمان او ....

 اش نشسته بود  نهیبر س ینیسنگ غم

 کرد راه نفسش بسته شده یم حس

فرار کرده  الریشب از نگاه کردن به صورت آ تمام

 بود 

 کرده بود به سحر لبخند بزند  یشب سع تمام

 باشد  شیبرا یزیمراسم خوب و خاطره انگ تا

 شیکند تا لبخند را بر لبها یچه جان دیکس نفهم چیه

 حفظ کرد 

 بله را گفت  نکهیسر سفره عقد بعد از ا بخصوص

سد مقاومتش شکست و چشمانش بدون  باالخره

 حرکت کردنند  الریاجازه او به سمت آ
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تمام  دشینا ام یها یحلقه زده در زغال اشک

  دیوجودش را به آتش کش

که سحر به انگشتش انداخت طناب دار شد  یا حلقه

 دور گردنش و راه نفسش را بند آورد 

 که سحر به دهانش گذاشت طعم زهر داشت  یعسل

 شیایافتاده اش را به حساب حجب و ح نییسر پا همه

 گذاشتند 

سر  گرید کباریدانست که اگر  یفقط خودش م اما

 افتاد  یم الریکرد و نگاه آ یبلند م

 کرد  یو مجلس را ترک م زدیم زیهمه چ ریز

از هر زمان  شتریتمام شده بود ب زیکه همه چ حاال

 کارش شک داشت   یبه درست یگرید

  دیراشن یقدم ها یصدا

 یچشمانش حت ی،سرخ ستادیکنارش ا الیبعد ل یکم و

 شب هم مشخص بود  یکیدر تار

 اوشیبه چشمان ماتم زده اش گفت : س رهیخ الیل

  یایوقته منتظرتم چرا نم یلی.خ یکن یم کاریچ نجایا
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انگشتانش بود را  انیم گاریهمان دست که س اوشیس

 ؟ یداشت کارمیوگفت :چ دیاش کش یشانیبه پ

اتاق  یتو یبر دیملتمسانه شد :داداش با الیل لحن

پشت سرش  لی. فردا پس فردا فامی.بخدا اگه نر

داشت که شب  یرادیو ا بیالبد ع گنیم زننیحرف م

 حجله نذاشت  یداماد پا تو یعروس

 

 رفت  یبه اتاق م دیبا امشب

را تمام  زیگذاشت و همه چ یپا در حجله اش م دیبا

 کرد  یم

 دیکرد تا ترد یتعهدش را در برابر سحر کامل م دیبا

 کن کند  شهینشسته بر جانش را ر

له کرد و همراه خواهرش راه  شیپا ریرا ز گاریس

 افتاد .

 وارد اتاق شد یدر پشت از

اتاق  انیم بای.عروسش .همسرش با همان لباس ز 

 نشسته بود

 ستادیبلند شد وا دیرا د اوشیس تا

 هم بودنند  یاتاق رو به رو انیم 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۱۴ پارت

 

 باغ بود . یونگاهش به انتها ستادیپشت پنجره ا الریآ

 کهیرا که به درخت ت اوشیس هیسا شدیکه م همانجا

 ندیبب ستادهیبه دست ا گاریداده و س

 یزیتنها چ اوشیس اهیس هیو سا گاریآتش س یسرخ

 دید یبود که او م

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 کرد  زیاز نگاه کردن به او پره اوشیشب س تمام

قرار بود   یکه روز یاو خوب به مرد شیجا به

 همسرش باشد نگاه کرده بود 

  دیرا به سحر د شیلبخندها

 را تماشا کرد  زشیمحبت آم یها نگاه

تا مبادا سحر متوجه  زدیم  اوشیکه س یهمه زور و

 حالش خرابش شود را متوجه شد 

 بود  یگریامشب او مرد زن د از

 سحر  مرد

 را داشت  اوشیبه حال سحر که س خوشا

نگاه  دخترک را بر  ینیدر طول شب سنگ چندبار

 خودش حس کرد

  دیفقط لبخند زد و نگاه بر هربار

 را کنترل کرد  شیکه بود اشکها یبا هر بدبخت و

 زنان مجلس دست زد  یپا پابه

  دیاش کش نهیخنجر به س یکیانگار  هربار

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



در  شهیهم یداشتن او برا دیکه بله را گفت ام اوشیس

 قلبش ُمرد 

 تمام شد  ُمردو

 

روزها  نیرود ا یکه به همان سمت م دیرا د الیل 

 ، دیآ یبدش م یاز هر کس شتریب الیکرد از ل یحس م

 ینداشت وتنها تالشش برا یگناه چیه دیکه شا الیل

 برادرش بود یدوام زندگ

 زدیحرف م اوشیبا س داشت

خواست  یدانست.از او  م یم دهیرا نشن شیحرفها 

 به  حجله اش برود 

 بود  اوشیشب  زفاف س امشب

بازو  انیم یگریزن د  یقرار بود دراتاق کنار امشب

  ردیآرام بگ اوشیس یها

باغ کنده شد  قلبش  یکه از انتها اوشیس یها گام

  خواستیرام  اوشیس امدنیهزار تکه شد دلش ن

دستش مشت شد امشب از هر  انیآمده بود پرده م اما

 سخت تر بود  یشب

@Rooman_nazy
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 وباکره بود اوشوهرداشت

خانه با زن  نیاو شوهر داشت وهمسرش در ا 

 گذاشت یم نیسر بر بال یگرید

 شوهر داشت و تنها بود  او

 انیرا م یگریامشب زن د اوشیشوهر داشت و س او

 گرفت   یآغوش م

خانواده رسم  نیدل زنها در ا یپا گذاشتن رو انگار

 شده بود

  الریآنهم آ دیاز ناه آن

 یخانوادگ راثیاز عشق سوختن انگار  داشت م 

 شدیاشان م

 هوا در اتاق را باز کرد  یب رضایعل

 به سمتش برگشت  الریآ

 بود  سیکه از اشک خ یصورت با

را گرفت و نگران  الریجلو آمد و بازوان آ رضایعل

 ؟ ی:خوب دیپرس

 

 نداشت  یتوان صبور گرید الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



و گفت :ازدواج کرد  دیکوب رضایعل نهیبه س بامشت

بود ...،خدا لعنتت  شی....زن گرفت ...امشب عروس

 .. رضایکنه ...خدا لعنتت کنه عل

 

مرد پر از عذاب  نهیو با مشت بر س گفتیم کسرهی

  دیکوب یروزها م نیوجدان ا

 کرد که زنوانش سست شد  هیگر انقدر

 نشست  نیزم یرو

را گرفته بود رو  شیهم همانطور که بازوها رضایعل

 نشست  شیبه رو

 بود  الریآ یاش آماج مشت ها نهیس همچنان

کرد :تموم شد ....تموم  یم هیو گر زدیمشت م الریآ

 ا لعنتت کنه شد ....زن گرفت ...خد

 

حلقه کردو او را به  الریدستش را دور آ رضایعل

  دیآغوش کش

و  ستیاش گذاشت و گر نهیس یحال سر رو یب الریآ

 گفت  راهیبد وب

@Rooman_nazy
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 هم مشت زد  یگاه

 شد  الیخ یخون به جوش امده اش را ب رضایعل

 باد کرده اش را کنار گذاشت  رتیغ رگ

 مهم بود  الریفقط حال آ امشب

عشق   یاو برا نهیس یآغوش او و رو انیاگر م یحت

 ستیگر یم یگریمرد د
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۱۵پارت
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  ستادیبلند شد وا دیرا د اوشیس تا

 هم بودنند یاتاق رو به رو انیم

  دیبار یم یخستگ اوشیصورت س از

 زدیلنگ م گریاش  د یخوددار یپا

صورت داماد ماتم زده  یسحر دستش را جلو برد رو 

 ؟ ی:خوب دیپرس شیچشمها یبه سرخ رهیگذاشت خ

 

 نیشناخت ا یرا نم شینگاهش کرد .چشم ها اوشیس

 بود بهیزن غر

 اتاق باشد او نبود . نیکه قرار بود امشب در ا یکس 

   دیچیاش پ نهیدر س یدرد وحشتناک 

  دیدر یرا م شیداشت گلو یبزرگ بغض

کنند .نگاهش  هیتوانند گر یبد که مردها نم چقدر

 زن مقابلش . یاشک یدوخته شده به چشمها

  دیسحر  مال فیرا به دست لط صورتش

خواست او را ناراحت گند  لب زد  یوجه نم چیه به

 :خوبم

  

@Rooman_nazy
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مردش  یموها انیرا م گرشیدست د بایز عروس

 فرستاد 

و گفت  شیکرد به نوازش کردن   موها شروع

 ؟ یکنم آروم بش کاری:چ

 

 کرد یم تیامشب چه زنانه زن یخجالت دخترک

 بود  دیرا فهم اوشیس حال

 خواست دردش را به جان بخرد و ارامش کند  یم

 

 .... دیآورد و گفت :با رونیکتش را ب اوشیس    

 یکردنند؟ با صدا یچه م دیبا دییدانست چه بگو ینم

 اتاق منتظر دستمال هستن ... رونیگفت :ب یفیضع

 

  دیرا نفس کش انشانیم یجمله هوا نیگفتن ا بعد

شناخت  یبو را نم نی،ا دیرا نفس کش انشانیم یهوا 

 بود بهیغر

 چنگ زد  شیبغض دوباره به گلو 

 کرد  یرابطه عجله م یبرا دیبا

@Rooman_nazy
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 شهیهم یمغزش فرمان فرار دهد و برا نکهیاز ا قبل

 یسحر را به تملک خود در م دیبا زدیاتاق بگر نیاز ا

 اورد 

 داشته باشد تیابد در مقابلش مسئول یبرا تا

 دخترک معصوم با چشمان مهربانش  نیا

 بود  فیدستان نوازشگرش ح با

 

دخترک  یلب ها یبرد ولب رو نیرا از ب فاصله

 گذاشت ...

 

 اش پر از خشم بود دبوسهیسحر  چک اشک

  یلیم یپر از ب 

 یو به شوهرش که با دست ها دیعقب کش سحرسر

هنوز بسته  شیبود و چشم ها ستادهیمشت کرده ا

همه  نیامشب ا یستیمجبور ن اوشیبودنند گفت :س

با  ییایبه خودت زمان بده بذار کنار ب یبر شیپ

 که افتاده ... یاتفاق

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



بار دوم با خشم  یاما دوباره جلو رفت و برا اوشیس

 همسرش گذاشت  یلب ها یلب رو

ها را از لب  یخواست تقاص همه ناکام یم انگار

 ردیاو پس بگ یها
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۱۶پارت
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 اوشیس یو دوست داشتن اهیکنار بروا اسب س الریآ

 بود  ستادهیا

 کرد  ینوازشش م آهسته

  ختیر یو نه اشک م زدیم یحرف نه

 ریکردنند و نگاهش در گ یم یانگشتانش باز فقط

 بروا بود  یاهیس

به  رضایبازوان عل انیم انیگر یگذشته با چشمان شب

 شد  داریکه ب یخواب رفت و صبح وقت

 در آغوش او بود  همچنان

توانست  یکس مثل بروا نم چیبودو دلتنگ و ه ریدلگ

 آرامش کند

 گرفت  یمغزش آرام م دیکرد شا یم یسوار یکم دیبا

رفت تا از  یا گرفت به سمت در خروجبروا ر افسار

 اصطبل خارج شوند 

که انها در حال خروج بودنند  یدر درست لحظه ا دم

 قصد ورود داشت  اوشیس

لب سالم کرد و زود نگاهش را ازداماد شب  ریز الریآ

 گذشته گرفت 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



تواند و  ینم یخوددار ردیدانست اگر نگاه نگ یم

 یدور کیبا بروا  خواستمیچکد و گفت :م یاشکش م

 بردمش  یاجازه داشتم م یکه ب دیبزنم .ببخش

 

 کرددخترک  یم یبگیغر

مال  نکهیاز ا شیعادتها نداشت .بروا ب نیاز ا قبال

 او بود  یباشد برا اوشیس

 دیرس ینبود او به بروا م اوشیکه س یچندسال

چه دشت ها را که نگشته و چه تپه ها را که  سوارش

 بود  دهیدر نورد

وقت الزم  چیکه ه یدونیمند گفت :م هیگال اوشیس

 . یریبروا از من اجازه بگ یبرا ستین

 

کنار ما  یریآنکه نگاهش کند گفت :پس م یب الریآ

  میبر

 

 قهر بود  انگار

 کرد  یلحظه هم نگاهش نم کی یحت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



فقط توان نگاه  ستیدانست قهر ن یخودش م نکهیا با

 را نداشت  اوشیکردن به س

کم  کی: دیافسار اسبش را گرفت و پرس اوشیس

 ؟ میزنیحرف 

 

  میسر تکان داد :حرف بزن  الریآ

 

 همراه بروا از خانه خارج شدنند  هردو

  زدنندیدر سکوت قدم م 

 بود  یبهار یوحش یسرتاسر پر از گلها دشت

با  یبهار یخوش گلها یرنگ همه نمونه .بو همه

ا به ر یو هر کس ختهیخنک اول صبح در آم مینس

 اورد  یوجد م

را که در افکارشان  اوشیو س الریاز آ ریغ البته

 غوطه ور بودنند 

سکوت را شکست و گفت :قرار بود حرف  الریآ

 م؟یبزن

@Rooman_nazy
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 یحرف زدن البه ال انیامد و م یسخت باالم نفسش

 کرد  یم ریبغضش گ

 به وضوح حس کرد  اوشیرا س نیا

 

مدت باب  نیا یاتفاق ها  الریزبان باز کرد :آ اوشیس

 میشد تیکدوممون نبود ...هر دوتامون  اذ چیه لیم

...اما ....اما ازدواج من به نفع هر دومون بود .من 

بشه  یازدواج کردم تا سر هر جفتمون گرم زندگ

راحت بشه که به قول تو راهمون از  المونی.خ

 جداست  گهیهمد

 

و گفت :مگه  دیکش ینگاهش کرد  نفس قیعم الریآ

 زدم ؟ یمن حرف

 

 رهیدلگ یلیگفت :تو نه .اما چشمات خ اوشیس

 .دلخوره 

 

 خودش را بغل کرد  الریآ

@Rooman_nazy
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کرد چمن  یبه رو به رو بود که تا چشم کار م نگاهش

ها را  نی.هزار البته که او اصال ا یوحش یبود و گلها

 غم قلبش بود  یو همه حواسش پ دید ینم

...از قسمت، وگرنه که  رمی:من از سرنوشت دلگ گفت

کنار من  یتون ینم یحق توئه وقت نیبه قول مازار ا

و  یزندگ گهید یکیو با  یبر یخوشبخت باش

 یبساز یُ خوشبخت
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 ۲۱۷ پارت

 

  دیکش قیبود که نفس عم اوشیس نباریا

 الرینداشت .افسار اسب را به آ یحیحرف و توض چیه

 داد 

 را از او جدا کرد  رشیسکوت مس در

 ؟ یری:کجا م دیو پرس ستادیا الریآ

 

 درمانگاه  رمیپاسخ داد :م اوشیس

 

تو با  ایچند گام به سمتش برداشت و گفت :ب الریآ

 گردم خونه  یبروا برو .من برم

 

راه  خوامی.م ستیسر باال انداخت :نه الزم ن اوشیس

 برم 

 

کل  دیراهت دوره با یو گفت:ول ستادیا شیسرجا الریآ

  یده دور بزن

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 یدر هوا  تکان داد و گفت :برو سوار یدست اوشیس

 قدم بزنم خوامیکن ،من م

 

 سوار بروا شد  الریآ

باال رفته  یحساب وانیکرد به تاختن .سرعت ح شروع

  دیرس یبه نظر نم یبود و او هم ناراض

 پرواز داشت  حس

 بود  یجز خودش و بروا خال یزیاز هر چ مغزش

 رفت  یم شیتاخت و پ یم فقط

توانست و اگر جرات و توانش را داشت آنقدر  یم اگر

و آن  شیاز خانه عمو شهیهم یتاخت تا برا یم

 ا شودرقم زده بودنند ره شیکه برا  یسرنوشت نحس

 

 در مانگاه رفت  یهم به سو  اوشیس

 کرد  یدر اتاقش با خودش خلوت م یکم دیبا

را  یکس نباشد و ساعات چیاز خودش ه ریکه غ ییجا

 فقط در سکوت بگذراند 
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 کرد  ینم یدست شیپ یسوار یبرا الریاگر آ نایقی

که  ییو تا جا شدیاش م یسوار اسب دوست داشتن او

 تاخت یتوانست م یم

 

 

 شد  داریاز خواب ب رضایعل

 کرد  یکمر و گردنش درد م یها استخوان

تا مغزش شب گذشته را به خاطر  دیطول کش هیثان چند

  اوردیب

 یم هیدر آغوشش گر الریجا نشسته بود و آ نیهم او

 کرد 

همان حالت نشسته خوابش برده بود و حاال تمام  در

 کرد  یدرد م شیاستخوان ها

 بلند شد  شیجا از

 نبود  الریآ

 یرو نهیبه آ دهیخواست دنبالش بگردد نوشته چسب تا

  دیرا د وارید

 بزنم (( یدور کیکم هوا بخورم و  کی رمی))م
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 و دنبالم نگرد  رینگ یکه سراغم را از کس یبعن نیا

 یبر م دییایب شیهر وقت که اعصابم سر جا خودم

 گردم 

 

 اتاق خارج شد و به سمت اتاق خودشان رفت  از

و سحر  اوشیکه از اتا ق س دیرا د الیلحظه ل همان

 خارج شد 

 

 

سوم را  گاریس یصندل یهمانطور لم داده رو اوشیس

بود که  اطیح یتو یکرد و چشمش به باغچه  یدود م

 داشت دیاز پنجره اتاقش به آن د

 یباغچه م نیبه ا یبا چه شوق الریگذشته آ تابستان

 کرد  یکردنش م ایاح یبرا یو چه تالش دیرس

درمانگاه  اطیرا در ح شیپا یچند ماه بود که حت حاال

 نگذاشته بود 

  دیرس یم الریآ یتا توانسته و بلد بود به گلها اوشیس

 آمد بگذارد خشک شوند  ینم دلش
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را  الیدوخته بود ناگهان ل اطیهمانطور که چشم به ح 

 درمانگاه شد   متعجب نگاهش کرد   اطیکه وارد ح دید

 داشت  یکار حتما

 رفت  الیبلند شد و به استقبال ل شیجا از

  دنندیدر سالن به هم رس یکینزد در

جان  الیباشه ل ریمتعجب گفت :خ یبا لحن اوشیس

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا

 

مهربان حواله برادرش کرد و گفت :تو  یلبخند الیل

از صبح کله  تهیروز اول زندگ ی؟ناسالمت یچرا  اومد

 ؟ یکن یم کاریچ نجایسحر ا
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۱۸ پارت

 

مهربان حواله برادرش کرد و گفت :تو  یلبخند الیل

از  تهیروز اول زندگ ی؟ناسالمت  نجایا یچرا  اومد

 ؟ یکن یم کاریچ نجایصبح کله سحر ا

 

ذره  کی نجایخسته  گفت :اومدم ا یبا صدا اوشیس

 کم با خودم خلوت کنم .... کیتنها باشم .

 

 تو  میبه سمت در سالن حرکت کرد و گفت :بر و

 

خونه .حال  میسر بر کیرا گرفت :نه . شیبازو الیل

 یزیذره ضعف وخون ر کی ستیخوب ن یلیسحر خ
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  مشیاگه الزمه ببر نشیبب میداره انگار...... .بر

 متخصص زنان

 

 برگشت  الینگران به سمت ل اوشیس

 شیاز لحظات اول که بوسه ها ریگذشته غ شب

 بود  نیخشمگ

شود و نه  تیتالشش را کرد که دخترک نه اذ همه

  ندیبب بیآس

 شده ؟ شیزی:چ دیپرس ینگران با

 

بخدا  ستین شیزیبا آرامش گفت :نه داداشم .چ الیل

  یزیکم خون ر کیذره ضعف داره و  کی....

 

  نمشیبب میدر درمانگاه را بست وگفت :بر اوشیس

 

 چطور از  درمانگاه خودش را به خانه رساند  دینفهم 

 تشک نشسته بود  یرو دهیپر ییبا رنگ و رو  سحر
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که در اتاق نشسته  فهیو شر نیبه پرو یکوتاه سالم

 بودنند داد 

 

شده ؟حالت خوب  یو کنار سحر  نشست و گفت :چ 

 ؟ ستین

 

 انداخت و گفت :خوبم  نییت زده سر پاخجال  دخترک

 

  یدار یزیخون ر گهیم الیگفت :اما ل اوشیس

 

مردتازه شب گذشته  نی. ا دیخجالت کش شتریب

 محرمش شده بود 

. 

  شمیخوب م ستین یآهسته لب زد :مشکل سحر

 

 نگران بود  اوشیس

را  شیتا فقط سحر صدا دیجلوتر کش یرا کن خودش

 بشنود 
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 یبهم نگفت یزی؟ چراچ یشد تیاذ شبیکرد :د زمزمه

 ؟ دمی؟  مگه من چند بار ازت نپرس

 

 فرو رفت  نیآب شد و در زم چارهیب دخترک

با  دیشن یرا م اوشیس یتر بود صدا کیکه نزد  الیل

 کرد  یبر لب نگاهشان م طانیش یلبخند

 

 تیتالش کردم اذ یلیخ شبیباز گفت :من د اوشیس

 ینش

 

 یداره م الیل  اوشی:س  دیآهسته نال  چارهیب عروس

 ؟ یگیم یدار یشنوه ...چ

 

 

 طنتیکه همچنان با ش الیبه ل یچشم غره ا اوشیس

 یلی:خ دیکرد رفت  پرس یبه خواهر شوهرش نگاه م

 یزیخون ر یلیچطوره؟خ تیزیخوب.بهم بگو خون ر

 ؟ یدار

@Rooman_nazy
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 لبش را به دندان گرفت  سحر

 فرو رفت  نیقطره آب شد و در زم کی

مرد رابطه داشت  نیاست که شب گذشته با ا درست

  دیکش یخجالت م یلی.اما هنوز خ

 کم  کیانداخت و آهسته گفت :نه   نییرا پا سرش

 

  

و رو به مادر و مادر زنش گفت  دیکش ینفس  اوشیس

خرده استراحت کنه اگه تا ظهر  کی. ستین ی:مشکل

 برمش متخصص یبهتر نشد م

 

رفتند .دستش را دور او  رونیها که از اتاق ب خانم

 ؟ ی:درد دار دیپرس متیحلقه کرد و با مال

 

 مقدار درد دارم  کیآهسته گفت :آره ....  دخترک

 

 کم ماساژت بدم  کیگفت :بخواب  متیبا مال  اوشیس
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄ꪖ𝘴ꪖꪖ༆) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۱۹ پارت

 

 کم ماساژت بدم  کیگفت :بخواب  متیبا مال اوشیس

 

 دیشکم همسرش لغز یرو دستش

خجالت زده گفت   بای.عروس ز دادیماساژ م آهسته

 چرا ؟ یشدم نبود داری:صبح که ب
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 نگاهش را به چشمان گله مند او دوخت اوشیس

 شکستن قلبش نداشت  یبرا یعالقه ا چیه

گذشته هم که دست خودش را با حال به هم  شب

زود  یلیسحر رو کرده بود   خ یاش برا ختهیر

 شد  مانیپش

 که سحر کامال خانومانه رفت کرد  هرچند

 

دوباره حال خراب اول صبحش را  نکهیا یبرا نباریا

سحر باز گو نکند دروغ گفت ،و گفت :خبر دادن  یبرا

 رفتم ... یم دیدارم با ضیمر

 

را  شیبحث را عوض کند سوال تکرار نکهیا یبرا و

 ؟ یشد تیاذ شبید دیباز پرس

 

 کم کیدرجوابش آهسته لب زد :فقط  سحر
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تا ظهر بهتر  تیزیگفت :اگه ضعف و خون ر اوشیس

  نتتیمتخصص بب میرینشد م

 

 را کنار زد  شیموها سحر

هنوز پا برجا  شیها دنینگاهش و خجالت کش حالت

  شمیبود و گفت :صبحونه بخورم بهتر م

 

 یمتعجب نگاهش کرد :مگه صبحونه نخورد اوشیس

 ؟

 

اصرار کردن  الیمامان و ل یپاسخ داد :نه هر چ سحر

  میبا هم بخور ییایکنم تو ب یگفتن صبر م

 

 

که گفت :  یبود وقت زیسرزنش آم نباریا اوشیس نگاه

؟تو  یگرد یضعفت م لیدنبال دل یدار یپس واسه چ

 شبیکه د یبا اتفاق ها یخوردیصبحونه ات م دیبا

 می....اومد یبش تیتقو یدار ازیبدنت افتاده ن یبرا

 .... یگرسنه بمون یخواست یاومدم م یمن تا ظهر نم
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 نیاول خواستمیو مظلومانه گفت :م دیلب ورچ سحر

  میبا هم بخور مونیصبحونه زندگ

 

 دیتر حرف بزند و گفت :ببخش میکرد مال یسع اوشیس

اومد  شیکار پ یرفتم ... ول یصبح م دیمنه نبا ریتقص

صبحانه  گمی...االن م یموند یمنتظر م دی.تو نبا

  ارنیب

 

 بلند شد و به سمت در اتاق رفت  شیجا از

صبحانه دو نفره  نیتالشش را کرد تا خاطره اول همه

تمام خودش را  یرحم یرا که داشت با ب الریاشان با آ

شود  یاور ادیتا  دیکوب یمغزش م واریبه در و د

  اوردیبخاطر ن

 صبحانه دو نفره  نیداده بود آن اول یمزه ا چه

 ختم شد  الریکه آخرش به قهر آ هرچند

 یوقهرش لبخند کم رنگ الریآ یدلخور یآور ادی با

 لبانش نشست  یرو
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 یهالب یدر اتاق را باز کرد و لبخند نشسته رو الیل

  ستیچ لشیآنکه بداند دل یرا شکار کرد ب اوشیس

اشان تالش  یفراموش یخاطرات را که برا اوشیس

 از مغزش پرتاب کرد   یکرد گوشه ا یم

بود را گرفت و گفت  الیکه دست ل یمانیپر و پ ینیس

 اومدم دنبالت  ی؟داشتم م ی:صبحانه آورد

 

با عشق به برادرش نگاه کرد و گفت :آره گفتم  الیل

 فهی.مامان شر ادیحال سحر جا ب دیبخور ارمیزودتر ب

.فقط  میآورده اما سحر خواست تا اومدن تو صبر کن

 هم هست  گهید ینیس کی ستاین نایهم
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۰ پارت

 

 

  دیرس فهیو شر نیدوم همراه پرو ینیس

دور هم نشسته بودنند و تا عروس و داماد  ینفر چند

 صبحانه اشان را بخورند 

 کرد  یم یباز شتریکه ب اوشیس

 کرد  ینداشت فقط وانمود به خوردن م ییاشتها

گذاشت تا  یگرفت و به دهان م یم یکوچک یها لقمه

 اش به غذا نشود  یلیم یمتوجه ب یکس

 سحر صبحانه اش را کامل خورد اما

گرفت و او که ضعف شب  یلقمه م شیبرا فهیشر

 گذشته همه وجودش را فرا گرفت بود 

 کرد  یمادرش را رد نم دست
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شدن سحر هم به زور متوسل شد  ریبعد از س فهیشر

 جگر کباب شده به او خوراند  شتریب یو قدر

 

 را استراحت کنند  یقرار شد ساعتاز غذا  بهد

 

 به خواب رفته بود  اوشیس سحرکنار

که دستش  یو در حال دهیطاقباز دراز کش اوشیس اما

شده در  رهیسرش گذاشته و به سقف خ ریرا ز

 افکارش غوطه ور بود 

رفت .به خودش زمان  شیپ عیسر یلیخ زیچ همه

 و فرصت فکر کردن را نداد  دیترد

هنوز خاطراتش با  نکهیسحر ازدواج کرد با وجود ا با

 آورد  یتمام وجودش را به وجد م الریآ

 یشتریبه خودش زمان ب دیبا دیکرد شا یفکر م داشت

  دادیم

 یکرد و از روستا م یبه خواسته پدرش عمل م مثال

 رفت 

رفت و در کشور  یاز کشور م شهیهم یبرا یحت ای

 خواند  یدرس م یگرید
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 راه را انتخاب کرده بوده  نیاما سخت تر او

که او  ییدر هوا دنیو نفس کش الریدر کنار آ ماندن

 و  دیکش یهم نفس م

 گرید یکردن خودش به دختر بندیپا

به حجله بگذارد با  یخواسته بود پا الیل یوقت شبید

دختر به  نیو تعهدش را به ا دیآ یم دیشیخودش اند

را کامل  دشیترد یپا رساند تا یحد ممکن م نیشتریب

 بشکند 

 سحر زن او بود  حاال

 نبود یاهل نامرد او

نشکسته و شک داشت  دشیترد یهنوز هم پا هرچند

 نه  ایکرده  یکار درست

  ستادیبلند شد و پشت پنجره ا شیجا از

 با بروا رفته بود  الریکه آ شدیم یساعت چند

 گشت ؟ یبر نم چرا

 

کنار بروا که با  علف ها مشغول بود نشسته و  الریآ

 کرد  یرا نگاه م نییتپه منظره پا یاز رو
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 یرا دور زانوانش حلقه کرده و سرش را رو دستش

 زانو گذاشته بود 

 دیوز یم یو خنک میمال مینس

 گرفته بود  یرا به باز یوحش یها و گل ها علف

 

  دید یروستا را م تمام

 روستا بود  نیا یاز آدم ها یکیاو فقط پرت  حواس
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۱ پارت
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از   یکیو حواسش  فقط پرت  دید یروستا را م تمام

 روستا بود  نیا یاهال

 مثل خوره به جان مغزش افتاده بودنند  سواالت

 بود ؟ شانیآرزها انینقطه پا گرید نجایا

 شدنند ؟ یهم نم یبرا گریوقت د چیه

 شینگفت برود دنبال زندگ اوشیمگر به س خودش

 چون راهشان از هم جدا شد 

 شیبا همه بزرگ ایکرد دن یچرا حاال احساس م پس

 سرش خراب شده؟ یرو

  دیترک یغم داشت م نیبار ا رحجمیقلبش ز چرا

 گرید یرا دست در دست عروس اوشیچشمان تا س و

 کرد ؟ دنیبار یهوا دید

 شده بود سحر  ییبایعروس ز چه

  اوشیبود س ییچه داماد خوش قد و باال و

 ریز یعقد که خواند شد سحر با خجالت و شوق خطبه

 بله داد  یپوست

 از غم همراه بود  ییایبله اش با دن اوشیس اما
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 را نشناسد  اوشیُمرده باشد که حال چشمان س مگر

 ُمرده باشد که حرف چشمان او را نفهمد  مگر

غم در  ایدن ایهم مثل او دن اوشیس که دیچه فا اما

 اش داشت . نهیس

 

 

در کنارش رشته افکارش را  ینشستن شخص حس

 پاره کرد 

 که بود سر برگردانند  یهمان حالت در

  دیرا کنارش د مازار

گرفت  یاش عکس یلحظه مازار با گوش همان

  نیشد .بب ی.نگاهش کرد و گفت :عجب عکس

 

 گرفت  الریرا به سمت آ یگوش و

به عکس انداخت و مازار گفت  ینگاه کوتاه الریآ

من  یدکل نصب بشه  گوش نجایا ادیب ی:خدا کنه روز

 هم بخوره  یا گهیبه درد د یعکاس ریغ
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 ؟ یکن یم کاریچ نجای:ا دیپرس الریآ

 

شلوارش گذاشت و گفت  بیرا در ج یگوش مازار

کم   کی امیب یآخر یروز نیبرم گفتم ا خوامی:فردا م

اصال درست فرصت  راه رفتن و  یسر نیقدم بزنم .ا

راهم کج کردم  دمینکردم ...تو رو که د یکوه نورد

 طرف  نیا

 

داد  هیگاه کمرش کرد به آن تک هیدو دستش را تک هر

 واسه نشستن . یانتخاب کرد ییو گفت :عجب جا

 

 چه قدرقشنگه ینیب یگفت :آره .م الریآ

 

که باد  یدر حال شیومنظره رو به ر رهیخ مازار

همه جاش  نجایگرفته بود گفت :ا یرا به باز شیموها

 کنم  یزندگ نجایا امیب یروز کی دیقشنگه....شا

 

 باز سر درد و دلش باز شد  الریآ
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کرد با پسر  یم یاحساس راحت ادیروزها ز نیا

 مادرش  ییهوو

 را دوست داشت  شیها حرف

کرد و گفت :بر  یو آرامش م زدیآرامش حرف م با

برم .برم و  شهیهم یبرا خوادیخالف من که دلم م

 پشت سرمم نگاه نکنم 

 

نامرتبشان  یکه باد حساب شیموها انیم یدست مازار

 نیسخت تر  یکرده بود برد و گفت :هر اتفاق تلخ

 یهم م شیباق یشبش شب اوله .تو شب اول گذرون

زود  یلیمن مطمئنم خ یهست یگذره .....تو دختر قو

  یکن یم دایراهتو پ

 

در خودش  شتریب دیکه وز یسرد میبخاطر نس الریآ

بودم اما  اوشیمچاله شد و گفت :منتظر ازدواج س

.فکر کنم اونقدرها هم که من  یزود نیراستش نه به ا

 رفت ادشیکردم عاشق نبود .زود منو  یفکر م

 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۲ پارت

 

...سه ،چهار  الریمتفکر گفت :چند ماه گذشته آ مازار

 لیواسه غصه خوردن و تعط ستین یماه زمان کم

ساخت .قبول کن  یم شیزندگ دی.اونم با یکردن زندگ

و غصه  دنیخز ییعاقالنه رفتار کرد .گوشه تنها

که  ینشونه ضعفه .اون ستین یخوردن نشونه وفادار

 اوشیبرده .س هبساز شویزندگ یطیهر شرا یبتونه تو

.آرزوهاشو  شویکنه از اول زندگ یم یفقط داره سع

ما ادمها مگه چند  الریکارو بکن.آ نیبسازه .تو هم هم

که  یکه قراره باشه واسه هر اتفاق مییایم ایبار به دن
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 ی....تو میغصه خوردن بذار یزمان برا یافته کل یم

 یول دنیکه به عشقسون نرس هییپر از آدمها ایدن

کنن.ازدواج کردن .بچه دار شدن و  یم یزندگدارن 

حفظ  یتو خودت مگه برا یخوشبختن ...از طرف

مراقبت از خانواده ات تن به ازدواج  یآبروت . و برا

اش  ندهیاون به خودش و آ یچطور توقع دار  ینداد

 نده؟ تیهم

 

 در سکوت فقط به مازار نگاه کرد . الریآ

 بود  یمنطق شیحرفها

پا بر جا  یکه برا چارهیب اوشیکرد .ساول ازدواج  او

  دیکوب یم واریرابطه خودش را به در و د نیماندن ا

 

گدشته رو شخم بزنم  خوامیادامه داد :من نم مازار

 اوشیکرد اما از نظر س شهینم شیچون گذشته و کار

اونم بارها از خودش  دی.شا یهم تو خطا کار بود

مقاومت نکرد ؟چرا به پدرش  شتریالربیچرا آ دهیپرس

 ؟چرا اصرار نکرد ؟ خوامیم اوشینگفت من س
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 یدیمازار تو که د یلب به اعتراض گشود :ول الریآ

تحمل  نیاز ا شتریب دیکردم .با یمن چقدر مقاومت م

من اصال اون  ی؟....بابا خوردمیکردم و کتک م یم

روزا گوش شنوا داشت که بشنوه تا من بخوام از 

 بگم ؟ اوشیبه سعالقه ام 

 

 یول دمی.من بودم د دونمیسرتکان داد و گفت :م مازار

بگم خودت عذاب نده  خوامی.م دیکه نبود و ند اوشیس

نگو من نخواست .بهم وفادار نموند . ...اونقدرها هم 

نداشتم .همه آدمها از  تیکردم برلش اهم یکه فکر م

که تونستن  تالش کردن .....تا  یینظر خودشون تا جا

  دنیبر اومده جنگ نکه از دستشو ییجا

 

از  یآدما وقت الرینگاه کرد و گفت :آ الریبه آ میمستق

 میو تسل کشنیکه دوستش دارن دستش م یزیچ

به دست آوردنش  یبرا یکه مطمئن بشن راه شنیم

 نمونده ....

 

 حرفو نیداد و گفت :ا رونیب نهیآه گونه از س ینفس

کس  چیکه ه دمیدست کش یبشنو که از دختر یاز من
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 یاز هرکس شتریاز من دوستش نداشت....من ب شتریب

 دونستمیچون م دمیلزش دست کش یدوستش داشتم.ول

  ستین یراه

 

:گذشتن ازش  دیدلسوزانه نگاهش کرد و پرس الریآ

 سخت بود  یلیخ

 

که در افکار خودش غرق بود  یآرام و در حال مازار

  یلیگفت :خ

 

دل شکسته.حال مازار را خوب  اهیچشم س دخترک

 کرد  یدرک م

 یلیکه کلمه خ یسخت بود .به اندازه ا یلیخ گذشتن

 امد   یکم به حساب م یلیخ شیبرا

 

 نگاه کرد  الریمازار به آ  کبارهی

 بلند شد  شیگذاشت از جا نیرا بر زم دستش
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پشتش را تکاند و گفت :پاشو دختر خانوم .  خاک

که سر درد و دل مِن سخت جون هم داره  میپاشو بر

  شهیباز م

 

 یکه نشسته بود به قد و باال نییاز همان پا الریآ

مازار نگاه کرد و گفت :تو برو منم کم کم  یرعنا

  رمیم

 

و گفت  دیکش شیبه موها یدوباره دست مازار

 نره ادتیشب  ی:مهمون
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۳پارت

 

 یبه مازار نگاه کرد و گفت :مهمون یسوال الریآ

 امشب ؟

 

را از دست باد  شیتواند موها ینم دید یقت مازار

 نجات دهد 

 شد  الیخ یب

رفته بهت بگه  ادشی.فک کنم بانو  گهیگفت :آره د و

شام بده.به  دیاومدن  ام ایبابت به دن خوادی.بابات م

گرفت قبل رفتن من و  میتصم  مهیقول خودش ول

  رهیبگ یعاطفه مهمون

 

که اصال به آن قد و  یباال انداخت و با لحن ییابرو

 آمد  یقواره نم

  شانیها یمازار تخس بچگ هیشب شتریب
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 یچشم آب ییبایتمام عروسک ز یرحم یکه با ب همان

کرده  زیعز گهید میاش را کور کرده  بود گفت :چه کن

  میا

 

  دیبه لحن مازار خند الریآ

 یمنطق یاو با آن حرفها یپسر بچه ها شدن برا هیشب

 نداشت  یهمخوان

 

هم  یلی....خ امیو گفت :باشه م ستادیشد ا بلند

 شده یخوشحال نشو حتما مامانت پارت

  شدیم یبچگ الریهمان آ دیآن پسر بچه تخس با یبرا

 

 

 یاز غذاها یکیچون  قرار  ایگفت :آره حتما ب مازار

  یندار یامشبو من درست کنم....خوب اگه با من کار

 .فعال خداحافظ

 

 کرد و چند گام دور شد   الریبه آ پشت
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 ینگاه کرد و گفت :راست الریدوباره برگشت به آ اما

 ؟ الریآ

 

 نگاهش کرد  میمستق الریآ

روزها شد گفت :هر  نیباره همان مازار مهربان ا دو

 ادیاز دست من برات برم یکمک یدیوقت ،هرجا ،د

 ... یبهم خبر بد هیکاف

 

 

 لبخند زد :حتما .ممنون  الریآ

 

 دور شد  یپشت کرد دوباره کم مازار

 کرد :مازار ؟ شیصدا الریآ نباریا

 

  ستادیا شیسرجا لهیجم ییخوش قد و باال پسرک

 شد  لیمتما الریسمت آ به

 یگفت :من درباره تو و مادرت اشتباه قضاوت م الریآ

.بابت تمام   نیهست یخوب یآدمها یلیکردم .شما خ
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.کنار میباش کیبه هم نزد شتریب شدیکه م یسالها نیا

 فتهیاتفاق ب نیهام نذاشتم ا نهیو من  با ک میهم باش

.مطمنئنم تو هم به اندازه منصور  خورمیحسرت م

  یشدیم یبرادر مهربون

 

 مازار لبخند زد  نباریا

نگاه  الریرا در سکوت و با همان لبخند به آ یلحظات

 کرد 

شلوارش   بیرا در ج شیکه دست ها یدر حال سپس

 کرده بود به راهش ادامه داد

 

 

 بروا را به اصبطل برد  الریآ

 نخورده بود  یزیشب گذشته چ از

به شدت  یرو ادهیو پ یبه وجود اسب سوار و

 کرد  یاحساس ضعف م
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 یبرا شتریکه ب اطیسمت آشپزخانه بزرگ داخل ح به

 رفت شدیها و مراسم ها استفاده م یمهمان

آشپزخانه قرار  یخشکبار در قسمت انتها یها سهیک 

 داشت 

 نیبه ا یعادت داشتند وقت گرسنگ الیبا ل  یبچگ از

آنها را در  یها یقسمت از آشپزخانه که دوست داشتن

 داده بود دست بُرد بزنند  ییخودش جا

که  یآلوچه خشک ها و الوها دادیم یمزه ا چه

 خوردنند  یم یواشکی

 

 

🦋 
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  یزغال#چشمان
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 ۲۲۴ پارت

 

 ختیر یو آلو برداشت و در کاسه ا یسیق یکم

ها بر  نیاش را با هم یخواست گرسنگ یهم م امروز

 طرف کند 

  

 وارد آشپزخانه شد   دیناه همزمان

که همه اعضا خانواده دور هم جمع  یدر مواقع جز

نداشته  یگریبرخورد د دیکرد با ناه یم یبودنند سع

 باشد 

 دهد  یدانست حضورش او را آزار م یم

 کرد  یآزار ندادنش م یهمه تالشش را برا و

گفت  دیداد و قصد رد شدن داشت که ناه یکوتاه سالم

  می:صبر کن حرف بزن

 

  ستادیا دیناه ییبه دست رو به رو کاسه

  دیبار یاز صورتش م یناراحت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 اومده ؟ شیپ ی:مشکل دیپرس الریآ

 

اتاق  یتو رضایعل شبیگفت :د یعصب یبا لحن دیناه

 نیهمه اش به ا دمیتو موند ...من تا خود صبح نخواب

 یاون اتاق خراب شده داره چ یفکر کردم  تو

 بمونه   شتیپ رضایکه عل یکرد یم یکار دی.نباگذرهیم

 

 زن سر جنگ نداشت  نیبا ا الریآ

 احساس خطر کرده بود او

 دفاع کند  حق هم داشت . مشیآمده بود تا از حر او

کر  یکار را م نیاو بود هم یهم که جا یگریزن د هر

 د

 خواست شوهرش را از دست بدهد  ینم

که  یاو بود و مرد یهم اگر جا الریخود آ دیشا

  دیخواب یم یگریدوستش داشت در اتاق زن د

 گرفت  یاندازه آتش م نیهم به
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مگر خودش تمام شب گذشته رو نسوخت و دم  اصال

 نزد 

 کرد  یرا درک م دیناه  الریبه اندازه آ یکس چه

 تفاوت  یاشان مثل هم بود با اندک قصه

را با زن  شیشب پ شانیهردو یدوست داشتن مرد

 صبح کرد  یگرید

 سوختند  هردو

شد .فقط  یافتاد نه خبر ینه اتفاق شبیگفت :د پس

 یتو یا گهید لیهر دل ایاز سر عذاب وجدان  رضایعل

 اتاق من موند تا تنها نباشم 

 

 گمیم یچ نیگفت :گوش بب یبا همان لحن عصب دیناه

...تنها  دمیکش ادیز یبدبخت میزندگ یمن تو الریآ

 یری.اگه اونم تو ازم بگ رضاستیکه دارم عل یزیچ

 ندارم  یچ چیه گهید

 

 دست جلو برد  الریآ

 کرد  یزن را راحت م نیا الیخ دیبا
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خواست  یاز جانب او احساس خطر نکند .قلبنا نم تا

 عذاب بکشد  نیاز ا شیب دیناه

من و تو  دیرا گرفت و گفت :گوش کن ناه دیناه دست

 میستیبه بعد هم ن نی.از ا میدشمن نبود نیقبل از ا

 یراحت به زندگ الیفرق نکرده .برو با خ یزیچون چ

دارم نه  رضایبه عل یو شوهرت برس .من نه عالقه ا

  ارمیاز دست تو درش ب نکهیا یبرا یلیم

 

از آشپزخانه خارج شد و به  یگریبدون صحبت د و

 سمت اناقش رفت
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  یزغال#چشمان
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 ۲۲۵ پارت

 

 بود شب

 جمع شده بودنند  لهیخانواده در منزل جم همه

 شعله هم آمده بود  یحت

که  یسخت یو روزها رضایو عل الریآ انیاز جر بعد

 نگذاشت  شانیتنها لهیجم

 کرد  شیکه در حق بچه ها یمحبت و

به خانه اش رفت و آمد  یبااو صاف شده و گاه دلش

 کرد یم

 

کرد و بساط کباب به  یگوسفند قربان دیام یبرا محمود

 راه بود 

گوشت و جگر کباب شده همه خانه را برداشته  یبو

 بود 

  فتدیکرد تا نگاهش به سحر ن یهمه تالشش را م الریآ

 کرد  یاش حس م نهیس یرو یغم بزرگ دنشید با
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 یکار نیروزها بهتر نیگرفتن از تازه عروس ا نگاه

 توانست انجام دهد  یبود که م

 او را پر کرده  یدختر جا نیا دیاین ادشی تا

 

 آمد  یمازار و بانو از آشپزخانه م یصدا

 شهیخانواده بود که هم یاز اعضا یتنها کس بانو

 با مازار داشت  ینسبتا خوب انهیم

 را بلد نبود  یتوز نهیو ک یکال دشمن او

  ستادیدر آشپزخانه ا دم

 یهم م یزدنند  و گاه یبه آن دو که حرف م و

 نگاه کرد دنندیخند

قابلمه مقابلش زد و به  اتیقاشق در در محتو مازار

 سمت بانو که در حال آماده کردن ساالد بود رفت 

طعمش  نیکرد و گفت :بب کیرا به دهانش نزد قاشق

 کم نداره ؟ یزیچطوره ؟چ

 

و گفت :اوممممم.نه همه  دیمازار را چش یغذا بانو

 هم خوشمزه شد  یلیخوبه .خ شیچ
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دانست چقدر به  یبه ذهنش آمده بود که نم یفکر

 است  کینزد تیواقع

بانو بوده و  زدیکه مازار از او حرف م یدختر نکند

 میاز بانو کوچکتر بود تصم یچون سه ،چهار سال

 گرفت از او بگذرد

  زدیحرف م یمارینه او از ب اما

 

 یمجال حدس و گمان ها شیبانو به سو برگشتن

 را نداد  شتریب

مازار چه سوپ  نیبب ای.ب یینجایا الری:ِا آ گفت

 درست کرده  یخوشمزه ا

 

 نیدیشما دوتا دوساعته چپ دیکن یم کاریگفت :چ الریآ

  نجایا

 

تو هم  ایب الریجواب سوالش گفت :آ یبه جا مازار

 خوبه  نیذره بچش بب کی
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جلو رفت و قابلمه پر از سوپ مازار نگاه کرد و  الریآ

 ؟ هیگفت :سوپ چ

 

برد و گفت  الریاز سوپ را به سمت آ یقاشق مازار

 . هیسوپ چ گمی:تو حاال بخور نظر بده برات م

 

  دیقاشق را گرفت و سوپ را چش الریآ

وقت  چیخوشمزه داشت .تا آن روز ه تینها یب یطعم

 نخورده بود  یپ به آن خوشمزه گسو

 داره  ی.چه طعم خوب هی:عال گفت

 

لبخند زد و گفت :نوش جونت.خوب سوپ من  مازار

 که آماده است .

 

کردم  یداد و گفت :فکر نم هیتک واریبه د الریآ

باشه  یخوب نیو دستپختت هم به ا یباش یبلد یآشپز

. 
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.پس فکر  یدار اریابرو باال انداخت و گفت :اخت مازار

 دیکنه .باالخره با یمن غذا درست م یبرا یک یکن یم

 نه ایخودم داشته باشم  یهوا

 

غذاهات به  هییفکر نکنم بق یو گفت :ول دیخند بانو

 دهیترک دیسوپه باشه وگرنه تا حاال با نیا یخوشمزگ

 یباش
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۶پارت
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 بود  الریحواسش به آ اوشیس

  دیپلک یدور و بر سحر نم ادیز الریچشم آ یجلو

 خواست باعث رنجش و عذابش شود  ینم

او در آشپزخانه سرگرم است .کنار سحر   دید  یوقت

 دیگوشش برد و پرس کینشست و سر نزد

 ؟ یندار ی؟مشکلی:خوب

 

 پاسخ داد :نه خوبم . سحر

 

 خیس کی اطیتو ح میباز آهسته گفت :بر اوشیس

 ؟ ی؟ضعف ندار یبدم بخور گریج

 

 را دوست داشت  اوشیتوجهات س سحر

 آورد  یرا داشت حالش را جا م شیکه هوا  نیا

با وجود  یاو بود خوب بود حت یحواسش پ نکهیا

که  دیحال او را بپرس یحواسش بود وقت دیفهم نکهیا

 نباشد  الریآ
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و از  ستیمرد از عشق ن نیا یدانست نگران یم یحت

 است  تیسر احساس مسئول

خودش  دیپرس یکه نگران بود و حالش را م نیهم اما

 خوب بود یلیخ

هم  تیاز سر احساس مسئول یرا حت شیها ینگران

 دوست داشت  

گفت :نه  ضعف ندارم .صبر  اوشیجواب سوال س در

  میکنم سر سفره همه با هم غذا بخور یم

 

دوخت و گفت  اوشیو مهربانش را به س میمستق نگاه

  ی:ممنون که به فکرم

 

 لبخند زد  اوشیس

 یالزم ندار  یزیبلند شد و گفت : پس اگه چ شیجا از

 کمک منصور  اطیمن برم ح
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آمد و گفت :خوب  رونیمازار از آشپزخانه ب همزمان

غذا رو  شی،خانومها سوپ من آماده شده .پ ونیآقا

  ارمیب

 

گفت :کباب ما هم   یجلو داد و به شوخ نهیس اوشیس

کنم چون قراره  کباب به  یفکر نم یآماده اس  ول

 شیلب به پ یکس ادیسر سفره ب  یاون خوشمزگ

 تو بزنه  تو بزنه مازار  ییغذا

 

و  رفتیپذ یرا به رجز خوان اوشیهم دعوت س مازار

 خورنیسوپ من م یگفت :تو دعا کن وقت

 یاانگشتهاشون براشون بمونه بتونن از اون کباب ه

 سوخته و نپخته تو ومنصور بخورن 

 

بعد از  میکن یم یکار کیو گفت :آقا  دیخند اوشیس

  میریگ یم یغذا را

 

 یتکان داد و گفت :حله آقا .بعد غذا را یدست مازار

 میکن یم یریگ

@Rooman_nazy
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 کیرفت و گفت :پس من برم  اطیبه سمت ح اوشیس

  میدرست کنم که مسابقه دار یکباب مشت

 

قرار شده  میو گفت :مسابقه دار ستادیمنصور ا کنار

  میکن یریگ یکباب ما و سوپ مازار را نیب

 

 لبخند زد  منصور

 ها را جا به جا کرد  خیاز س چندتا

 گداخته شد  یزغال ها رهیخ اوشیس

و تالش  یخوب یکن یکه وانمود م نیگفت :ا منصور

 ؟ یواقعا خوب یخوب باشه خوبه ،ول یکن یم

 

  دیکش یقینفس عم اوشیس

ماه را که  نیفرورد یروزها نیآخر یهوا یسرما

 دیکش شیها هیاز زمستان داشت به ر یهنوز رگه ها

  ستمیخوب ن ادیو گفت :نه راستش ز
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 فرستاد  رونیکرد و نفسش را ب بیدر ج دست

 دمیپر ستاره گفت :پر از ترد اهیآسمان س رهیخ

رفتم  یکردم ؟راه درست یدونم کار درست یمنصور .نم

 ؟
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۷ پارت
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زغال ها را جا به جا کرد و گفت : تو  یکم منصور

 . یکرد یکار درست

 

و انگار با خودش  دینفس کش قیباز عم اوشیس

که  میزندگ یآوردم تو یدختر کیگفت : زدیحرف م

؟حالم باهاش  هیحسم بهش چ دونمینم قایخودم دق

 ؟ هیچطور

 

آسمان  رهیرا گرفت و خ اوشینگاه س ریمس منصور

.کم  یبه خودت و سحر زمان بد دیپر ستاره گفت :با

.مهرتون به دلم هم  دیشیآشنا م شتریب گهیکم با همد

 افته  یم

 

آسمان پر ستاره بود و آرزو  رهیهمچنان خ اوشیس

 کرد کاش خدا کمکش کند 

 ...ردیآرام بگ دلش

 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



آمد و گفت :  اطیبه دست به ح ینیبعد مازار س یقیدقا

 تا سوپ سرد نشده  دیبخور دییآقا بفرما

 

 میعمرا قبول کن بیبا خنده گفت :رشوه به رق منصور

  

 از کاسه ها را برداشت یکی یبدون معطل و

که هنوز ته مانده  یبلند شده از کاسه در آن هوا بخار

  دیکش یم دکیزمستان را  یها

 بود  دهیباور آمدن بهار نرس به

 کرد  یم بشانیترغ شتریخوردن سوپ ب یبرا

 

 داد  اوشیکاسه دوم را به دست س مازار

هم ظرف سوم را برداشت و همراه پسرها  خودش

  ستادیکنار آتش ا

 ذاشتبه دهان گ یقاشق اوشیس

 یخوایم نیاش را کج و کوله کرد و گفت :با ا افهیق

 بد مزه اس  یلیکه خ نی؟ا یما رو شکست بد
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 ایمنصور بُرد و مثال آهسته گفت :ب کیرا نزد سرش

  میاول کار انصراف بد نیخودمون هم نیسنگ

 

 خنده هرسه نفرشان بلند شد یصدا

 کنار مادرش و بانو نشسته بود  الریسفره شام آ سر

خودش  یلقمه کوچک از گوشت کباب شده برا کی

 یروسر ندیگو یفکر کردکه راست م نیگرفت و به ا

 مادر سر دختر است 

  دیمادرش به او هم رس اهیس بخت

که در  یشده بود به زن لیهم مثل مادرش تبد او

 کرد  یم یزندگ گریدو نفر  د یزندگ هیحاش

 گونه بماند  نیگذاشت ا ینم اما

 ینینش هیشناخت .اهل حاش یخودش را خوب م او

 نبود 

 کرد  یم یکار شیزندگ یبرا حتما

 ریپ ینوع زندگ نیبود بگذار مثل مادرش با هم محاله

 شود 
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 گریدو نفر د یبود تا آخر عمر شاهد خوشبخت محاله

 باشد و حسرت بخورد 

 کرد  یم یخودش کار یبرا او

 را به خودش بدهکار بود  یخوشبخت یبرا دنیجنگ

 

گرفتن  یدوباره بحث را حانهیاز شام عاطفه و ر بعد

  دنندیرا وسط کش

 یریگ یسفره جمع نشده بود که قرار شد را هنوز

 شود 

 سو  کیدر  مازار

  گریو منصور در سمت د اوشیس و

گفت  ینم یزیکس چ چیکردنند  ه یبه هم نگاه م همه

زار رفت و به سمت ما لهیجم یقبل از هر کس

 یلیگفت:دست شما دوتا هم درد نکنه .کبابتون خ

 کنم  یمن پسرم  رو انتخاب م یخوشمزه بود ول

 

 یهم از جا بلند شد و گفت : واال شرمنده رو الریآ

 کنم  یمنم مازار انتخاب م یماهتونم ول
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۸پارت

 

و   اوشیهم از جا بلند شد رو به منصور و س الریآ

ماهتونم منم مازار انتخاب  یگفت : واال شرمنده رو

 کنم  یم
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 هم رنگ جماعت باشد  خواستیم

 و بخندد و خودش را شاد نشان دهد  دیبگو

ناراحت  اوشیوانمود کند از زن گرفتن س خواستیم

 .قلبش هزار تکه نشد  ستین

 اوشویس یشب گذشته با به فکر کردن به هم آعوش و

 سحر هزار بار نمرده و زنده نشده 

 خواست  یترحم نم دلش

 نگاه بانو و عاطفه را هم نه  یدلسوز

 چشمان مادرش  یغصه و نگران و

 شود  نیریشب را تالش کرده بود هم رنگ سا همه

 بایتقر نکهیرا هم با ا شیغذا یبزند .بخندد .حت لبخند

 بود کامل خورد دهیاز طعمش نفهم یزیچ

 کباب ها را آوردنند  یسفره وقت سر

 و داماد شب گذشته کنار هم نشستند  عروس

لقمه را به دهان برده بود که چاقو شد  نیتازه اول او

  دیاش را در نهیتمام س

 تا غم نگاه شعله را حس کرد  اما

 را فرو داد  لقمه
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 را هم . یبعد یها لقمه

 گذاشتند  حانهیبا منصور سر به سر ر یحت

که سر  ازیاشک جمع شده در چشمانش را به پ او

 سفره بود نسبت داد  

 

چون واقعا تنها  ستادیرا به مازار داد و کنارش ا یرا

 که حس کرده بود  یطعم

 سوپ داغ و خوشمزه مازاد بود  همان

 کرد  لیم اطیدر کنار منصور در ح اوشیس و

 هوس نشستن کنار همسرش به سرش نزده بود هنوز

 

  ستادیکنار مازار ا و

اش بود  یحرص چاشن یکه کم یباخنده ا منصور

  الریآ ینامرد یلیگفت :خ

 

غذا  شیکنم پ کاریو گفت :خوب چ دیهم خند الریآ

 ،ازغذا خوشمزه تر بود 
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 یبود نگاه ستادهیکه درست کنارش ا الریبه آ مازار

 یو گفت :آقا شما حق دخالت و تالش براانداخت 

  دینظر شرکت کننده ها رو ندار رییتغ

 

را  یکیبلند شدنند و  شانیهر کدامشان از جا خالصه

 انتخاب کردنند 

 رضایبا مازار در حال بگو و بخند بودنند که عل الریآ

 در هم سمتش رفت  یبا اخم ها

 کیکه  دیرا گرفت و  بدون توجه به ناه شیبازو

از جمع دور شد  یگرفت کم یلحظه نگاه از آن دو نم

که  یدا ر یپسره چه صنم نیگفت :تو با ا نیخشمگ

 همه اش بگو و بختدتون به راهه.

 

مازار  یحرفها ریلبخندش را که هنوز تحت تاث الریآ

آمده بود جمع کرد و گفت :مشکل تو  شیلب ها یرو

 ینیبب ی؟چشم ندار یبه من دار کاری؟چ رضایعل هیچ

 و خوشحالم خندمیمنم دارم م
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به  یپر رنگ گفت :من کار یهم با اخمها رضایعل

و خوشحال بودن تو ندارم .برو با بانو بگو و  دنیخند

 نیاز ا یگفتم .ول یزیو عاطفه اگه چ الیبخند و با ل

  ادیپسره خوشم نم
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۲۹ پارت

 

به  یپر رنگ گفت :من کار یهم با اخمها رضایعل

و خوشحال بودن تو ندارم .برو با بانو بگو و  دنیخند

@Rooman_nazy
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 نیاز ا یگفتم .ول یزیو عاطفه اگه چ الیبخند و با ل

  ادیپسره خوشم نم

 

به من  یپوزخند زد و گفت :نترس اون کار الریآ

 کنه هوامو داشته باشه یم ینداره .داره سع

 

وارد کرد و گفت  الریآ یبه بازو یفیفشار خف رضایعل

هواتو داشته باشه؟  خوادیکه م کارتهی:اون چ

 کنه بره ؟ ی....اصال چرا گورش گم نم

 

صورت داشت گفت :نترس  یکه رو یبا پوزخند الریآ

نباش اون  یزی.قبال هم بهت گفتم .نگران چ رهیفردا م

 . ستیمثل تو ن

 

 الریآ یزنیزخم زبون م یلیبا حرص گفت :خ رضایعل

تونم مدام با تو و  ی،من نم ستین ی،اعصاب من آهن

 باشم  ریدر گ دیناه
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 ریتر شد  و گفت :خود کرده را تدب ظیغل الریآ پوزخند

 یخودت ساخت یرو خودت برا یزندگ نیآقا .ا ستین

.... 

 

 یگفت :سع دییسا یهم م یکه دندان رو یدر حال و

 یاحمقانه بکن یدور و بر من  فکرا ادیم یکینکن تا 

 یکه مردم از من ساختن تو ساخت یفیکث الری.اون آ

 الریهمون آ شهیمن هم یدونیوگرنه خودتم خوب م

 هم با من حرف نزن انگار .... ینجوریپاکم ....ا

 

 داد  رونیرا پر حرص ب نفسش

  دیکش رونیب رضایرا از حصار دستان عل شیبازو و

 جمع بر گشت به

  

 بود جوان ها دور هم نشسته بودنند  یاواخر مهمان 

 گفتند  یسخن م یهر در از

شده بود  داریکوچک را که  تازه از خواب ب دیام الریآ

 در آغوش داشت 
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همسر پدرش شده  لهیکه جم یچند سال نیتمام ا در

همه  نیفرزند او ا یکرد روز یوقت باور نم چیبود ه

 باشد یو دوست داشتن زیعز

 را دوست داشت  شیحاال هم خودش و هم بچه ها اما

 داشتند  یو پسر قلب بزرگ و مهربان مادر

 هم مثل آنها بشود  دیام کاش

  

 ؟ الریکرد :آ شیصدا اوشیس ناگهان

 

  دینا منظم تپ هیچند ثان قلبش

واکنش  اوشیس یهنوز هم به صدا زیهمه چ یب

 دادینشان م یگرید

.و نا ستیگریزن د یمرد حاال برا نینگرفته بود ا ادی

 نارواست  شیبرا دنیمنظم تپ

 

 انصاف بود یهم ب اوشیس

  زدیصدا م بایهم نامش را ز هنوز
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آمد با  یم رونیهم نامش از دهان او که ب هنوز

 فرق داشت  نیریسا

 شد  یاوشیس رهیبلند کرد و خ سر

 به او دوخته بود  مینگاهش را مستق که
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۰ پارت

 

سرکارت ؟اتاقت چند  یبرگرد یخوایگفت :نم اوشیس

 میمشخص کن فی... از اداره خواستن تکلهیماهه خال

 بذارن به جات  ویکس ییای.اگه نم
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 نگاه کرد  اوشیمردد به س الریآ

 بدهد یدانست چه جواب ینم

 یرا از نو شروع م یگشت سرکارش و زندگ یم بر

 کرد 

نشست غصه  یگوشه همان اتاق سوت و کورش م ای

 خورد؟یبر باد رفته اش را م یگذشته و آرزوها

با خودش فکر نکرده  شیچند ساعت پ نیمگر هم اما

 باشد  گرانید یزندگ نینش هیخواهد حاش یبود نم

 نبود که سرکارش برگردد؟ نیخودش ا یگام برا نیاول

 کرد ؟ یو سحر چه م رضایوقت با عل آن

 اوشیبا س گرید کباریاو  دادیاجازه م رضایعل اصال

 تنها باشد ؟ یسقف ریز

 

 خواست کارش را هم از دست بدهد  ینه نم  اما

  دیآ یم ایمگر چند بار به دن زادیگفته بود آدم مازار

 هم گفته بود  راست

 آمد  یم ایچندبار به دن مگر
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 نداشت کارش را از دست بدهد  دوست

فرصتش را داشت اگر  کباریکه فقط  یزندگ نیا در

را از دست داد الاقل کارش را داشته  زهایچ یلیخ

 باشد

بهتر  شیرفتن برا رونیکار کردن و از خانه ب اصال

 بود

و ازدواجش دق  اوشیماند فکر س یدر خانه م اگر

 کرد  یمرگش م

ز خاطرات بد حالش را پر ا یرفتن از آن خانه  رونیب

 کرد یهم بهتر م

 

 داد  یکس نم چیرا به ه نگاهش

 منصرفش کن  رضایعل یخواست چشمان عصب یم نه

را  شیچشمان سحر دست و پا یاحتمال ینگران نه

 بلرزاند 

 کیدو نفر از بودن انها در  نیدانست حداقل ا یم

 شوند  یمکان خوشحال نم

 داشت  فقط به خودش فکر کند  میتصم نباریا اما

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

چشم  اوشیبه چشمان س میرا بلند کردمستق سرش

 دوخت 

دست از کار  الریدانست او هم دوست ندارد آ یم

 مورد عالقه اش بردار 

 امیگفت :دو .سه روز در هفته مشخص کن م پس

 گهیهر جور د ایفرد  یروزها ایزوج  ی.مثال روزها

  یدونیکه خودت صالح م یا

 

 لبخند زد  اوشیس

 نبود  یراض دیکه شن یاز جواب رضایعل

 خواست بد فکر کند  یسحر نم اما

 بود  زاریب یخودیب یشک کردن و ظن و گمان ها از

مطمئن نشده در باره اش  یزینداشت تا از چ عادت

 فکر کند 

 

  یداور شینداشت آدمها را قضاوت کرده وپ عادت

 کند 
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اول با  یاخواست از همان روزه یهم نم یطرف از

 مورد  یشک ب

 ندازدیب اوشیخودش را از چشم س تهمت

 و بس  نیگشت سرکارش هم یبر م الریآ

ازدواجش را  یروزها نینداشت اول میاو اصال تصم و

 که اصال مشخص نبود  یبا افکار

 خراب کند  دییایقرار است درست از آب در ب چقدر
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۱ پارت
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 گذشت  یم مهیاز ن شب

پشت پنجره  اوشیغرق در خواب بود اما س سحر

 بود  ستادهیاتاقشان ا

 کرد  یکه گذشت فکر م یشب به

 قبول کرده سرکار ش برگردد الریآ

 

که چند روز در هفته را قرار  نیگفت ا یعقلش م اما

 است با هم تنها باشند 

  ستین یخوب اتفاق

 زن متاهل  کیهم  الریمرد متاهل بود و ا کی او

نسبت به هم خبر  شانیدو هم از احساس قلب هر

 داشتند 

کدامشان  چیه یقرار بود با هم تنها شوند برا نکهیا

 نبود یاتفاق خوب

 عشق  نیبه شعله ور شدن اتش ا فقط

  زدیدامن م شانیالبته حسرتها و
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کارش را کنار  الریالبته دوست  هم نداشت  آ خوب

 بگذارد 

نشان ندادن  یبرا الریکه آ یتالش وجود همه با

 کرد  یخرابش م

به احواالتش  یاز چشمان او پ اوشیمحال بود س اما

 نبرد 

تواند سرش را گرم کند و  یدانست کار کردن م یم

 فکرش را منحرف

 

 

 شب و در همان خانه  همان

به  رهیبود و خ ستادهیهم پشت پنجره اتاقش ا الریآ

   شیروزها نیا انیپا یب یشبها یها یاهیس

هم  اوشیکرد که از سر س یفکر م ییزهایهمان چ به

 گذشته بود

را دوست داشت مهم  اوشیدر گذشته چقدر س نکهیا

 نبود

 شده .... یگریبود که حاال او مرد زن د نیا مهم
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 ...امان

موضوع  نیاز قلبش که با هربار فکر کردن به ا امان

 شکست  یم گرید کباریقلبش 

 گرفت  یم گرید کباری نفسش

 او  یاهایاو ،مرد تک تک رو اوشیحاال س واقعا

 شد ؟ یگریزن د مرد

 

 بود  یگریمرد زن د اوشیس یآر

 نبود  یعشق کردن کار درست نیخاکستر ا ریآتش ز و

کردن مردن زن دار  ییهوا  یبرا یلیم الریآ الاقل

 نداشت 

به سحر نداشت اما  یحس خوب نکهیهم با ا یطرف از

 خواست باعث عذاب و رنجش خاطر او شود  ینم

 آدم قصه بود  نیگناه تر یدختر ب نیا

 کرد  یم یفکر دیبا

  دادیکارش را از دست نم هم

 ماند  یدور م اوشیاز س هم
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 یکاف شیبرا  دید یمدام او را م دیکه در خانه با نیهم

 بود

 

 

 شد  داریزود از خواب ب صبح

 دانست مازار صبح قصد رفتن دارد  یم

 رساند  یخودش را به او م عیسر دیبا

نخورده از خانه خارج شد و به سمت منزل  صبحانه

 رفت  لهیجم

 باز کرد  شیدرا را برا پدرش

 کرد و سراغ مازار را گرفت  سالم

 االن رفت . نیگفت :مازار هم محمود

 

 رفت ؟ ی:کدیپرس یناراحت با
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۲ پارت

 

 ؟ یدار کارشیاالن ...چ نیپاسخ داد:هم محمود

 

که نگاهش به سمت سر کوچه بود گفت  یدر حال الریآ

 باهاش صحبت کنم  دی:کارش دارم با

 

هم به سر کوچه نگاه کرد و گفت :فکرکنم اگه  محمود

  شینیبب یتند بر
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گفت :باشه  شدیهمانگونه که از پدرش دور م الریآ

 ممنون  رسمی.بهش م

 

 افزود  شیگام ها برسرعت

  دیدو یبه سمت جاده م بایتقر و

  دیکه رس یکشاورز یها نیزم به

 یکه به سمت جاده اصل دیمازار را در جاده د نیماش

 رفت  یم

 

  دیرس یزودتر به او م دیبا

 گریگرفت و د یسرعت م شدیم یوارد جاده اصل اگر

 توانست با او صحبت کند  ینم

 و نامش را صدا زدن  دنیکرد به دنبالش دو شروع

 گرد  یو با او صحبت م دشید یم دیطور شده با هر

:مازار ....مازار  خواندیو نامش را م دیدو یم

 ...مازار ....

 

 توانست تند برود  یگله گوسفندان  مازار نم بخاطر
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 یکه به دنبالش م دیبغل د نهیرا در آ الریآ ناگهان

  دیدو

 شد .ترمز گرفت و متوقف شد  متعجب

 عکس العمل نشان داد  عیسر اما

مجبود به  نیاز ا شیعقب گرفت تا دخترک ب دنده

 نباشد  دنیدو

 ستادیهمانجا ا دهیکه متوجه شد مازار او را د الریآ

 و تپش قلبش باال رفت رفته بود  زدینفس م نفس

 را متوقف کرد  لیاتومب دیکه رس الریکنار آ  مازار

دنبال من  یگفت :چرا دار رتیشد و با ح ادهیآن  پ از

 شده ی؟چیدو یم

 

باهات ...باهات حرف  دیگفت :با...با دهینفس بر الریآ

... 

 

 یلیخوب...خ یلیو گفت :خ دیحرفش پر انیم مازار

  ادیخوب بذار نفست جا ب
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 برگشت  یبطر کیشد و با  نیماش سوار

 بود  وهیآبم یبطر

 ستی.خنک ن ادیقلپ بخور نفست باال ب کی ای:ب گفت

  ستیآخه مال چند روز قبِل اما بد ن

 

که حالش  ی.قدر دیمازار نوش یدنیاز نوش یکم الریآ

 باهات حرف بزنم  دیجا آمد گفت :با

 

داد و گفت :باشه  هیتک لیشانه اش را به اتومب مازار

 شده  یکنم .چ یگوش م

 

 یتو دنینامرتبش را که در اثر دو یموها الریآ

 بود  ختهیصورتش ر

نه  یول خوامیازت م یزیچ کیکرد  و گفت : مرتب

 کمکت حساب کنم  یتونم رو یم ینگو...خودت گفت

 

 د ش الریآ رهیسر تکان داد و با دقت تمام خ مازار
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 شیگفت :اون باغچه ات هست .چندسال پ الریآ

  یخونه کوچولو هم داخلش ساخت کی. دشیخرد

 

  خواهدیچه م الریآ ندیهمچنان منتظر بود بب مازار

 :خوب ؟ گفت

 

دست من  یدیمکث کرد و بعد گفت :اون م یکم الریآ

ازش به عنوان محل کارم استفاده کنم .قول  خوامی؟م

به  ادیکه از دستم بر م ییدر عوصش تا جا دمیم

 نجایا یدونیباغت برسم ...خودت که م یدرخت ها

....مازار  شهیم  دایسخت پ یخونه فروش کهیکوچ

 کنم  یخواهش م
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۳ پارت

 

 یمتعجب شد و گفت :مگه قرار نبو  بر شتریب مازار

 درمانگاه ؟

 

 گهید ییجا کی خوامیانداخت :نه .م نییسر پا الریآ

 باشم  اوشیدور و بر س خوامیکار کنم ....نم

 

 مازار نشست  یلبها یرو لبخند

موافق بودو  شتریب الریآ میتصم نیاو هم با ا انگار

و  ی...برو دنبال زندگیکن یم یگفت :کار درست

 بیآس یکس یبه زندگ نکهیخودت بدون ا یخوشبخت

 یاس.م لهیاون باغچه دست جم دی.... .کل یبزن

 نی.الزم هم نبود ا یریراحت ازش بگ الیبا خ یتونست

 ییایهمه راه ب
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به مازار نگاه کرد و گفت :  یباولبخند بزرگ الریآ

ممنون...واقعا خوشحالم  ادیز یلیممنون ....خ یلیخ

  یکرد

 

با همان لبخند مهربانش گفت :خوشحالم که  مازار

 یداشت یداره اگه کار لهی.شماره منو جم یخوشحال

 یکوتاه ادیکه از دستم بر ب یبهم زنگ بزن .هر کار

برم ....اگه وقت  دیکنم....االن واقعا کار دارم و با ینم

کردم  یکمکت م شیکار زیتم یموندم و تو یداشتم م

  هشد فی....چون واقعا کث

 

 توانست لبخندش را جمع کند  ینم الریآ

ازت ممنونم ....از بانو و منصور کمک  یلی:خ گفت

  رمیگ یم

 

برداشت و گفت :باشه  لیاش را از اتومب هیتک مازار

با من  گهیکنم ،خوب د یم تیموفق یی.برات آرزو

 ؟ یندار یکار
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 :نه ممنون برو به سالمت الریآ

 

 شیدوباره صدا الریجوان رفت تا سوار شود که آ مرد

 کرد :مازار ؟

 

 برگشت و نگاهش کرد :بله ؟ باز

 

که گفت :بابت  ینبود وقت الریآ یلبها یرو یلبخند

 بخشمت  یوقت نم چیه یعروسکم کور کرد نکهیا

 

 شد  ریمتح مازار

 نداشت  الریجمله را از آ نیا توقع

 دخترک آتش بس اعالم کرده بود  شدیم یمدت

 چه برسرش آمد ؟ ناگهان

 سمتش رفت . و گفت :چرا ؟ به

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یجلو رفت و گفت :چون باعث شد یهم کم رالیآ

آدم  یلیاز دست بدم .تو خ میزندگ یسالها حضورت تو

  یهست یخوب

 

 خوشحال شد الریآ یجمله بعد دنیاز شن  مازار

بخشم  یگفت :خودمم ،خودمو نم  یجد  یلحن با

 از فرصت ها رو از دست دادم  یلی.چون منم خ

 

کردم .برو  یلبخند زد و گفت :دلخور نشو شوخ الریآ

 به سالمت .مواظب خودت باش 

 

 سر تکان داد  مازار

 شد و رفت لشیاتومب سوار

 

 هم به سمت ده برگشت  الریآ

 کا ر داشت که انجام دهد  یلیخ
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که به در مانگا  دادیخبر م اوشیبه س زیاز هر چ قبل

 یادامه م یگرید یگردد و کارش را در جا یبر نم

 دهد

 یکار زیگرفت و تم یم لهیرا از جم دیکل دیهم با بعد

 کرد یرا شروع م

  دادیانتقال م دیکارش را هم با لیوسا

 چقدر کار داشت .... آخ
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۴ پارت
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 بود  ستادیا اوشیپشت در اتاق س الریآ

گفت قرار است در مکان  یو به او م زدیدر م دیبا

 کارش را ادامه دهد  یگرید

 داشت  عجله

را  یزکاریگرفت و تم یرا م اوشیموافقت س دیبا

 کرد  یشروع م

 بود  دهیدم در اتاق که رس اما

 از کار افتاد  دستش

 مسموم تر بود  شیقسمت از خانه انگار هوا نیا

 سختتر  دنینفس کش و

 آمد  یدر زدن باال نم یبرا دستش

که نشان داد سحر را خواب  یواکنش نیمغزش اول و

 اتاق تصور کرد  نیپشت در ا اوشیبازوان س انیم

 را محکم بر هم فشرد  چشمانش

  ندیچشمانش را نب یجلو ریخواست تصو یم انگار

 نیا دنیکش ریبه تصو یمغزش برا نکهیخبر از ا یب

 کرد  یاصرار م شتریتصور با بسته شدن چشمانش ب
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که چند گام عقب  شیصحنه پاها نیفرار از ا یبرا

 رفته بودنند 

 جلو آمدنند  دوباره

 اجازه او فرمان در زدن صادر کرد  یمغزش ب و

 

 سحر در اتاق را باز کرد  بالفاصله

 افتاد  شیبه لباس ها یزیقبل از هر چ الریآ نگاه

  دیبا شلوار سف یصورت یبند تاپ

اش تا وسط  ییطال یدستانش بود و موها انیم شانه

  دیرس یکمرش م

 یدرشت و مژها یبا آن چشمان عسل دشیسف صورت

 بلند 

 یبنظر م بایز یادیاش ز ییطال یحصار موها در

  دیرس

 

 را پشت در نداشت  الریآ دنیانتظار د سحر

 صبحانه آورده  شانیکرد مادرش آمده و برا یم فکر
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واکنش را نشان  نیبهتر دیبود با الریحاال که آ اما

  دادیم

  ریبا لبخند نگاهش کرد و گفت :سالم .صبح بخ 

 

 کلمات را گم کرده بود  الریآ

 را تصور کند  اتیتوانست جزئ یمغزش بهتر م حاال

آغوش  انیم دیبدن سف نیلباس و ا نیسحر با ا شبید

 بوده  اوشیس

  ییبایهمه ز نیا با

 بود  شیدخترک مشکل پا نینقص ا تنها

 آمد  یرختخواب اصال به چشم نم نادریقی که

 باختن خودش در مقابل او نداشت  یبرا یعالقه ا اما

 توانست او را زجر کش کند  یبعدا هم م مغزش

 اوشیبا س خواستمی...م ریگفت :سالم .صبح بخ پس

 حرف بزنم 
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که   اوشینگاهش را از سحر رد کرد و به س و

بود و مشغول مرتب  ستادهیا نهیاتاق مقابل آ یانتها

 بود داد  راهنشیکردن پ

سحر  نکهیکه قبل از ا دیرا شن الریآ یصدا انگار

 کند خودش به سمت در اتاق آمد شیصدا
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  یزغال#چشمان

 

 Vip#پارت

 

اومده .کوه  لیکوه س یو گفت :تو دیچند نفر رس به

 کرده ... زشیر
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 از کار افتاد  قلبش

 رود  یگفته بود به کوه م رضایعل

زدنند  یدر راه، همان صبح که با هم قدم م الریآ

 ؟ کاریکوه چ یبر یخوایبود :م دهیپرس

 

 یمقدار دارو  کی  رمیپاسخ داده بود :م رضایعل

 . نمیبچ یاهیگ

 

  دیدو یبه سمت خانه م الریآ

 داد  یخبر م یکیهر چه زودتر به  دیبا

مطلع  رضایاز رفتن عل دیبا اوشیس ای ونیهما

  شدنندیم

 افتاده باشد  یاتفاق شیبود برا ممکن

که او هم در حال تند راه رفتن  دیرا د اوشیراه س در

 بود  دنیهمان دو بایو تقر

 ؟ اوشیکرد :س شیصدا
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هماهنگ باشد و  اوشیبا س شیکرد گام ها یم یسع و

  فتدیاز او عقب ن

 یها یکوه گاودار زشیو ر لیگفت :بخاطر س اوشیس

به  یکس نمیبب رمیم دنید دیکوه خسارت شد نییپا

 داره  اجیکمک احت

 

 شده بود  سیخ یکه با شدت باران حساب الریآ

 بهت بگم  یزیچ کی دیبا اوشیو گفت :س 

 

کرد .نگران بود  یرفتن اصرار م یهم برا اوشیس

 یتو یبه سرم ادمها ییچه بال نمیبرم بب دیبا الری:آ

 اومده  یگاوردار

 

 در اثر تند راه رفتن به نفس نفس افتاده بود   الریآ

 اوشیزد :س ادیکرد فر یچکه م شیاز سر و رو آب

 صبح رفت کوه  رضایصبر کن از نفس افتادم .عل
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 یآب م شی.از موها ستادیدر جا از حرکت ا اوشیس

 باران بود  سیو تمام صورتش خ ختیر

 .؟ یگفت ینگاه کرد:چ الریبه آ مبهوت

 

گفت :صبح بهم گفت  یو با نگران ستادیهم ا الریآ

جمع کنه .قرار بود  اهیگ یدارو دیناه یکوه برا رهیم

من  شیپ ادیهر وقت که کارش تموم شد و برگشت ب

موصوع مهم باهام حرف  کیخواست درباره  یم

  ومدهیهنوز ن یبزنه ول
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 ۲۳۵ پارت

 

  ستادیدرست پشت سر سحر ا شاویس

 نهیبه س دهیکه شانه  سحر از پشت  چسب یطور

 بود اوشیس

جثه بودن  زیبود ر ستادهیبه دخترک ا دهیکه چسب حاال

 آمد  یبه چشم م شتریسحر ب

 فاصله به همسرش بود  نیکتریحواس در نزد یب او

به پا  یحرکت چه زلزله ا نیخودش خبر نداشت با ا 

همه  نیکرده ،چطوره همه حواس سحر را با ا

 به کار انداخته  یکینزد

 الیادامه دادن به خ یرا برا الریمغز آ شیهمه گنجا و

 زجر اورش فعال کرده یها یباف

 

سالم کرد و صبح  دیپاش الریآ یکه به رو یلبخند با

 گفت  ریبخ
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به  مینگاهش را از شانه سحر گرفت  و مستق الریآ

 دوخت  اوشیچشمان س

 نبود  بایصحنه مقابلش اصال ز دنید

 گفت :اومدم باهات صحبت کنم  و

 

دختر مهربان  نیتوانست در مقابل ا ینم اوشیس

 نباشد 

 باشد ستادهیاگر سحر انجا ا یحت

 ستادنیا کیهمه نزد نیاگر در دل سحر بابت ا یحت

 شوهرش شور و ولوله به پا باشد 

  آشوب الریدل آ ودر

 یستادیفوق مهربان گفت :خوب چرا دم در ا یلحن با

 اتاق  یتو ای.ب

 

 از ورود به اتاق سر باز زد محال بود وارد شود  الریآ

  ردیمغزش  شکنجه را از سر نگ و

 خاطراتت گذشته  یآور ادیبا  چه
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دو ،سه روز   یبا تصورات لحظه به  لحظه  چه

 اتاق  نیعروس و داماد مهمان  ا  یگذشته 

....فقط  رمیگ یوقتتو نم ادیگفت :نه ممنون .ز پس

 گهید یگرفتم کارم جا میخواستم بهت خبر بدم  تصم

ادامه بدم.با مازار صحبت کردم قرار شد  خونه اش 

 یکنم اگه تو مشکل یبذاره .مرتبش م ارمیدر اخت

 کنم اونجا  یکار منتقل م لیوسا ینداشته باش

 

 گفته بود  یرا تند و رگبار کلمات

شناخت کامال  یرا م الریکه لحن آ یاوشیس یبرا نیا

 کرد دخترک تحت فشار است  یمشخص م

 معذبش کرده  ستادنشیآنجا ا و

 یم هیناراحت بود ودلش گر یزیاز چ یوقت الریآ

 شیصدا یتا بغضش ال به ال زدیخواست تند حرف م

 گم شود 

 شیکردن در صدا هیگر یکه برا یلیمتوجه م یکس

 است نشود 

تعجب کردنش  را  یتوانست جلو ینم الریحال ا اما

  ردیبگ
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 ؟ یگرفت یمیتصم نی:چرا همچ دیپرس

 

 دانست ؟ ینم واقعا

خواهد از او و از  یم الریخبر نداشت چرا آ یعنی

 درمانگاه فرار کند ؟

 را در هم گره زد  شیدستها الریآ

 نبود  یپنهان کار یبرا یزیانداخت .چ نییرا پا سرش

 همه راحتترن ینجوریداد :ا پاسخ

 

رفت و  ادشیوجود سحر را  یا هیثان یبرا اوشیس

 ؟ یراحتتر ینجوری:تو هم ا دیپرس
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۶ پارت

 

 اتفاقات آماده کرده بود  نیا یخودش را برا سحر

 دانست مردش تا چه حد عاشق بود  یم

به راز قلبش و  الیل نکهیاتفاقات .قبل از ا نیاز ا قبل

 ببرد  یداشت پ اوشیکه به س یعشق

حد  و اندازه برادرش به  یبارها از عالقه ب بارها

 گفته بود  شیبرا الریآ

 کند  یصبور دیدانست با یم

  ستیمرد خوب اوشیدانست س یم

دل او را داشته  یهوا نکهیا یهمه تالشش را برا و

 کند  یباشد م

 رود  یاز دستش در م یگاه اما
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و گفت :من قبل از همه به  دیکش یقینفس عم الریآ

 خودم فکر کردم  یراحت

 

 گفته بود  دروغ

 به خودش بود  اگر

خواست هر ساعت  یم دادیبه خواسته قلبش تن م اگر

 را کنار مرد محبوبش بگدراند 

ممنوعه قلبش  یاو آدم تن دادن به خواسته ها اما

 نبود

 یریرا گل بگ الزم است دِر دهان قلبت یگاه

 میاو دِر دهان قلبش را گل گرفته و با عقلش  تصم و

 گرفت یم

 

:منظورت از  دیپرس یگریسوال د نباریا  اوشیس

 خونه مازار همون باغچه هست ؟

 

داخلش  شیسر تکان داد و گفت :آره .چند سال پ الریآ

 خونه هم ساخت 
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به سمت در  شتریاز سحر فاصله گرفت و ب اوشیس

 زیتم یفک کنم حساب یشد و گفت :ول لیاتاق متما

  خوادیم یکار

 

 حرف زدن  یبرا لیم یباز ب الریآ

که  نیشیزودتر خارج شدن از ان لوک یمشتاق برا و

 را داشت  دهیاو در آن نقش زن حسرت کش

 کمکم کنن  گمی:به منصور و بانو م گفت

 

باالخره دست  از سوال و جواب برداشت و  اوشیس

سر به درمانگا  کی..... یگفت :باشه .هر طور راحت

 سمت شما  امیبزنم م

 

انداخت و گفت :الزم  یبه سحر نگاه کوتاه الریآ

 .به کارت برس بچه ها هستن  ستین

 

 کرد  شیسحر صدا نباریچند گام دور شد که ا و
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 ؟ الری:آ

 

حال  شتریاش بود اما ب یکه جار یو به دخترک ستادیا

 را داشت نگاه کرد  بیرق

به  یمهربان گفت :اگه دوست داشت یبا لبخند سحر

 کمکت  امیمنم خبر بده م

 

 بر لب نشاند  یزور لبخند به

 سحر داد  لیتحو

 :باشه .ممنون  گفت

 

 اتاق آنها دور شد  از

و سحر تازه در را پشت سرشان بسته بودنند  اوشیس

سحر چرخاند و  یلباس ها یرو ینگاه اوشیکه س

بنداز  یزیچ کی یدر اتاق باز کن یخوایم یگفت :وقت

باشن درست  یعل ایوقت بابام  کی دیدوشت .شا یرو

  نتیبب ینجوریا ستین
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 کرد و گفت :چشم  اوشیحواله س یلبخند سحر

 

بود  ستادهیا نهیکه دوباره مقابل آ اوشیسر س پشت

  یدینخواب شبیو گفت :د ستادیا

 

 سکوت کرد  اوشیس

به دو ،سه ساعت  گرید یگذشته را هم مثل شبها شب

 خواب آن هم دم صبح قناعت کرده بود
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  یزغال#چشمان
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 ۲۳۷ پارت

 

 متشنج وارد اتاقش شد  یبا اعصاب الریآ 

 یطوفان یایهم نتوانسته بود در اوشیس یمهربان یحت

 درونش را آرام کند 

 کارد شد  یگریاو در کنار زن د دنید

 قلبش فرو رفت  در

 شیو آرزوها دیام یشد به خرمن ته مانده ها آتش

 افتاد 

 

  ستادیکمد ا مقابل

 دارد  یدانست چه هدف ینم قایهم دق خودش

 بود  ستادهیا فیبالتکل همانجا

 هوا در اتاق را باز کرد و وارد شد یب رضایعل که

 بود  یعصبان یزیهم انگار از چ او

 نداشت  الریبهتر از حال و روز آ یو روز حال

به خرمن صبر و  تیشده و کبر دایهم پ یکی انگار

 مرد انداخته بود نیحوصله ا
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با مازار  یریو گفت :م ستادیا الریآ یرو روبه

با  یری...م یریگ یازش خونه م یکن یصحبت م

 گهید ییقراره جا یدیاطالع م یزنیحرف م اوشیس

به من  ییایکلمه نم کیکلمه ،فقط  کی...اما  یکار کن

  یکن یم کاریچ یدار یبگ

 

 

 نکهیاز ا یبگ یخوایم یعنیحق به جانب گفت : الریآ

 یستیجا کار کنم خوشحال ن کی اوشیبا س ستیقرار ن

 ؟

 

 ایباشم  یمن راض نکهیطلبکارانه گفت :ا رضایعل

داره  تیمگه مهمه ؟مگه اصال برات اهم یناراض

 یقبول دار تیزندگ ی؟..مگه اصال تو حضور منو تو

و  ی.زن قانون یتو زن من الریآ گمیم یچ نی؟.بب

بوده  یمن .کوتاه اومدنم در مقابلت سر ظلم یشرع

 قرارکه در حقت شده اما خوب حواسُت جمع کن 

 یتا ابد ب ستی.قرار هم ن امیتا ابد برات کوتاه ب ستین
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بمونه تو زن  ادتیباشم و ازت بگذرم .پس  التیخ

 . یمن

 شهینم لیو دستم بهت نخورده دل یچند ماه زنم نکهیا

 یبکن خوادیکه دلت م یهر غلط یبر یآدم حسابم نکن

....دستم بهت نخورده چون که برات ارزش قائلم بودم 

 مونیکه بهت گذاشتم پش ینکن از احترام ی.اما کار

...رفتارت  شهیتموم م به ضررت یبشم چون اونطور

با من  یقبل هر کار عدبه ب نی.از ا زهیآم نیتوه

 یباهات م یشتری...منم وقت ب یکن یمشورت م

 ستیرسمش ن نی.ا ارمیگذرونم تا سر از کارت در ب

 یتا بهش بگ اوشیدر اتاق س یرفت یکه من وقت

 یدار یصداُت بشنوم که چه برنامه ا هیچ متیتصم

.... 

 

 

 پرد بود  یحساب توپش

نفس  نشانیما ب یکرد حت یم فیرا پشت هم رد کلمات

 دیکش یهم نم

جا  یحساب دیرا شن اوشیو س الریآ یحرفها یوقت

 خورد 
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 نیا دیخواست اما نبا یاو را نم الریچقدر هم آ هر

 شدیاز کنارش رد م تیاهم یهمه ب

 

 

 حوصله بود  یب الریآ

؟من  هی؟مشکلت چ رضایگفت :تو چته عل یبا تند پس

نباشم ،به همه هم  اوشیکه کنار س گهید ییرفتم جا

 ؟ یوسط فکر کردم .االن چرا باز طلبکار نیا

 

 هیمشکلم چ یدونیبا حرص گفت :واقعا نم رضایعل

 یکن یام ؟چرا منو آدم حساب نم ینیزم بی؟من س

؟من خودم  یکن کاریچ یخواستیم یگی؟چرا بهم نم

واسه  یبه مازار رو بنداز یبر دیچندتا باغ دارم توبا

خونه بسازم  کیزنم  یآلونک ...من ُمردم که برا کی

 ؟ یاخترو اند یبه اون بچه قرت یکه رفت
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۸ پارت

 

 چشمانش را بر هم فشار داد  الریآ

 جنگ اعصاب را ندا شت   نیا شیامروز گنجا واقعا

دنبال  دنیاش را با دو ینزود که همه توان بد صبح

 مازار از دست داد  نیماش

که دم در اتاق  یاش  را وقت یهم همه توان روح بعد

  ستادیو همسرش ا اوشیس

 

چه جمله  نکهیتوجه به ا یحوصله تر از قبل وب یب

انتخاب کند  سر تکان  رضایدر جواب عل دیرا با یا

 خوب باشه  یلیداد و گفت :خ
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 شد  یعصبان شتریب الریاما با حرکت آ رضایعل

از سر بازش کند  خواهدیمشخص بود که فقط م کامال

 ندارد یتیاهم شیبرا شیو حرفها

 بود  دهیرا هم نشن شیاصال درست حرفها انگار

برداشت او  را به کمد  زیخ الریبه سمت آ  پس

 چسباند

 

کرد گفت :منو از  یکه به شانه اش وارد م یفشار با

 ی.انقدر نسبت به حضور من تو الریسرت باز نکن آ

  ینیب ینباش .بد م تیاهم یب تیزندگ

 

باال رفت و گفت :شونه ام درد  یهم کم الریآ یصدا

 دستتو بردار  یگرفت لعنت

  

 دستش را برنداشت  رضایعل

 

 یم رونیچفت شده اش ب یدندان ها نیاز ب کلمات

 امدنند 
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کنم  یباهات روشن م فمویگفت :تکل یکه م یوقت

 نی...فقط صبر کن و بب

به کارت نداشتم و دور  یموقع تا حاال هم اگه کار اون

 بوده  اوشیوبرت نبودم بخاطر س

.بهتره  شی.حاال که اونم زن گرفت و رفت دنبال زندگ

 خودمو جمع و جور کنم یمقدار زن و زندگ کیمنم 

 

 برداشت  الریرا با شدت از شانه آ دستش

 رفت  رونیاتاق ب از

که در به چهار چوب  دیاتاق را چنان به هم کوب در

 خورد و برگشت 

  دیپر شیاز جا الریآ و

رفت تا  یآمد و به سمت پله ها م رونیاز اتاق ب دیناه

 صرف صبحانه برود  یبرا

 خارج شد الریکه از اتاق آ دیرا د رضایعل

  ندیب یکرد او را در آشپزخانه م یم فکر

 نداشت  دشیرا در اتاق همسر جد دنشید توقع
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رفتن از پله ها را داست  نییمقابلش که قصد پا 

  ستادیا

 ؟ یداشت کاریچ الریاتاق آ ی:تو دیغضب پرس با

 

  دیجوش یداشت م رضایعل مغز

دو  یرا برا شیصبح تمام برنامه ها الریآ نکهیا از

 گفته او را اصال حساب نکرده بود  گریمرد د

 بود  یعصبان یادیز

گرفت و گفت :واسه من  دیرا به سمت ناه انگشتش

 چی.به تو هم ه اریدر ن یجلو نده و قلدر باز نهیس

داشتم .زنمه هر  کاریچ الریاتاق آ ینداره تو یربط

هم  یاتاقش به احدالناس یتو رمیوقت دلم بخواد م

  دمیجواب پس نم

 

 رفت  نییبا سرعت از پله ها پا و

 کرد  یود و رفتنش را نگاه مب ستادهیمبهوت ا دیناه

موضوع  نیبه ا میمستق زضایبار بود که عل نیاول

 کرد  یاشاره م
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 خواند یرا همسر خودش م الرید،آیچشمان ناه مقابل
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۳۹ پارت

 

خانوم را که هفت ماهه حامله  یعروس صغر الریآ

 بود بدرقه کرد

فقط سه مراجعه کننده داشت و سرش خلوت  امروز

 بود 

درستش  شیکه شب عروس یخانوم همان زن یصغر

 کرد 
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 دیصورت خودش را هم ند یحت او

 خاطراتش نداشت  یآور ادی یبرا یا عالقه

  دیکش یقینفس عم پس

 یماه را که با بو بهشتیارد یروزها نیآخر یهوا

 آکنده شده بود  یعطر گل رزو گل محمد

 داد  هیهد شیها هیر به

 

 که کارش را آغاز کرده  شدیم یروز چند

 بود  یاز روز قبل از کارش راض شتریهر روز ب و

 یو دوست داشتن بایز تینها یکوچک مازار ب  باغ

 بود 

 افتیکه در ان منطقه  یاز اونواع و اقسام درختان پر

  شدیم

 کوچک قرار داست  دیساختمان سف کیباغ  یها انهیم

 در و دو پنجره  با

رز آراسته  ییبایرونده ز  یدر و پنجره با گلها که

 شده بودنند 
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راه سنگفرش  کیتا در ساختمان  یاز در ورود و

رز با  یوجود داشت که دور تا دورش را انواع گل ها

 مختلف کاشته بود یرنگها

 یادیگل ها عالقه ز نیبود صاحب خانه به ا مشخص

 دارد 

،آشپز خانه  یمتر ۲۴سالن  کیساختمان هم  داخل

 کوچک و جمع و جور  یا

 اتاق قرار داشت  کیو  ییو دست شو حمام

 کرد  یسالن را به عنوان اتاق کارش استفاده م الریآ

 لیخودش و وسا یشخص لیدر اتاق هم وسا و

مازار که از قبل آنجا بود  را گذاشته و زمان  یشخص

 استراحت 

 یامد دل از باغ بکند به آنجا پناه م یاگر دلش م البته

 برد 

 

 گذراند  یروزش را به بهانه کار آنجا م شتریب

وقت  شدیم یماه کی کیچند روز گذشته که نزد در

 کرده بود  یسپر شیرا در خانه عمو یکمتر

 داشت  یشتریارامش ب نجایا
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کمتر از  یلیرا خ اوشیبود که سحر و س نیا حداقلش

  دید یقبل م

 داشت  شتریب یسرگرم یهم برا یها برنامه

 یخانه پدر یرا از انبار شیگرفت بود کتابها میتصم

  اوردیب رونیب

 شانسش را در کنکورامتحان کند گرید کباری

 لیادامه تحص یبرا رضایکردن عل یدانست راض یم

 کردن پدرش آسان تر است  یالاقل از راص

 نمانده بود  یادیکنکور امسال که زمان ز به

 یبا خوب درس خواندن هم به کنکور سال بعد م اما

  دیرس

 کسب کند  یتوانست رتبه خوب یم هم

 اش که صدا کرد  معده

 نخورده  یزیآمد از صبح چ ادشی

 ساختمان برگشت  داخل

تمام خانه  زیسمت آشپز خانه کوچک اما همه چ به

 مازار رفت  ینقل
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۰پارت

 

 بود  صبح

خانواده دور سفره صبحانه نشسته  یاعضا همه

 خوردنند   یبودنند و صبحانه م

 مشغول خوردن صبحانه اش بود   الرهمیآ

  دادینشان نم یدور سفره توجه چندان یادم ها به

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 که خار بودنند در چشمانش   یآن زوج بخصوص

 داشت صبحانه اش را هر چه زودتر تمام کند  میتصم

 اش پرواز کند  یباغ دوست داشتن یسو به

 برسد  نیبه مراجع یکم

 سر درسش   ندیفارع شدن از انها هم بنش بعد

غرق شود و با آنها  شیهر روز آنقدر در کتاب ها مثل

 سر و کله بزند تا کال فراموش کند 

 در حقش کرد یچه جفا روزگار

 برود  ادشیاز ته دل سحر را  یها لبخند

 را فراموش کند  اوشیس زانیمهربان اما گر یها نگاه

 ببرد  ادیرا از  دیپر غصب ناه نگاه

که نوع  ونینگاه هما یدست از کشف معما یحت و

 بکشد  زیدر آن نهفته است ن یهمدرد

 یب یاشتنو آن باغ دوست د شیباشد و کتابها خودش

 مثال

 

 گردو را به دهان گذاشت  ریاز نان و پن یا  لقمه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



از جا  شیقلپ چا نیداشت بعد از خوردن آخر میتصم

 بلند شود که 

 بهتون بدم  یخبر کی دیدهان گشود :با رضایعل

 

 نگاه کردنند  یمنتظر به عل همه

لبش بود  یکه رو یمقدمه با لبخند کم رنگ یب  او

 حامله است . دیگفت :ناه

 

 تعجب نداشت  یکدامشان جا چیه یبرا

  شدیبارچندمش بود که حامله م دیناه

با  شیکرد.زندگ ینم یکه اصال فرق الریآ یبرا 

اصال مهم نبودکه بخواهد نگران خراب شدن  رضایعل

 نشدنش باشد  ای

گذشت هنوز هم او  یاز چشم ماه که از ادواجش م بعد

  دید یرا به چشم شوهرش نم

سکوت را شکست و گفت :ان شاهللا به  نیپرو

 . یسالمت

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



را گرفت :مبارکتون باشه  نیدنباله حرف پرو ونیهما

مونه چرا هر روز خودُت رنج  ینم یدونیتو که م یول

 یکن یم مارستانیب ی.... هر روز خودت ُراه یدیم

 گهیبودم د الریسحر و آ ی؟من راستش منتظر حاملگ

  چهیبچه بپ یونه هم صداخ نیا یتو دی.باالخره با

 

 کرد  خی شیسر جا الریآ

 در خودش جمع شد و نشست  یکم

را هم بر خودش  اوشیاز نگاه س یکوتاه هیسا یحت

 حس کرد 

 زدنند  یبا هم حرف نم ادیبود که ز مدتها

 کردنند  یهم فرار م از

به  یشتریآرامش ب شانیهر دو یبرا دنیند انگار

 همراه داشت 

 

 هم خجالت زده گوشه لبش را گاز گرفت  سحر

 انداخت  نییپا سر

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۱ پارت

 

در هم گره خوردنند  یکه کم یاما با اخم ها اوشیس

 کرد کینزد شیرا به لبها یچا وانیبودنند  ل

 

ناراحت  ونیهما یاز حرفها شهیبر خالف هم دیناه

 نشد 

بر لب داشت و گفت :چهار  یمندانه ا روزیپ لبخند

 یم یکی نینگفتم تا مطئن بشم ا یزیماهمه .قبال چ

دکتر بهمون گفت بچه خوب جا  میکه رفت روزیمونه .د

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



کمه ...البته فاصله  یلیشده و احتمال سقطش خ ریگ

با سقط قبل کمه اما انگار خواست خداست که  یحاملگ

 بمونه  یکی نیا

 

 همه شکل بست  یلبخند بود که بر لبها نباریا

دانست  یخوشحال بود ،م دیناه یبرا قایهم عم الریآ

 دارد  رضایاو تا چه حد دل در گرو عل

 ترسد  یاز دستش بدهد م نکهیا از

خدا که  دیشکر .به ام یبا ذوق گفت :اله نیپرو

  شهیو چراغ دلت م ادیم ایو سالم به دن حیصح

 

 بخند زد سر تکان داد و ل دیناه

 داشت  یشاد گرید یاز همه روزها شتریب لبخندش

 دیرو به ناه رضایهم بدون نگاه کردن به عل الریآ

پدر و  هیسا ریگفت :مبارکت باشه .ان شاهللا که ز

 مادر بزرگ بشه 

 

 تعجب کرد  الریاز لحن خالصانه آ دیناه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 شیبه هوو یزود واکنش نشان داد او هم لبخند اما

 داد و گفت :ممنون  لیتحو

 

 خودت باشد  یدروزییکه بگو دیدهانش نچرخ در

بلند شد و گفت :زنعمو من با اجازه  شیاز جا الریآ

  دیمنتظرم نباش امی.ظهر نم رمیاتون م

 

 گفت :زوده که مادر . نیپرو

 

 مقدار هم به درسام برسم کیگفت :زودتر  برم  الریآ

 

  دیدهانش پر از

 یدانست برا ینم یخانواده خودش هنوز کس جز

  شودیکنکور آماده م

تا باز  دییبگو رضایبه عل یداشت قبل از هرکس میتصم

 بهانه آدم حساب کردن را نداشته باشد 

  فتدیلج ن سر

 متوجه نباشد چه گفته  یبود کس دواریام

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 نیکرد نشان از ا یکه تند تند کار م نیپرو یدستها

 نشده بود او متوجه حرفش 

 

آن را پر از  ینان بزرگ برداشت  رو یتکه ا نیپرو

لقمه درست  کیو گردو کرد و گفت :بذار برات  ریپن

  یکنم ضعف نکن

 

 کرد  یم یمادر شهیهم نیپرو

 حکم مادر را داشت  شیبرا شیها یبچگ از

 

گفت :دستت درد نکنه زنعمو .بخدا مامان و  الریآ

 زارنیم ارنیم ادیدم دستشون  م یو بانو هرچ لهیجم

 مونم  یدارم گرسنه نم ی.همه چ خچالی یتو

 

 کی نیلقمه را به سمتش گرفت وگفت :حاال ا نیپرو

  خورهیبر نم ییبه جا یلقمه رو ببر

 

 کرد و از خانه خارج شد  یالرخداحافظیآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 اوشیبود که نام خودش را از زبان س اطیح یها مهین

  دیشن

 ؟ الری:آ
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۲ پارت

 

 او متوجه اشاره اش به درس خواندنش شده بود پس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



بود و آنچه  شیهم مثل سابق حواسش به حرفها هنوز

   دیقاپ یگفت در هوا م یرا که م

 مورد بپرسد  نیخواهد در هم یبود م نیمطم

 برگشت  اوشیو به سمت س ستادیا

 رساند  الریبا چند گام بلند خودش را مقابل آ اوشیس

  یخونیدونستم درس م ی:نم وگفت

 

نگاه کند   اوشیبه صورت س میآنکه مستق یب الریآ

کنکور شرکت  گهیبار د کیگرفتم  میگفت :آره تصم

 کنم 

 

....درس خوندن  یکن یم یلبخند زد :کار خوب اوشیس

خونه و آدمهاش که  نیفرار از ا یراهه برا نیبهتر

 یردن.... حتدر حقت جفا ک یهر کدومشون به نوع

 من 

 

وقت در  چیافتاد و گفت :تو ه نییپا  شتریب الریآ سر

  ینکرد یحق من بد

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 یبرا یکه حت الریرا از آ مشینگاه مستق اوشیس

 کرد  یسر بلند نم یلحظه ا

  نگرفت

 ؟ ی؟اونجا راحت یکم و کسر ندار یزی:چ دیپرس

 

.خدا بهم لطف   ستیکم ن یچ چیپاسخ داد :نه ه الریآ

خونه و آدمهاش  نیفرار از ا یکرد همه امکانات برا

 فراهم کرد 

 

 متفکرانه سر تکان داد  اوشیس

.من هرجا که حس  الریمن حساب کن آ ی:رو گفت

 هستم  یدار اجیبه وجودم و کمکم احت یکن

 

 لبخند زد  الریآ

انداخت و گفت :باشه  اوشیبه صورت س یکوتاه نگاه

 ممنون

  ورفت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

رفتن به  یدر اتاقش در حال آماده شدن برا اوشیس

 درمانگاه بود

  ستادیبغ کرده کنارش ا یبا صورت سحر

 اش شد  رهیخ نهیآ یتو از

دانست از  ینگاهش کرد .م نهیآ یهم از تو اوشیس

 ناراحت است  یزیچه چ

اخالقش   یمدت که ازدواج کرده بودنند کم نیا در

 دستش آمده بود

 صبر کردتا خودش صحبت را شروع کند  اما

 هیکه شب افهیبا همان ق اوردیباالخره طاقت ن سحر

سوال بپرسم ناراحت  کیدختر بچه ها شده بود گفت :

  ؟یشینم

  

خودش را به ندانستن سوالش زد و گفت : نه  اوشیس

 بپرس

 

 ؟ یصحبت کرد الریبا آ رونیب ی:رفت دیپرس سحر

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 اشت و گفت :او هوم گذ شیشانه را  سر جا اوشیس

 

 ؟ یبهش گفت ی:چ دیکنجکاو پرس سحر

 

نبود گفت  انیدر آن نما یحس چیکه ه یبا لحن اوشیس

اونم گفت آره .منم بهش  خونهیدرس م دمی:ازش پرس

 الزم داشت بهم بگه  یزیگفتم اگه چ

 

 سکوت کرد  سحر

به سمتش برگشت و گفت :سحر ...سحرنگام  اوشیس

  نمیکن بب

 

چانه  ریدستش را ز اوشینکرد س یکه حرکت سحر

سحر برد سرش را بلند کرد وگفت :تو به من اعتماد 

هستم که از سر هوس و  یآدم یکن ی؟فکر م یندار

 با زن برادرم حرف بزنم  رمیالس زدن م یبرا

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 تند تند گفت :نه ،نه من بخدا ... سحر
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۳ پارت

 

 تند تند گفت :نه ،نه من بخدا ... سحر

 

دختر عمومه سحر  الریحرفش رفت :آ انیم اوشیس

چقدر  دیدونیکه هم تو ،هم همه م یعموم ی.دختر

فکر  نیوقت به ا چیوقت ،ه چی....اما ه زهیبرام عز

نکن که من ممکنه به زن برادرم چشم داشته باشم 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



من  یبهت گفتم تو انتخاب خودم ی....شب خواستگار

هر   نکهیا یعنی نی.ا ستمین نجایا یبه خواست کس

داشتم انداختم دور  الریخودم و وآ ندهیآ یبرا یفکر

... 

 

 گذاشته بود  یبا خودش قرار صبور سحر

 را قضاوت نکند  یداشت کس میتصم

 نکند  یداور شیپ

 یدرک کند و به رو دید اوشیاز س یکوتاه اگر

  اوردیخودش ن

 نکرد  یآنطور که از خودش توقع داشت صبور اما

 کرده بود  ینیب شیرا قبال پ اوشیس یها رفتار

 یکردن در برابرش انقدرها هم که فکر م یصبور اما

 کرد راحت نبود

 کرد  ینم یاحترام یب اوشیس

 مهربان نبود  نا

 را داشت  شیهوا

 شببه تازه دامادها نبود دیآن طور که با اما

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 نتوانست بغصش را کنترل کند   سحر

  دیچک اشکش

 چانه اش بود افتاد  ریکه هنوز ز اوشیانگشت س یرو

 یخوابیجدا از من م ی:پس چرا بعد شب عروس گفت

 ی؟چرا مثل مردها میرینم رونیذره با هم ب کی؟چرا 

 ... گهید

 

حرفش رفت و گفت :زمان همه  انیباز م اوشیس

مقدار زمان بده  کیکنه سحر .بهم  یدرست م زویچ

... 

 

کم راه  کیآهسته کرد وگفت :باهام  یرا کم شیصدا

 کن  ی.صبور ایب

 

به  یخجالت را کنار گذاشت و با چشمان اشک سحر

کنم  یشد و گفت :اگه صبور رهیخ اوشیچشمان  س

 ایبعدش  پاداشم داشتن قلب تو باشه من تا آخر دن

 کنم  یصبر م

 

@Rooman_nazy
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 نشست  اوشیس یلبها یرو یپر رنگ لبخند

 را جلو برد  سرش

  دیسحر چسب یشانیبه پ شیلبها

 دیبوس قیعم

 

 اش  چون شراب  کهنه هفت ساله  بود بوسه

 ناب  همانقدر

  رینظ یب همانقدر

مست  یشانیبود که از بوسه پ یانسان نیاو اول دیشا

  شدیم

 سحر شده بود  اما

 بوسه جان گرفته بود  نیهم از

 شد  قیبه وجودش تزر ایخوب دن یها یانرژ همه

 

 

 فاصله گرفت  اوشیس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



سحر که هنوز از شبنم اشک  یعسل یدو گو رهیخ

 تو هستم  یاالن هم من فقط برا نیبود گفت :هم سیخ
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 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۴ پارت

 

 دخترک جان گرفت  یلبها یرو لبخند

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



گفت  یرا م یزیکرد .آن چ ینم یمرد زبان باز نیا

 قتیجز آن حق یدوست داشتند روز شانیکه هر دو

 نباشد  یگرید

 

گونه سحر را نوازش کرد و گفت :امروز نهار  آهسته

  میبا هم غذا بخور ییدرمانگاه .دوتا اریب

 

 لبخند زد  سحر

 شوق گفت :واقعا ؟ با

 

زد و گفت :آره ....امروز  یحبتلبخند پر م اوشیس

 میظهر فقط خودمون دوتا باش

 

 رفت رونیاز اتاق ب یگریحرف د یب اوشیس 

نه دخترک  یاز شب عروس ریگفت غ یراست م سحر

 را لمس کرده بود 

 بود  دهیکنارش خواب نه

 را داشته باشد  شیکرد هوا یم یسع

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 دست خودش نبود  اما

 خواست  یم ییدلش تنها شدیکه م شب

افکارش و دست و پا زدن در حال  انیشدن م وغرق

 که هنوز نتوانسته بود از شرش خالص شود  یخراب

را کنار   یسحر باالخره خود دار یامروز وقت اما

 گذاشت 

گله  اوشیس یها یمحبت یآن چشمان معصوم از ب با

 کرد 

 به درد آمد  قلبش

دختر را  نیزدن و آزار رساندن به ا بیقصد آس هرگز

 نداشت

 بود یساختن زندگ یهمه تالشش برا او

  

 

 

و مرتب مازار که کامال به  کیدر آشپز خانه ش الریآ

 نشسته بود  زیدرست شده بود   پشت م یسبک شهر

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



که  یخوشمزه ا یپلو ایقاشق از لوب نیاول تازه

 آورد را به دهان گذاشت  شیبرا حانهیر

 واردشد  یکی که

 را نداشت  یبود انتظار آمدن کس ظهر

 شد به سمت سالن رفت  بلند

 بود  ستادهیوسط سالن ا رضای)عل

؟اومده بودم بهت  ییگفت :سالم .تنها دیرا د الریآ تا

 سر بزنم 

 

 یتو ایغذا بخورم ب خواستمیگفت :آره تنهام .م الریآ

 آشپزخونه 

 

 نشست  یصندل یرو رضایعل

 یکاسه ترش کیبشقاب و قاشق و  شیبرا الریآ

 گذاشت 

 . خورمیخودت بخور من نم نیبش ایگفت :ب رضایعل

 

 

@Rooman_nazy
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اورده  ادیز حانهینشست و گفت :ر زیپشت م الریآ

   ادینترس کم نم

 

غذا  رضایعل یبرا زیم یقابلمه کوچک رو یاز تو و

  دیکش

قاشق و چنگال را به دست گرفت و گفت  رضایعل

بهت  ی:دستت درد نکنه ...چه خوش رنگه .حساب

 رسنیم

 

 

نشست و گفت :آره .هر  الریصورت آ یرو یلبخند

 ایبانو  ایمونم  یم نجایوقت که بدونن من ظهر ا

 .. ارنیبرام غذا م حانهیر

 

 

 دیقاشق از برنج به دهان گذاشت و پرس رضایعل

 ؟ یراحتتر نجای:ا

 

@Rooman_nazy
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 یلیلحن ممکن گفت :خ نیبا صادقانه تر الریآ

 من ... رضای....علادیز

 

 

 

 

[03.03.21 16:35] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۵ پارت

 

 

 دیقاشق از برنج به دهان گذاشت و پرس رضایعل

 ؟ یراحتتر نجای:ا

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 یلیلحن ممکن گفت :خ نیبا صادقانه تر الریآ

 من .... رضای....عل

 

 ؟ یدرس بخون یخوایهم گفت :م رضایعل همزمان

 

 کرده بودنند انیدو جمله اشان را با هم ب هر

 

جمالت هر  انیکه م یپس از وقفه کوتاه رالیآ

 جفتشان افتاد 

 رضایرا داد:آره ...باور کن عل رضایجواب سوال عل 

 شتریقبل از همه به تو بگم .چنددروز ب خواستمیم

 که شروع کردم ستین

 

مهربانانه گفت :من  الریبر خالف انتظار آ رضایعل

بدهکار تو و  ایتا ته ته دن دونمیخراب کردم .م ندتُ یآ

 و آرزهاتون هستم .... اوشیس

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 را از بشقاب گرفت  نگاهش

 یدوخت و گفت :اگه درس خوندت بتونه بخش الریآ به

از اون لطمه که من به آرزوهات زدم جبران کنه با 

 چی.از ه یکنم که درس بخون یقبول م لیکمال م

 کنم  ینم غیهم در یزیچ

 

 نشست  الزیآ یلبها یرو یگرم لبخند

 کیازت ممنونم .... شهیم یعال ینجوریگفت :ا و

 هم دارم  گهیخواهش د

 

دراز  یکه دستش را به سمت ظرف ترش رضایعل

 نگاه کرد الریکرده بود منتظر به آ

 مکث کرد  الریآ

 ماند  الریآ رهیخ رضایعل

 دختر  نیدارد ا ییبایذهنش گذشت :چه صورت ز از

 

 را شکار کرد  رضایعل رهینگاه خ الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



بعد  نیاز ا خوامیو گفت :م اوردیخودش ن یبه رو اما

من  یهم برا ینجوریبگذرونم ا نجایوقتمو ا شتریب

 هم ... دیبهتره .هم ناه

 

 بود  اوشینفر س نیسوم

 کرد  یاز آوردن نامش خود دار الریآ که

  یگفت :باشه هر طور که تو راحت رضایعل

 

 کی یشد و گفت :راست شیدوباره مشغول غذا الریآ

 لیبراش تشک نجایا ادیب دیبگو با دینکته .به ناه

مثل وزن ،فشار  زایچ یسر کیپرونده بدم .الزمه که 

 چک کنم  کباریخون ،اندازه شکمش هر چند وقت 

 

 گمیگفت :باشه بهش م رضایعل

 

 دیناه یپر از آرامش گفت :برا یبا لحن الریآ

 مادرشدنو داره  اقتیخوشحالم .واقعا ل

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



پدر  قیپر از عذاب وجدان گفت :اما من ال رضایعل

  ستمیشدن ن

 

کرد وگفت :من منظورم  زیم رینگاهش را در گ الریآ

 نبود  نیا

 

 

کشاند و گفت :  یگرید یبحث را به جا رضایعل

 بهت بدم؟ یاومده بودم چه خبر یدونیم ی.راست

 

 با دقت به صورت شوهرش نگاه کرد  الریآ

۰ 

خط تلفن اسم نوشتن منم هم  یگفت :اومدن برا یعل

 اسم نوشتم  نجایا یخونه هم برا یبرا

 

و گفت:  دیرا به هم کوب شیدستها یبا خوشحال الریآ

  یکرد یچه خوب دستت درد نکنه .کار خوب یوا

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۶ پارت

 

 در مانگاه شد  یسبد غذا به دست راه سحر

ار خوردن با هم را داده و او نه شنهادیپ اوشیس صبح

 قبول کرده بود لیهم با کمال م

 

  شدیزنان روستا م یراه متوجه نگاهها   در

در راه رفتن مشکل داشت جلب  یکه قدر شیپا بخاطر

 کرد یتوجه م

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



کنار دسته از زنان که دور هم نشسته بودنند  از

 گذشت  

استراحت  یگذاشت تا قدر نیسبد را زم وارید پشت

 کند 

 بود  نیسنگ سبد

 خورش بادمجان . گریقابلمه برنج .قابلمه د کی

 خوردن و یسبز یحاو یکوچک سبد

  اریظرف در دار پر از ماست و خ کی 

خانوم خدمتکار مهربان و دلسوز خانه به  یکبر

در ظرف  وهیو م یخانگ ینیریهم ش  یاصرار مقدار

 گذاشت تا ببرد شیبرا

 تازه کند  یرا گذاشت تا هم نفس سبد

از زنها   یکی یرا درست کند که صدا شیروسر هم

  دیشن  واریدر پشت د

 بود  ستادهیا واریاو پشت د چون

 به او نداشتند  یدید

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



گفت  زدیکه تمسخر در آن موج م یبا صدا زن

بود ؟گشت وگشت واسه پسرش  نیا نی:عروس پرو

 زن گرفت .دختره که ناقصه

 

 اوشیس فی:ح گفت یکه داشت م یگریزن د یصدا

کم داشت  ینبود ؟آقا ،درس خونده ،خوش قد وباال چ

 گرفتن ؟ نویکه رفتن براش ا

 

بچه  الیل گنیمجبور شدن .م دمی:شن گرگفتید یکی و

گفته خواهرم  اوشیبرادر دختره هم به س شهیاش نم

 تا خواهرت نگه دارم  ریبگ

 

 ؟ شهیبچه اش نم الیاول گفت :واقعا ل زن

 

 دهیکه خودشان هم نشن یسحر متعجب شد از خبرها و

 بودنند 

 روستا از آن خبر داشتند  زنان

 !الیدار نشدن ل بچه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 طالق دادنش ! یبرا نیافش دیتهد

 اوردنند ؟ یدر م شانیحرفها را از کجا نیا واقعا

 

 الریو آ  رضایکه عل یاز زنها گفت :با اون گند یکی

نموند مجبورن خودشون از  نایا یآبرو برا گهیزدن د

 ؟ دادیبهش زن م یوگرنه ک رنیخودشون زن بگ

 

داشت  اوشیبه س یگفت :گند اونا چه ربط گرید یکی

زن بدن .خود  اوشیبودن که حاضر بودن به س ایلیخل

گفتم اگه  قهیکج سل نیمن چند بار به اون پرو

دختر خواهرم  یریزن بگ اوشیس یبرا یخواست

 قرص ماه  نیهست .پرستار،خوش آب و رنگ .ع

 

زهر  یمنتظر نماند تا ادامه حرفها گرید سحر

 آلودشان را بشنود

شد تا زودتر غذا را قبل از سرد شدن به  یراه

 برساند اوشیس

 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 با هم غذا خورده بودنند  اوشیس با

 زده بودنند  حرف

هم از درمانگاه  قدم زنان به خانه برگشته  همراه

 بودنند 

 بود  دهیبه سحر چسب یغذا و آن قدم زدن حساب آن

 بود  دهیدراز کش شیدر جا اوشیس شب

 سرش بود  ریز دستش
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

@Rooman_nazy
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 ۲۴۷ پارت

 

 بود  دهیدراز کش شیدر جا اوشیس شب

 سرش بود  ریز دستش

شانه  شیبه موها نهیکرد که جلو آ یسحر نگاه م به

  دیکش یم

 نیاول یکه امشب برا اوشیبه س نهیآ یاز تو سحر

 بار قبل از او به رختخوابرفته بود نگاه کرد 

 یوقتش پشت پنجره م شتریبعد از شام ب شهیهم

 گذشت 

  شدیشب م یاهیس رهیخ آنقدر

 رفت  یسحر به خواب م تا

  دیخواب یاو هم در گوشه و کنار  اتاق م سپس

 امشب قبل از او به رختخواب مشترکشان رفته بود  اما

  دیتپ یسحر تاپ تاپ م قلب

  دهیخواب اوشیشب را در کنار س کی فقط

که آن هم خاطره خاص خودش  یاز شب عروس بعد

 را داشت 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 لیبود که مرد جوان با م یشب نیواقع امشب اول در

 گذاشت  یخودش پا به رختخواب  مشترکشان م

 

 شانه را کنار گذاشت  باالخره

 تا بخوابد  رفت

  دیآن خز ریپتو را کنار زد و ز لبه

 از حالت طاقباز در آمد  اوشیس

  ؟یدیو گفت :چرا دور خواب دیسمتش چرخ به

 

  یراحت باش خوامیپاسخ داد :م سحر

 

  نجایا ایدراز کرد و گفت :ب دستش را اوشیس

 

  دیرا به آغوش کش سحر

 و شانه اش جا داد  نهیس انیم یدختر را جا سر

 توانست بتپد  یتند تر نم نیاز ا گریسحر د قلب

 شده بود  لیتبد قتیبه حق شیاهایرو

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 بود  شیآرزو یمنته اوشیس آغوش

 رسانده بود  شیآرزو یخدا او را به منته حاال

 ستیا یکار درست یخدا عجب

 مشتاقش فرستاد  یها هیرا به ر اوشیس عطرتن

عطر  نیبدنش از ا یخدا قسم که تمام سلول ها به

 مست و مدهوش شدنند 

 شیآرزو نیرا شناخت بزرگتر اوشیکه س یوقت از

 داشتن او 

 او بود  ییبر بازو سرنهادن

 قتیآرزو به حق نیکرد که ا یفکرش را هم نم یحت

 شود  لیتبد

 شده بود اما

 بود اوشیآغوش س در

نعمت  نیگفت تا شکر ا یخدا رو سپاس م چگونه

 آورده باشد  یرا به جا اوشی،شکر داشتن س

 دانست  یهم نم خودش

  دیکش یقینفس عم اوشیس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یداد و گفت :اگه کوتاه هیرا به سر سحر تک سرش

  دیکردم ببخش

 

 سحر نشست  یلبها یرو یبزرگ لبخند

 شهی.هم یدر حق من نکرد یکوتاه چی:تو ه وگفت

  یمهربون شهی.هم یخوب
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۸ پارت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

  دیسحر را بوس ییطال یموها یرو اوشیس

 داشت  یقلب پاک و بزرگ دخترک

به  شتریخجالت را کنار گذاشت و خودش را ب سحر

 چسباند اوشیس

 

همانطور که همسرش را در آغوش داشت  اوشیس

...از همه دور  نجایاز ا میمدت بر کیگفت :

تخصصم اقدام کنم .هم دور همه  ی...هم من برامیباش

مقدار به  کی... .میفقط خودمون دوتا باش میکن یزندگ

با  میخرده جور بش کی. میسر و سامون بد مونیزندگ

 ؟ هی.نظرت چ ادیاحالقمون دست هم ب شتری.ب گهیهمد

 

 

گفت :هر  میآرام و مال اوشیهم با همان لحن س سحر

 ؟ میکن یم یتو بخوا یکار

 

سختت  ی:از پدر و مادرت دور بش دیپرس اوشیس

 ؟ شهینم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

سخت  یچ چیپاسخ داد :من کنار تو که باشم ه سحر

 . ستین

 

 نشست  اوشیس یلبها یرو لبخند

 اش به دل مرد جوان نشسته بود  جمله

گفت :همه  زدیانگار که با خودش حرف م آهسته

 کنم که خوشبختت کنم یتالشم م

 

 نشسته بود  شیدر اتاق خانه پدر الریآ

 دیام شیکرد با تکان دادن پاها یم یکه سع یحال در

 کوچک را بخواباند 

 بود  رهیماه بزرگ وسط آسمان خ به

 گذشت  یبار هزارم از مغزش م یکوثر برا یحرفها

 بود  نیحس یهمسر عل کوثر

 دومش را باردار بود  بچه

 کرد  یداشت وزنش را وارد کارتش م الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



زودتر مراقبت شروع  دیبا یاومد ری:چرا انقدر د گفت

 ؟ یکرد یم

 

 گهیبگم  نشد د یمن من کنان پاسخ داد :واال چ کوثر

 

؟اگه  یداد یمنتظر نگاهش کرد و گفت :مشکل الریآ

 هست بهم بگو  یمشکل

 

جان فقط من  الریباز من من کرد و گفت :نه آ کوثر

 الزمه بهم بگو  یهر کار امینتونم ب گهید دیشا

 

 ییاین گهیکه د شهیشد و گفت :نم یجد نباریا الریآ

 .... یمدام چکاب بش دی.با

 

 ؟ هیمشکلت چ یگیکوثر شد و گفت :چرا نم رهیخ

 

 

 انداخت  ریسر به ز کوثر

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



دست مچاله کرد و گفت :واال مادر  انیرا م چادرش

 . نجایا امیب ذارهیشوهرم نم

 

چادرش را مچاله کرد گفت  یحساب نکهیبعد از ا کوثر

که  گهیپشتت ...انقدر بد م گهی:مادر شوهرم بد م

  نجایا امیب خوادیشوهرمم نم گهید

 

 

  دیگو یدانست چه م یالرمیآ

زد  یداشت  پورخند ی.انگار خود آزار دیباز پرس اما

 ؟ گهیم یو گفت :چ

 

 یحرفها نیبگم .واال از هم یشرمنده گفت :چ کوثر

 یپا ریخونه خراب کنه .ز الریسر و ته که آ یب

بگم آخه ؟ول کن تو رو  ینشست ..چ دیشوهر ناه

 خدا...

 

  دیشن یحرفها را از گوشه و کنار م نیا

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 گفتنند خانه خراب کن است  یم

بازش  یرا از راه به در کرد تا از زندگ دیناه شوهر

 کند 

را  شیو شوهرش خواست زندگ دیناه انیم افتاد

 خراب کند 

 شد  دیام دیصورت گرد و سف رهیخ

 افکارش در سرش رژه رفتند  باز

 گفتند خانه خراب  یاو م به

 گفتند ..... یاو م به

 یکامل ب شدیاما نم دادینم تیاهم یکس یحرفها به

 فاوت بودت

خبر  یکس یاز زندگ نکهیتوانستند بدون ا یم چطور

 داشته باشند انقدر راحت تهمت بزنند 

 کنند  قضاوت

 کرد  یچرا از او دفاع نم خدا

را از کار  انشانیز زنندیناروا م یتهمت ها یوقت چرا

 انداخت  ینم

 عشقش را از دست داد  هم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



خواست پشت  یکه دلشان  م یهم هر حرف و تهمت و

 سرش زدنند  

 خبر داشت  یکس چه

 اوشیگه او بابت از دست دادن س یهمان شب درست

 بود  یاز خدا شاک

 اوشیس ینفس ها یوقت اوشیدر آغوش س یدختر

 منظم شد 

 کرد  یخدا را شکر م داشت

از دست دادنش از  یبرا الریکه آ اوشیداشتن س بابت

 بود یخدا شاک
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۴۹ پارت

 

 روستا بود  یبهار یبایز یاز شبها یکی

که هنوز هوا حس و حال  یخرداد ماه یآن شبها از

 خوش بهار را حفظ کرده بود 

 بود  یچون کوهستان الریآ یبایز یچشمه، روستا باغ

  دیچش یطعم گرما را م رترید

  شدیسرد م زودتر

 بود یهم هوا عال حاال

 در اتاقش نشسته  الریآ

 یسیدو کاسه کوچک پر از آلبالو خشک و ق مقابلش

 بود 

 گذاشت  یدانه به دهان م دانه

 خودش حوصله اش سر رفته بود  ییاز تنها یحساب

 نداشت  ییعادت به تنها ادیز

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یوقتشان را دور هم م شتریدر خانه اشان ب انها

 گذرانند 

خانواده وقت  یهم البته اعضا شیخانه عمو در

 گداشتند  یهم م یبرا یادیز

و بعد هم  دیبخاطر معذب بودن ناه لیاو الریآ اما

 یرا در جمع انها سپر یبخاطر امدن سحر زمان کمتر

 کرد  یم

 برد  یبه اتاق آرام خودش پناه م شتریب

 

چند  ضربه کوتاه به در زد و پشت بندش  یکس

 وارد اتاق شد  رضایعل

 ؟ یخوایگفت :سالم .مهمون نم و

 

 تو  ایو گفت :سالم ب ستادیبلند شد ا الریآ

 

 ییهمانجا کیبه سمت همسرش رفت . نزد  رضایعل

 یکرد یم کاریبود نشست و گفت :چ ستادهیا الریکه آ

 ؟

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

..خسته نشسته بودم . یچ چیهم نشست :ه الریآ

 ؟ یدیرس ی؟ک ینباش

 

 یساعت مین کی... یپاسخ داد :سالمت باش رضایعل

  دمیرس شهیم

 

 کردن ؟ شی:بستر دیباز پرس الریآ

 

 یجوان سر تکان داد :اهوم .دکترش گفت مشکل مرد

باشه با توجه  مارستانیچند روز ب ینداره .ول یخاص

 که داشته بهتره  یبه سابقه سقط ها

 

ظرف گفت :ان شاهللا که  یتو یها یسیق رهیخ الریآ

 . ستین یطور

 

به آن بود  الریکه چشم آ یسیدرست همان ق رضایعل

 ستین ینگران یرا برداشت و گفت :نه دکتر گفت جا

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



خودش و بچه بهتره ....گفت  یبرا ینجوری.فقط ا

 باشه  یبازم الزم به بستر دیبار شا نیاز ا ریغ

 

:شام  دیخودش هم ندانست چرا پرس الریآ

 ؟ ارمیبرات شام ب یخوای؟میخورد

 

 متعجب به همسرش نگاه کرد  رضایعل

 کرد  یها نم یدلسوز نیاو از ا یبرا الریآ

وحشت زده از لکه  دیاز امروز عصر که ناه ریغ البته

 اش گفته بود  ینیب

 یکی نیهراس به جانش افتاده بود که مبادا ا رضایعل

 را هم از دست بدهند

قلبا  الریبودنند که آ دهیترس یو شوهر طور زن

 ناراحت شد  شانیبرا

 

گفت :نه شام خوردم .تنها  الریجوان رو به  آ مرد

 ؟ یشیکه نم تی...اذ نجایا امیبودم گفتم ب

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

  ۲۵۰ پارت

 

حوصله  ییسر باال انداخت و گفت :نه .منم تنها الریآ

 ام سر رفته بود 

 

به دهان گذاشت و گفت  یسیق گرید یدانه ا رضایعل

راه  یراستش اومدم باهات حرف بزنم ؟تو الری:آ

کردم فکرم رفت سمت  یم یداشتم رانندگ یوقت

 ات ....  ندهی،سمت آ تییتو،سمت تنها

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 به صورت شوهرش نگاه کرد  الریآ

 

تا آخر  یخوای؟م الریآ هی:برنامه ات چدیپرس رضایعل

؟تنها ؟از صبح تا شب سر کار  یادامه بد ینجوریهم

 نیاتاق ؟ا نیا یو درس .شب تا صبح هم تنها تو

 یروز کی؟ یادامه بد یخوایم یرو تا ک یزندگ

  یشیخسته م

 

 گهید نهیمنم ا طیزد و گفت :شرا یلبخند تلخ الریآ

درس  خوامی....فعال م دمیادامه م ینجوریفعال هم

 . رمیم نجایبخونم و کنکور قبول بشم .بعدش از ا

 

کرد  یم ینیب شیرا پ یزیچ نیهمچ بایکه تقر رضایعل

 یشهر دور برا کیکه  نهیگفت :پس برنامه ات ا

 ؟ یانتخاب کن لیادامه تحص

 

 نیجواب شوهرش را ا شانیپا ریفرش ز رهیخ الریآ

.من فقط  رضایعل یونیبهم مد یگفت شهیگونه داد :هم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



که هر  نهیاونم ا خوامیم تیازت حما میزندگ یجا کی

و  یکن تیدرس خوندم قبول شدم ازم حما یبرا یشهر

 برم  یاجازه بد

 

 

 شد  الریآ یدستها رهیدرسکوت خ یکم رضایعل

 یو گفت :ول دینگاهش را تا صورت او باال کش سپس

 خوادیدلش م ی.هر زن هیبخش از زندگ کیفقط  نیا

 ثمره داشته باشه ... شیمادر بشه .زندگ

 

هم نگاهش را به دستانش  دوخت و گفت :من  الریآ

 یفعال فقط به همون بخش درس خوندن فکر م

روستا  نیکنکور قبول بشم برم از ا نکهیکنم...به ا

 کنم ی.درباره بعدش بعدا فکر م

 

دوخت و گفت :تو ازم  رضایرا به صورت عل نگاهش

تو  یزندگ یبرا ینطوریمگه نه؟ا یکن یم تیحما

 هم بهتره  دیوناه

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 ساکت بود  رصایعل

 نداشت  الریسوال آ یبرا یجواب

 یم یگریکرد و او را به شهر د یم تیاز او حما ایآ

 فرستاد ؟

و  دیجد یزندگ کیداشت و  یکنار خودش نگهش م ای

 کرد  یفراهم م شیتمام و کمال برا

 نیجن امدنین ایبه امدن  یبستگ زهایچ یلیخ دیشا

 داشت  دیموجود در بطن ناه

 رفت  یم نیهم از ب یکی نیا اگر

پدر شدن با  یگرفت شانسش را برا یم میتصم دیشا

 امتحان کند  الریآ

 فراتر بود  دیو مالحت از ناه ییبایکه در ز یدختر

 هم باشد یتوانست مادر خوب یم و

 هم حق پدر شدن داشت  او

 

 نیا الریبا آ شدینتوانست او را پدر کند م دیناه اگر

 را بچشد  نیریطعم ش

 که شرعا و قانونا همسرش بود  یدختر

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  دشید یبار که م هر

 کرد  یکه به او دقت م هربار

 برد  یم یاش پ ییبایبه ز شتریب

 یبرا یتواند مادر دوست داشتن یم نکهیبه ا و

 فرزندانش باشد 

دخترک که  نیاو بود از ا یکه جا یگرید یمرد هر

پدر نشدن  یعنیمشکل او را  نیتوانست بزرگتر یم

 گذشت  یحل کند نم

او گذشته بود چون در برابر دخترک حس عذاب  اما

 وجدان داشت 

  دییایقرار بود بگذرد و کوتاه ب یتا ک یول

 ماند  یهم نم یکی نیا اگر

  شدیعوض م زهایچ یلیخ دیشا
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@Rooman_nazy
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۵۱ پارت

 

 را به نشانه موافقت گذشت  رضایسکوت عل الریآ

 کرد  فکر

 راحت درس بخوان  الیبا خ یعنیاست  ساکت

 آرامش خاطر شرکت کن  با

که آمده ام و از عذاب وجدانم  ییجبران همه روزها به

 حرف زده ام همه جور پشتت هستم  تیبرا

 

 یدر سر م یگرید یاو فکرها نکهیخبر از ا یب

 پروراند

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



را با حضور او  دیناه یداشت  نقص احتمال میتصم و

 جبران کند 

را  رضایزده بود که فکر عل یامروز حرفها دکتر

 مشغول کرد  یلیخ

 

 را گذرانده بود  یروز پر مشغله ا الریآ

  دیکش یکم کم به چشمانش لشکر م خواب

خسته اش متوجه شد و گفت  یاز چشمها رضایعل

 ؟ ادی:خوابت م

 

 کرد مودب باشد  یم یسع الریآ

 حکم مهمان را داشت  رضایعل

 را داشت  یاو هم دختر مهمون نواز و

 نگفت  یزیزد اما چ یکوتاه لبخند

 

 دیمتوجه مثبت بودن جوابش شد و پرس رصایعل

 بخوابم ؟ نجای:اشکال نداره امشب ا

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 شد  ریمتح الریآ

 در اتاق او بخوابد ؟ رضایعل

 بود  فتادهیاتفاقات ن نیچند ماه گذشته از ا در

درخواست ماندن در اتاق  یبار بود که عل نیاول نیا

  کردیرا م

 یها نهیخبر نداشت همسرش دارد کم کم زم الریآ

 کند  یانس گرفتن را فراهم م

 دروغ گفته بود   الریبه آ رضایعل

و  ستین یدکتر نگفت مشکل مارستانیدر ب عصر

 کنند  یم یرا بستر دیناه الشانیخ یراحت یبرا

 طیگفته شرا دکتر

 

 قبل بهتر است  یاز دفعه ها دیناه

 قول صد در صد داد نیدر باره ماندن جن شودینم اما

 تحت نظر باشد  یچند روز دیبا

 نینتواند ا دیرا هم گفته بود که اگر ناه نیا یحت دکتر

 را هم حفظ کند  یکی

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



صفر  کیبتواند دوباره باردار شود نزد نکهیا احتمال

 است

 

 فکر کرده بود  نیتمام راه به ا رضایعل

 یاگر خودش هم نخواهد پدرش برا یحت نباریا که

 کند  یاصرار م الریبچه داشتن از ا

که اوهم مرد بود و دوست داشت طعم پدر شدن  البته

 را بچشد 

 

  شدیم کینزد شتریب الریبه آ دیبا دیشا و

 

  الریآ

  دینه بگو نتوانست

ماندن مرد جوان در اتاقش  یبرا یلیکه م اگرچه

 نداشت 

 رفت راحتتر بود  یاو م اگر

  اوردیرا به زبان ب نیتوانست ا ینم اما

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



مودبانه خواهش  یلیماندن خ یبرا رصایعل یوقت آنهم

 کرده بود
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۵۲ پارت

 

مودبانه خواهش  یلیماندن خ یبرا رضایعل یوقت آنهم

 کرده بود  

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

  ستین یزد و گفت:نه مشکل یمعن یب لبخند

 

 

 را با فاصله از خودش پهن کرد  رضایعل تشک

  ستادیا نهیآ یبه رو رو

 را باز کرد  شیموها و

 شیکه در جا رضایتوجه به عل یرا برداشت و ب شانه

 نشسته بود 

 کرد  یرا تماشا م او

  دیکش اهشیس یبر موها شانه

 

 شد الریآ اهیس یموها رهیخ رضایعل

و دل به آن سپرده  دهیرا د بایآبشار ز نیهم ا برادرش

 بود ؟

 بلند شد  شیجا از

  ستادیا نهیآ یدرست رو به رو الریپشت سر آ و

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 قشنگه  یلیگفت:موهات خ نهیدر آ الریآ ریتصو رهیخ

 

  دیکش شیدر سکوت شانه به موها الریآ

 شد  نهیدر آ رشیتصو رهیخ رضایباز عل و

 ... دیکش شیاو در سکوت شانه به موها باز

 

 گرفت  الریدست جلو برد شانه را از دست آ رضایعل

 فرو برد  الریآ سوانیگ اهیخرمن س انیم

 اهیدخترک چشم س یبا شانه قصد نوازش موها شتریب

 را داشت 

 مرتب کردن  تا

 

که پشت  یخودش و مرد ریبه تصو نهیدر آ الریآ

 سرش بود نگاه کرد 

 نبود  شیاهایرو  هیصحنه شب نیا

 باشد نبود  دیبا  آنکه

 بود  یم دیبود نبا آنکه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 کرد؟ یچه م رضایعل یزندگ وسط

گذراند تا  یم  مارستانیشب را در ب دیناه یوقت 

 نرسد  نشیبه جن یگزند

 کرد ؟ یتنها در اتاق چه م رضایبا عل او

 

 چرا نبود ؟ دباشدیبا آنکه

 آن روز کنار رودخانه چه گفت ؟ اوشیس

 شانه بکشد  الریآ یبود هر شب خودش بر موها قرار

 اشان غرق لذت شود  ییبایز دنید از

 ؟ زدیسحر را او شانه م یها ییحاال طال یراست

 کشد ؟ یم شیموها انیم پنجه

 ؟ شدیغرق لذت م دنشانید از

 

 انگار وارنه شده بودند  شیاهایرو

گفت  یم نیآم شیارزوها یبرا یوقت نیمرغ آم دیشا

  دیاز جمالتش را نشن یمین

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 کرد  یم یهم به او دهن کج نهیآ یتو دخترک

  دیخند یم شیبه  کج و کوله شدن نقشه ها انگار
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۵۳ پارت

 

 بود  الریآ یمرتب کردن موها ریهمچنان در گ رضایعل

  دیجنگ یواقع با افکارش م در

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یدختر بخواهد دل به زندگ نیتوانست از ا یم چطور

 با او  و مادر شدن بدهد ؟

 ادیکرد  یهنوز خودش هر وقت او را نگاه م یوقت

 افتاد  یم اوشیس

 یوجودش شراره م یعذا ب وجدان از همه جا و

  دیکش

 دیچسب یخرش را م خیب

 

 ماند  یبچه م نیاگر ا آخ

 رساند  یم شیرا به ارزو الریهم آ او

 کرد  یم تشیحما شدیکه قبول م یشهر هر

 یخواست برود پشتش بود و کوتاه یکجا که م هر

 کرد  ینم

 گذاشت یکم نم شیبرا زیچ چیه

  

 شد  نینذرش هم اصال

  دییایب ایو سالم به دن حیکرد کودکش صح نذر

 خواست انجام دهد الریهر چه که آ او

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 گذاشت  نهیرا لبه آ شانه

  دیدراز کش شیسر جا برگشت

گفت :دعا کن  الریسرش گذاشت و به آ ریرا ز دستش

 بچه بمونه  یکی نیا

 

  رضایخبر از افکار عل یب الریآ

موجود کوچک  کینماندن  ایماندن  نکهیخبر از ا یب

 کند  فایاش ا ندهیدر آ یقرار است چه نقش بزرگ

 سالم بماند  دیاعماق قلبش آرزو کرد فرزند ناه از

 طعم مادر شدن را حس کند  او

نگران  ادینم شیپ یمشکل چی:ان شاهللا که ه گفت

 نباش 

 

 را خاموش کرد  چراغ

  دیهم دراز کش او

 

 

@Rooman_nazy
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 بود  دهید الریرا به اتاق آ رضایرفتن عل اوشیس

 خودش نبود  دست

  زدیمرغ سر کنده بال بال م نیع اما

رفت و او  یم الریبه اتاق آ یهم هر بار که عل هنوز

  شدیمتوجه م

  شدنندیم زیاجازه اش ت یب شیها گوش

 کند  یاتاق را ترک م یبشنوند برادرش ک تا

در کار  رضایلز رفتن عل یبود خبر دهیاما فهم  امشب

  ستین

 رفت  رونیبهانه آب آوردن که از اتاق ب به

از اتاق خارج نشد و چراغ ها خاموش  یکه عل دید

 شدنند 

 الریبرادرش امشب را تا صبح مهمان اتاق آ دیفهم

 است 

 

 رختخواب پناه برد  به

  زدیخسته کننده را دور بر یکالفگ نیکرد ا یسع

 توانست  یاگر م البته

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یقرار یرا بداند متوجه ب لشیآنکه دل یهم ب سحر

 شد  اوشیس

  دیکنارش خز آرام

 در کنم ؟ تیخستگ یخوای؟می:خسته ا دیپرس و
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

 یزغال#چشمان

 

  ۲۵۴ پارت

 

 خسته بود  اوشیس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 در هم و به هم ربخته  ذهنش

 یم الریا به اتاق آ رضایاش هر وقت عل یلعنت مغز

 رفت 

 بست  یتمام قوا کمر به رنج دادنش م با

 ماندگار شد از همه بدتر ییکه در آن  اتاق کذا امشب

  

رابطه را  یبرقرار شنهادیکرد سحر در لفافه پ فکر

 دهد  یم

 

 کشمکش با سحر را نداشت  ییتوانا واقعا

 که به دخترک برنخورد  یمودبانه جور یلیخ خواست

 یامشب اصال عالقه و البته کشش برقرار دییبگو

 رابطه را ندارد 

 خواست دهان باز کند  تا

 در بره  تیکم بدنُت ماساژ بدم خستگ کیگفت : سحر

 

 امد  رونیاش ب نهیاز س یراحت نفس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



رابطه  شنهادیخواهد پ یفکر کرده بود سحر م چرا

 بدهد ؟

 کی نیبود که در ا ایآنقدر با جب و ح چارهیب دخترک

  زدیموارد نم نیاز ا یهم حرف کباری یماه گذشته حت

 اورد  یخودش نم یبه رو اصال

  یز  شب عروسا ریغ اوشیس که

 نشد  کیبه او نزد گرید

 

 یلیو گفت :آره خ دیسحر پاش یبه رو یمهربان لبخند

 خوبه 

 را به کار انداخت  شیدستها سحر

 به ماساژ دادن مرد مهربان اما کالفه کرد شروع

 

 چشمانش را بست  اوشیس

 فکر نکند  زیچ چیکرد به ه یسع

 الریآ یبه سحر تعهد داشت اما مغزش حوال نکهیا از

 از خودش متنفر بود  دیپلک یو اتاقش م

 رفت  یهر چه زودتر م دیبا
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 رنج و عذاب خودش و سحر نبود  هیجز ما ماندن

 

 

 بود  دهیخواب الریدراتاق آ رضایعل

  شدیمدام دست به دست م اما

 برد  یبود و خوابش نم بیغر شیجا

 برگشت  الریسمت آ به

آرام در خواب بود و چشمان بسته و نفس  دخترک

  دادینشان م یرا به خوب نیمنظمش ا یها

 دوست داشت  یلیرا خ الریآ شهیهم

خانواده  یهمه اعضا تیچتر حما ریز ییجورها کی

 بود 

  یو دوست داشتن یتغار ته

 کرد  یفکرش را م یک

 باشد دهیاو به عنوان همسرش در اتاقش خواب  یروز

 دایهم اجازه لمسش را پ کباری یکه حت یهم همسر آن

 نکرده 

 اجازه لمسش را به خودش نداده بود  میبهتر بگو ای
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 بود  یدختر محترم شیبرا الریکه آ هم

 وفادار بماند  دیخواست به ناه یم هم
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۵۵ پارت

 

 وفادار بماند  دیخواست به ناه یم هم

 اش  یو آن چشمان اشک دی...آخ از ناه آخ
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 کردنند   یم یکه داشتند  خداحافظ یوقت

بچه  نیبرام دعا کن .اگه ا یگفته بود :عل انیگر ناهبد

 محاله دست از سرمون برداره  گهینمونه بخدا بابات د

 فقط در آغوشش گرفته بود رضایعل

  شهیرا آرام تر از هم او

حس  یفشار یوجودش کمتر انیم نیکه جن یطور

 فشرده بود نهینکند به س

 حرفش نداشت  یبرا یجواب چیه

 کرد یم انیمطلق را ب قتیداشت حق دیناه

 

از سر شب هر کار کرد نتوانست دخترش را  محبوبه

 به غذا خوردن کند  یراض

ت گرفت و گف یکوچک یتختش نشسته و لقمه  کنار

بچه گناه  نیلقمه بخور.بخدا ا کی:قربونت برم مادر 

 دی.با یاریسرش م ییبال کی یکن ینجوریداره اگه ا

 بشه  تیتقو

 

 مادرش شد  یاصرارها میباالخره تسل دیناه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 کرد  یداشت اصرار م کسرهیسر شب  از

 را گرفت و به دهان گذاشت  لقمه

که البته سرد شده بودنند  یخوب کباب ها طعم

 کرد  کیرا تحر شیاشتها

کباب گرفته بود تا مجبور  شیقبل از رفتن برا رضایعل

 بخ ورد  مارستانیب ینباشد از غذا

بمونه  گهید نیپر از اندوه گفت :خدا کنه ا یصدا با

 یدست از سر عل ونیهما ییمامان وگرنه مطمئنم دا

  دارهیبر نم

 

 

درباره موضوع مشمئز  خوادیانگار که م محبوبه

حرف بزند صورتش را جمع کرد و گفت:اگه  یکننده ا

خوب  یلینبود خ تونیوسط زندگ دهیند ریخ الریاون آ

توله  کیترسم  ی.اما با وجود اون ....من م شدیم

نمک  به حروم از   یرضایبغل اون عل یبندازه تو

 بازت کنه یشوهر و زندگ
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داده بود گفت  رضایکه به عل یبر خالف قول دیناه

نداره  الریبه کار آ یکار ی:نگران نباش مامان عل

 خوابه  ی.اصال باهاش نم

 

 

ابرو باال انداخت و متعجب گفت :تو از کجا  محبوبه

 ؟ یدونیم

 

بود و گفت :خودش بهم گفت  روزمندانهیپ دیناه نگاه

بهش دست نزد .کمرشو  یهم عل یشب عروس ی.حت

 کرده   فیزخم کرد با خون زخم کمرش پارچه رو کث

 

 محبوبه نشست  یلبها یرو یبزرگ لبخند

 دیجمع شد و گفت :تو نبا شیلحظه لبها کی اما

من اون شب و  یدونی؟م یگفت یزودتر به من م

من چقدر حرص  یدونی؟م دمیکش یبعدش چ یشبها

 خوردم ؟
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 دیدلسوزانه به مادرش نگاه کرد و گفت :ببخش دیناه

 ازم قول گرفته بود که نگم  یمامان .عل

 

رو  نایمحبوبه دوباره باز شد و گفت :حاال ا شین

دختره  نیکنم ا یکار کی دیولش کن ....چه بهتر .با

گم کنه .بعدم از اون خونه  یعل یگورشو از زندگ

تحت  نهمهیعرضه ات ا یتا شوهر ب رونیب ارمتیب

 باباش نباشه  یحرفها ریتاث
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 ۲۵۶ پارت

 

زن نگرفته  اوشیبا حسرت گفت :مامان کاش س دیناه

 بود 

 

به  ی:چه ربط دیو پرس دیابرو در هم کش محبوبه

 داره ؟ اوشیس

 

 امشب قصد داشت همه رازها را بر مال کند  دیناه

خواست .اگه زن نگرفته  یم الریآ یلیخ اوشی:س گفت

با  ارهیکم ب الریروز باالخره آ کیبودم  دواریبود. ام

 حاال ... یبرن ول اوشیس

 

نداشت  یتیسنخ چیمحبوبه ه رتیکه با ح یبزرگ خندیل

 نشسته بود  شیلبها یرو
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 اوشیو س الریآ یعنیو لبخند گفت : رتیهمان ح با

زن  اوشیجلو چشم س الریعاشق هم بودن ؟االن آ

نگاه  یعرضه ها نشست ی،تو هم مثل ب رصاستیعل

 ؟ رهیتا پسره زن بگ یکرد

 

 دیمبهوت از لحن و حالت مادرش گفت :خوب با دیناه

 کردم ؟ یم کاریچ

 

 کارها یلیمحبوبه بزرگتر شد :خ لبخند

 

خواست  یبه مادرش نگاه کرد انگار م قیدق دیناه

 افکارش را از ذهنش بخواند 

  دینرس جهیبه نت یوقت

 کاریچ یخوایحوصله گفت :مامان تو رو خدا م یب

 رو  نایبفهمه ا رضای؟اگه عل یکن

 کنه . یم الیگفتم وا و بهت
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 یچ چیسر باال انداخت و گفت :تو نگران ه محبوبه

 دارم  یبه عل کارینباش من چ

 

 شد  داریاز خواب ب رضایروز بعد عل صبح

 هنوز در خواب بود  الریآ اما

 کنارش نشست  رضایعل

 صورتش را آهسته کنار زد  یتو ختهیر یموها

 انگشت آهسته گونه دخترک را نوازش کرد  با

 بود  فیهم مثل احساساتش لط پوستش

زمزمه کرد :دعا کن نذرم قبول بشه .تو واسه  تهیآه 

  یفیمن ح

 

 سر و صدا از اتاق خارج شد یب

 هم از اتاق خارج شد  اوشیس یبا عل همزمان

  دیاش کوب نهیبا مشت به س یکی انگار

 رددشد  رضایانداخت و از کنار عل نییرا پا سرش

 داد و گذشت  یکوتاه سالم
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 امروز هوس رود را کرده بود  الریآ

را  یخلوت کنار آن خروشان دوست داشتن یکم دلش

 خواست  یم

رفتن به باغچه مازار راهش را به سمت  یبه جا پس

 رود کچ کرد 

 

 نشسته بود  یتخت سنگ یرو

 بود دهیُشرُشر آب به آرامش رس یبا صدا روحش

آواز پرندگان که مستانه  یسپرده بود به صدا گوش

 خواندنند  یم

 را دور زانوانش حلقه کرده بود  دستانش

 بر زانو داشت  سر

 سر بلند کرد یاسب ههیش یبا صدا که

 سرش که نگاه کرد  پشت

و بروا را شناخت .انگار هنوز هم دلشان به  اوشیس

 راه داشت  گریدل همد

 روز هوس رود به سرشان زده بود کیهر دو در  که
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 بلند شد  شیاز جا الریآ

 را مرتب کرد  لباسش

 و سالم داد ستادیمقابلش ا اوشیس
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 نجایدرمانگاه?ا ی:.نرفت دیهم سالم داد و پرس الریآ

 ؟ یکن یم کاریچ

 

 امیحوصله بودم گفتم اول ب یپاسخ داد  :نه ب اوشیس

 یمقدار قدم بزنم بعد برم .تو چرا نرفت کی نجایا

 سرکار ؟

 

 یاسب دوست داشتن یبر موها یدست نوازش  الریآ

 سرحال نبودم  ادیو گفت:منم راستش ز دیکش اوشیس

 

 

 رونیب نهیکه از س یهمراه نفس آه گونه ا اوشیس

.حالم که  استیدن یجا نیبهتر نجایداد گفت :هنوزم ا

  شهیخوب م نجایا امیب خوب نباشه

 

 

 زد یلبخند تلخ الریآ

 با هم قدم زدننددر سکوت  هر دو قهیدق چند
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 سکوت را شکست  الریآ باالخره

 انیرا که مدام م یبه خواست  دلش دادو سوال وتن

 اوش؟یبه زبان اورد :س شدیم نییمغزش باال و پا

 

 جوان سر برگردانند  مرد

نگاه کرد .حال چشمانش را دوست  الریبه آ منتظر

اجش بود که سوالش درباره ازدو دوارینداشت .ام

 نباشد 

 

 ؟ ی:خوشبختدیپرس الریآ

 

 لبخند زد  اوشیس

 نیسخت تر الریطعم زهر داشت.سوال ا لبخندش

  اوشیس یحال آن روزها یبود برا ایسوال دن

 نه  ایدانست خوشبخت است  ینم قیهم دق خودش

 رو به رو داد  یها یرا به سبز نگاهش

سر سبز و خرم  یادیبرخالف حال و روز انها ز که

 بودند 
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 منتظر بود مرد جوان جوابش را بدهد  الریا

باالخره دهان باز کرد و گفت:سحر دختر  اوشیس

  هیخوب

 

 داشته باشد  یچه حال دیدانست با ینم الریا

از سحر آنهم مقابل او  اوشیس نکهیبد  ا ایباشد  خوب

کرد  یم فیوار عاشقش بود تعر وانهیروز د کیکه 

 نه  ایخوب بود 

 

گونه بر زبان اورد:  نیادامه سخنانش را ا اوشیس

نبود ...من  یازدواج من از سر ،سرخوش الریآ

 یکار برا نیازدواج کردم چون احساس کردم ا

 جفتمون بهتره 

 

 نیزد و گفت :ا یلبخند مهربان و پر از آرامش الریآ

.تو خوشبخت  اوشیس یحق تو بود که خوشبخت بش

 حال منم خوبه  یباش

 

 داشت  مانیکه زده بود با تمام قلبش ا یحرف به
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 یپر حسرت به دختر محبوب تمام روزها اوشیس

تو خوشبخت  نکهیا ینگاه کرد و گفت :ول شیزندگ

 من عذاب اوره  یبرا یستین

 

 گرفت  اوشینگاهش را از چشمان س الریا

 داد  شانیپا ریز یعلفها به

کوه درد  کی اوشیکرد در چشمان س یحس م چرا

 هفته است ؟ن
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 ۲۵۸ پارت

 

 

 مرخص شد  مارستانیبعد از چند روز از ب دیناه

 بهتر بود  نیخودش و جن حال

به  یازیگفته بود فعال رو به راه هستند و ن  دکتر

  ستین مارستانیماندن در ب

به اتاق  یاحوال پرس یبرا  نیو سحر و پرو اوشیس

 رفتند  دیناه

 کرد  یرا مرتب م دیپشت ناه یداشت بالش ها محبوبه

 کرد به صحبت کردن  شروع

  یکی نینکرده ا یترسه خدا ینگرانه .م یلیخ دی:ناه

بچه هم زنده  نمونه .من بهش گفتم نگران نباش خدا 

  دارهیبرات نگه م نویا

 یترس یم ینکرده نمونه تو از چ یهم خدا.تازه اگر 

 همه دوستت داره نیا رضایعل یوقت

....واال  ادیم ریکم گ یخوب نیکه شوهر به ا بخدا

جان تو به من  نی.آخه پرو ادینم ریبهتره بگم اصال گ
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.مرد جوون که براش زن  شهیم دایپ یبگو کدوم مرد

اصال بهش  ی.دختر ترگل و برگل ول رنیبگ دیجد

شب حجله هم کمرشو زخم کنه  یدست نزنه ؟حت

 بزنه .... تکه نخواد به زنش دس رونیدستمال بده ب

 

 

افتاد  یم رونیکه داشت از کاسه ب یبا چشمان اوشیس

 عمه اش شد رهیخ

 کند  لیمحبوبه را تحل یتوانست حرفهاا ینم مغزش

و لمس نشدن  الریبود که او دارد درباره آ دهیفهم فقط

  زندیحرف م

 لیهلهله زنان فام یخودش صدا یشب با گوشها آن

  دیرا شن

 رونیبا خون زخم کمرش دستمال را ب رصایعل یعنی

 فرستاد؟ 

با  یعل ی یگریشب د چینه ان شب و نه ه یعنی

 ؟ دینخواب الریآ

 آمد  یحبس شده و باال نم نهیدر س نفسش

 افتاد  یم رونیچشمانش داشت از حدقه ب شیجا به
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 هم بهتر نبود   نیو روز سحر و پرو حال

ناراحت بود که  یخبر به اندازه ا نیا دنیاز شن سحر

نگاه کند  اوشیتوانست سر برگرداند و به س ینم یحت

  ندیتا عکس العمل او را بب

 هم که اصال از ماجرا خبر نداشت نیپرو

 دست نزده باشد  الریکرد پسرش به آ ینم باور

حکم مهمان را داشته  شیفقط برا الریمدت آ نیا تمام

 ؟

  

 به مادرش نگاه کرد  ادیبا استرس ز دیناه

 خودشان بماند نیحرف ب نیقول گرفته بود ا رصایعل

 نشود  انیکس ب چیه یراز برا نیبود ا قرار

 وسط خانه جار زد  امامادرش

 به دادش برسد  خدا

 

 بود  یاز اتاق هم خبر ها رونیب
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 یتا از پله ها شدیداشت از دم در اتاق رد م الریآ

 برساند  اطیخودش را به ح یپشت

 یمحبوبه که از در باز اتاق به خوب یحرفها دنیشن با

 شد  خکوبیم شیسرجا دیرس یبه گوش م

با  یزن را که معلوم نبود چه دشمن نیلعنت کند ا خدا

 او داشت 

ممکن است به   نکهیحرفها جز ا نیدانست با ا ینم

دارد  یا دهیبرسد چه  فا بیآس اوشیسحر و س یزندگ

. 

 

 زن بود  کیهم مثل او  سحر

 و آرزو ازدواج کرد  دیهزار ام با

 چارهیدخترک ب نیا یکمر به خراب کردن زندگ چرا

 بسته بود 
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 نجایصفت به هم طانیمحبوبه .زنک ش یحرفها اما

 ختم نشد 

 بود  دهیرا دم در اتاق د الریکه آ حاال

 کرد  یدر قلبش فرو م میزبانش را مستق شین دیبا

 گرفت  یدخترش م یانتقامش را از هو و

 ادامه داد: نگونهیا پس

که عقد نکرده و بدون  الریمثل آ ی،زن یاونم چه زن 

قلپ خورده و حالش سر  هی رضایعل دیتا د تیمحرم

خودش انداخت بغلش .واال که اگه  ستیجاش ن
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بچه اولش رو حامله  الریحاال  آ خواستیم رضایعل

 کنه ینگاهش نم یحت یبود اما بچه ام عل

 

نگاه  قیرا ال الریآ یحت رضایاز نظر محبوبه عل نکهیا

 نبود  یوضوع مهمدانست م یکردن هم نم

 میتقد یکه خودش را دو دست خواندیم یاو را زن نکهیا

 نداشت  تیکرد هم اهم رضایعل

  دهیپر ییبا آن رنگ و رو اوشیرخ س مین اما

او  یختگیمشت شده که نشان از به هم ر یدستها و

  دادیم

 را به شدت ناراحت کرده بود الریآ

 

 کرد  یم یخوددار یهمه تالشش را برا اوشیس

که محبوبه به  یمشتش را بابت تهمتها نکهیا یبرا

 صورت آن جادوگر عمه نام نکوبد  انیم زدیم الریآ

 بلند شد  شیشتاب از جا با

 به سمت در برگشت  تا

 گره خورد  الریدر چشمان پر از اشک آ نگاهش
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 بود  یاو و از همه عصبان از

داد و باعث شد راهشان از هم جدا  یاو را باز دخترک

 شود 

 الریکه رد شد شانه اش محکم به شانه آ الریکنار آ از

 برخورد کرد 

 هم عمدا تنه زد  دیشا

 ؟ اوشیآهسته نامش را خواند :س الریآ

 

 منتظر نماند و رفت اوشیس اما

 

 کرد یم یگیها را  دوتا ، پله

 شیخواست از آن خانه و آدم ها یتمام وجود م با

 فرار کند

 

 کرد  یهم داشت از خودش فرار م دیشا ای

 فکر عمل کرده بود  یو ب تند

 کرد  یصبر م شتریب یازدواجش کم یبرا دیبا  دیشا
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 دهیبه ذهنش نرس یزیچ نیدرصد همچ کی یحت چرا

 بود 

 ....  رضایعل که

 

به خودش آمده بود که با  یشد فقط وقت دچهینفهم

 کرد یم یداشت رانندگ الیپر از فکر و خ یمغز

  الیبود دنبال ل رفته

 یرا برا زیکرده و همه چ لشیراهم سوار اتومب او

 گفته  الیل

خبر  زیهم اعتراف کرده بود که از همه چ خواهرش

 داشته 

دستانش محکم فرمان را فشار داد و وگفت :تو  با

به من گذشت  ی؟  چ دمیکش یمن اون شب چ یدونیم

 ؟
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۶۰ پارت

 

دستانش محکم فرمان را فشار داد و وگفت :تو  با

به من  یچ یدونی؟م دمیکش یمن اون شب چ یدونیم

 گذشت ؟

 الیل فتادهین یاتفاق یو عل الریآ نیب یبود بهم بگ یکاف

جهنم دست و پا زدم  یمن اون شب تا خود صبح تو

 جهنم بودم یبعدش تو یتمام روزها

،نقشه اس  هی،باز لمهیف نایا یبود بهم بگ یکاف فقط

من اون شب تا صبح بارها بارها ُمردم و زنده  الیل

 شدم 
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 نبود  مانیهنوز هم از نگفتن پش الیل

  شیرفت دنبال زندگ یم دیبا برادرش

کس نگو  چینخواست .بهم گفت به ه الری:خود آ گفت

 کیاز  دیبا اوشی...بهم گفت ساوشیمخصوصا س

.چه بهتر که اون  شیدل ببُره و بره دنبال زندگ یجا

 امشب نباش نیجا هم

 

 

 بود  یتر از هر زمان یشاک اوشیس

 میو تصم نیمن فکر کرد یبه جا یعنیگفت : انهیشاک

رسه  یعقلش نم اوشیس نی؟با خودتون گفت نیگرفت

  میما راه درست نشونش بد

 

تند تند سر تکان داد و در مقام دفاع در آمد :نه  الیل

 به نفعشه  ینجوریگفت ا الریبخدا دادش .فقط آ

، 

 الیبا همه توان فرمان را فشار داد وگفت :ل اوشیس

 الری.؟من اون شب داغون شدم ...آ یگیم یدار یچ

 ؟ نیاوش؟همیبه نفع س ینجوریگفت ا
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 پوزخند عمرش را  نیزد .تلخ تر پوزخند

 

 اوشیکرد برادرش را آرام کند و گفت :س یسع الیل

نه چقدر مهمه  ایارتباط داشته  یبا عل الریآ نکهیا

با  گهیدر کار نبوده د یرابطه ا یدونست یاگه م یعنی؟

 ؟ یکرد یسحر ازداج نم

 

با  الریآ دنیخواب الیگفت :ل یعصب یبا لحن اوشیس

 گهید یعنی. دهیکامل از من بر الریآ نکهیا یعنی یعل

 یعل میتسل یعنی. ستیبهم بر گرده ن نکهیبه ا یدیام

باهاش  یوقت یول رفتهیباهاش پذ یشده و زندگ

 یبر گشتن داشته .زندگ دیاونم هنوز ام یعنی دهینخواب

 .... رفتهیرو نپذ رضایبا عل

 

 یعنی الیپر از حسرت و اندوه بود گفت :ل شیصدا

 .... دیبر گشت .شا شدیم دیشا
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 یفرو برد و با آه گفت :وا شیموها انیرا م دستش

 بگم بهت . یچ یوا الیل

 

 برادرش را دوست نداشت  یشانیپر الیل

  دادیعذابش م اوشیس ختهیبه هم ر حال

؟مگه  یدیچه ام اوشیدادن :س حیکرد به توض شروع

چشمت دنبال زن برادرت باشه  یخواینم یخودت نگفت

 ی؟کدوم بر گشتن مگه قبل عروسب چندبار نرفت

هم ازدواج  ربایکه ازش طالق بگ یباهاش حرف زد

نبود چه اون  یراه اوشیقبول کرد ؟؟س الری.آ میکن

 ،چه االن ...  یموقع چه بعد عروس

 

،سحر  اوشیسکوت کرد و ادامه داد :بخدا س یکم

ماهه که  کی نیا یدوستت داره .تو یلیخ

 ... ییگذره اول و آخر حرفش تو یم تونیازعروس

 

گفت :صبر کن  یسکوت کرد و بعد با لحن خاص یکم

؟نکنه  شیخوای؟نکنه نم یشد مونی.نکنه پش نمیبب

  یازش بگذر یبزنه به سرت و بخوا
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 رونیگره کرده به منظره ب یساکت با اخم ها اوشیس

 بود  رهیخ

 افتاد  الیبه دل ل ترس

به  الریهوس طالق و برگشتن به آ اوشیس ادامب

 سرش بزند 

سحر با آن عشق مجنون وارش چه  فیوقت تکل ان

  شدیم
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 ۲۶۱ پارت

 

نگاه کرد و  الیبا همان صورت در هم به ل اوشیس

 نیمن همچ یعنی؟ الیل  یزنیکه م هیچه حرف نیگفت :ا

زن  ستیدختر ن گهید الریهستم؟ چون آ یآدم پست

دختره زنمو طالق بدم  دمیو حاال که فهم رمیبگ

 ینم ی....بحث من سر حال خراب اون شبمه .تو حت

 گذشت .... یاون شب به من چ یبفهم یتون

منو نابود  یبا عل الریآ دنیاون شب تصور خواب الیل

بعدش .هر  یکرد هم اون شب هم تمام شب و روزها

پا به اون اتاق خراب شده گذاشته من  رضایوقت عل

کشه  یداره رنج م الریچون حس کردم آ دمیرنج کش

در کار  یدونستم عشق و عالقه ا ی....من که م

شد هر بار که  یاز سر اجبار زن عل الریو آ ستین

قط مردن و زنده ف دیهمخواب شدنش به فکرم رس

چشمام و منم همراهش ُمردم و  یاومد جلو الریشدن آ

 دهیداره جون م نکهیبود ،ا نیزنده شدم .همه فکر ا

 یبرا الری....ارزش آ شهیتموم نم یول رهیم یم نکهیا

نبودنش نبود که تا بفهمم دختر  ایمن به دختر بودن 
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 یروز کیگفت  یبهم م الریاگه آ ناربذارمش ک ستین

تا آخر عمرم به   ادیبره و با من م یم یزندگ نیاز ا

نبود ....اتفاقا  یزن نیهمچ الریآ یموندم ول یپاش م

به  ستمین یحاال که به اندازه اون روزها عصبان

که بهش  یمرد یپا نکهی.به ا ذارمیشرافتش احترام م

 اگه دوستش نداشت .... یمتعهد بود موند حت

 دهینخواب یبا عل الریآ یقبول کن وقت نویا الیل یول

من  الیداشته.ل دیبرگشتن ام یاونم ته دلش برا یعنی

 یبا عل شیزندگ یسفت و سخت پا الریفکر کردم آ

 .... یاگه به من گفته بود ستادهیا

 

 

 گهیو گفت :د دیکامل به صورتش کش کباریرا  دستش

 داره  ؟ یا دهیحرفها چه فا نیاالن گفتن ا

 

 یا دهیهمان جمله را تکرار کرد :واقعا چه فا الهمیل

 داره ؟
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 به خواهرش نگاه کرد  اوشیس

 داشت  هیحرف و گال ایدن کی نگاهش

 بود  یاز دلخور پر

که گفت  یوقت شدیبار بغض داشت خفه م ریز لحنش

بخشم .بخاطر تمام اون  یرو  نم الریوقت تو وآ چی:ه

 کهیار ت.قلبم اون شبم هز دمیکه اون شب کش یرنج

 شهیهم یاز وجود من اون شب برا کهیت کیشد .

 الیُمرد ل

 

  دیچک الیل اشک

 اندوه آن شب برادرش را محال بود فراموش کند  حجم

نه من نه  اوشیداد :بخدا س حیتوص اوشیس یبرا

ناراحت کردنُت  ایزدن بهت و  بیقصد آس الریآ

من فقط  اوشی.س یتو دل ببُر میفقط خواست مینداشت

فقط  الریتموم شده.آ الریکه آ یخواستم تو بدون یم

 خودت  یدنبال زندگ یخواست تو بر یم

چطور  دونمیعلط .نم ایدونم کارمون درست بوده  ینم

اشتباه بود  الریکار من و آ دیبدم شا حیبرات توص دیبا

 .... میخواست یفقط م مینداشت یاما واقعا قصد بد
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و  هیگر ریدستانش پنهان کرد و زد ز انیرام صورتش

گفت  دیرس یمبهم تر به گوش م یکه قدر یبا صدا

 تتیاذ میخواست ی.نم میبخدا ما دوستت دار اوشی:س

 میکن

 

 پارک کرد  یرا گوشه ا نیماش اوشیس

 برگشت  الیسمت ل به

 را در آغوش گرفت  او

  دیرا بوس شیموها یرو

همه  نیا یزیدانست از چه چ ینم قیهم دق خودش

 ست  یعصبان

که محبوبه  یچون نتوانسته بود جواب تهمتها دیشا

 را بدهد زدیم الریبه آ

 شده بود  ریهم غافلگ دیشا

 بود ختهیبه هم ر یبدجور مغزش

کرد و همه افکارش مثل کالف در هم  یدرد م مغزش

 بودنند  دهیچیپ
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 کرد  ادهیرا دوباره در خانه اش پ الیل یو عصب خسته

 مقصد نا معلومش راند  یبه سو خودش

 کرد  یم دایخودش را پ دیبا

 کار است  یکجا دیفهم یم

 کارش درست بود کدام کار غلط  کدام
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 دانست  یرا م فشیکرد و تکل یبا خودش خلوت م دیبا

 

 به خانه رفت  الیل

 وصل شده بود  شدیم یچند روستا دو ،سه روز تلفن

 را برداشت و شماره خانه خودشان را گرفت  یگوش

 

 رفت و آن را جواب داد :الو؟ یبه سمت گوش نیپرو

 

 هستم  الیل یگفت :الو سالم مامان .خوب الیل

 

بهت  خواستمی؟م یگفت :سالم مادر تو خوب نیپرو

...اگه  رمیبلد نبودم  شماره اتو بگ یزنگ بزنم ول

دست  الریبه آ یشب عروس رضایشده ،عل یچ یبدون

 اوش،یچشم س یمحبوبه جلو ینیبب ینزده ، نبود

 شست و پهن کرد دختره هم .... الریآ

 

مامان  دونمیوسط حرف مادرش رفت و گفت :م الیل

 بهم گفت  ویمن بود همه چ شیپ اوشیجان ،س
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بچه ام  یبرا رمیبم یگفت :اله نیغمگ یبا لحن نیپرو

دوباره داغش تازه شد ...داغ دلشو تازه کرده اون 

 کیرنگ بچه ام  ی.آخ اگه بود دهیند ریمحبوبه خ

  دیپر یجور

 

 دوست داشت ساعت ها با مادرش درد و دل کند الیل

او گوش دهد تا غصه دل  یو خوب به حرفها ندیبنش

 شود  یمادرش خال

 اما واقعا وقتش نبود  

  دیرس یبه کارش م دیبا

حرف مادرش رفت و گفت :مامان  انیدوباره م پس

با عمه  فمویتکل دیمن با ؟یبه عل یدیم ویجان گوش

 محبوبه روشن کنم 

 

مادر  یبکن یخوایم کاریهراسان گفت :چ نیپرو

 زن و شوهر  نیب فتی؟ن
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بده  ویکنم گوش یکالفه گفت :مامان خواهش م الیل

 باهاش حرف بزنم  دیبا رضایعل

 

 پسرش را صدا کرد  نیپرو

را از مادرش گرفت و گفت :الو سالم  یگوش رضایعل

 قشنگم .حال شما؟  یابج

 

 کرد آرام باشد  یسع الیل

 .... ی؟خسته نباش ی:سالم داداش خوب گفت

 

باشد رفت سر  یعل یاز سو یمنتظر جواب نکهیا بدون

وقت  جیکه من تا حاال ه یدونیاصل مطلب :داداش م

بار اول زنگ  یبرا یدخالت نکردم ول تیزندگ یتو

  یزدم ازت خواهش کنم زنُت و مادر زنُت جمع کن

 

 ؟ یشده مگه ابج ی:چ دیمتعجب پرس رضایعل
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بشه  یخواست یم یو دلخور گفت :چ یشاک الیل

؟امروز  مادر زنت نه گذاشته و نه برداشته بر گشته 

دست  الریبه آ یگفته که تو شب عروس اوشیبه س

 یچه حال یمن بود اگه بدون شیپ اوشی.س ینزد

و داغون بود،اون عمه  ختهیداشت .چقدر به هم ر

کرده که  الریکه دلش خواسته بار آ یاحمقت هر حرف

 نیمرد زن دار کرد ا میتقد یخودش دو دست

 ذارهیکنه ومحلش نم یکه نگاهش نم رضاستیعل

 باشه . یداشه با علوگرنه اون از خ

از دست خانواده ما  یبه اندازه کاف الریآ رضایعل 

 نیاز جون ا ی.بخدا گناه داره به عمه بگو چ دهیکش

 یمردم ده ب یگناه رو جلو یدختره ب یخوایدختر م

 یجداش کرد شی،از عشقش و زندگ یابرو جلوه داد

 ؟  یخوایاز جونش م یچ گهی؟د
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:هر وقت هر جا  زدیامان حرف م یو ب یرگبار الیل

 کهیرو ت الریو عمه هم بودن عمه ،آ الریکه آ میبود

خراب شد  شیوسط زندگ نیکه ا یبارون کرد .واال اون

 شیکه مثل خانوم سر زندگ دیو گرنه ناه الرهیا

 سوزونه ؟ یم شیکه آت هینشسته مشکل عمه چ

عمه خانوم  نیهم دهیکش یهم به اندازه کاف اوشیس

چرا  گهیجدا بشه د الریاز آ اوشیبود که باعث شد س

 نیا ریز شیات یبرسه؟چرا ه شیبه زندگ ذارهینم

از  الریسهم آ یعنیکنه  ....به عمه بگو  یخاکستر م

 یتون ینم نمیکه هم ستیاتاق هم ن کیخونه عموش 

داره که  دیبه ناه کاریچ چارهیانصاف؟اون ب یب ینیبب
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زنه از خونه بندازتش  یمادرش داره همه زورش م

 ؟ رونیب

 

گوش  الیل یمات و مبهوت فقط به حرفها رضایعل

 دادیم

 

که اتفاقات ان شب را  دیرا محرم اسرارش د دیناه او

 زیبه مادرش همه چ دیکرد ناه یگفت .باور نم شیبرا

 را گفته باشد 

 قول نداده بود راز نگه دار باشد؟ مگر

  دیرا نشن الیل یحرفها ادامه

 را قطع کرد و از پله ها باال رفت   تلفن

 ضرب در اتاق را باز کرد  با

 نگاه کرد  یجا خورد .تند سر بلند کرد و به عل دیناه

 یزد :من تو رو محرم خودم و حرفها ادیفر رضایعل

 سیدونستم نخود تو دهنت خ یدلم دونستم .اگه م

 ی.مگه قول نداد زدمیحرفها رو بهت نم نیا خورهینم

کف  یگذاشت یخودمون بمونه .چرا رفت نیب یهمه چ

بگه  هیو بق اوشیدست مادرت که اونم بره به س

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



کم به هم  اوشیشده ؟س تیکم بخاطر ما اذ الری...آ

اوضاع رو  هیقض نی؟که حاال مادرت با گفتن ا ختیر

و  ینگ یزیچ یتر کرد .مگه قول نداد ختهیبه هم ر

  یخودمون بمونه ؟من بهت اعتماد کردم لعنت نیب

 

 بود  ستادهیبلند شده بود و مقابل شوهرش ا دیناه

 پر از هراس  یچشمان با

 بخدا من .... یباز کرد و گفت :عل دهان

 

 دستش را باال آورد  رضایعل

 دینگو ناه یچ چیاندازه گفت :ه یب یتیبا عصبان و

صداتو بشنوم .االن که شبه و تو مرام من  خوامی...نم

 ستین یانداختن زن از خونه کار درست رونیشب ب

که حرف خلوت  ینباش .من زن نجایفردا صبح ا یول

  خوامینم رونیبره ب یم

 

 

  هیگر ریزد ز دیناه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 حرفها را بزند  نیا رضایکرد عل ینم باور

 اجازه بده ..... رضایگفت :عل هیگر انیم

 

 نجای:فردا ا دیچیمرد جوان در اتاق پ ادیباز فر اما

نه تو خونه من نه  گهی.برو خونه بابات د دینباش ناه

  یندار ییقلب من جا

 

باشد از اتاق خارج  یگریمنتظر حرف د نکهیبدون ا و

 شد 

 بود  الریآ اتاق نبارشیا مقصد

 در زدن وارد شد  بدون

  ستادیا شیمتعجب نگاهش کرد و رو به رو الریآ

 به صورت دخترک نگاه کرد  یبا ناراحت رضایعل

 را قاب گرفت  الریدستانش صورت آ با

از روز قبل شرمنده ات  شتریگفت :من هر روز ب و

بارت کرده و  یامروز عمه چه حرفها دمی...شن شمیم

 شرمنده ام یلیمن خ الریگفته .آ ایچ
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۶۴پارت

 

از روز قبل شرمنده ات  شتریگفت :من هر روز ب و

بارت کرده و  یامروز عمه چه حرفها دمی...شن شمیم

 شرمنده ام یلیمن خ الریگفته .آ ایچ

 

 انداخت  نییسرش را پا الریآ

 یو با لبخند تلخ دیچک نییاز چشمش پا یاشک قطره

عمه  یسرخش بود گفت :اصال حرفها یلبها یکه رو
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ناراحت نکن  دی.تو هم خودت و ناهستیبرام مهم ن

.اون حامله است  دمیرو شن یکه بهش زد ی...حرفها

  یهواشو داشته باش دیبا

 

 متعجب شد  رضایعل

 کرد  یدختر را درک نم نیا

 یقابل درک نبود وقت ریهم غ یلیالبته چرا خ خوب

بود که به رابطه  یعینداشت طب رضایبه عل یعالقه ا

 حسادت نکند  دیاو و ناه

 

 

  زدیقدم م اطیدر ح رضایعل

خودش را آرام  یمطبوع بهار یداشت با هوا یسع

 کند

 انیبار چندم بود که دستش را  م یداند برا یم خدا

  دیکرد و آنهار را به عقب کش شیموها

کرد  یحس م شیموها یها شهیکه در ر یدرد فقط

 داشت  ادینشان از تکرار ز
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دختر  نیگذشت و ا یم الریماه از ازدواجش با آ ۶

 بود  دهیفقط رنج کش

 بود  دهیشن حرف

 توقع نارو زدن نداشت  دیازناه

را کف دست مادر  شینداشت برود و همه حرفها توقع

 ار صفتش بگذارد م

 کرد  یزدن فکر م شیفقط به ن یطیدر هر شرا زنک

 

 شد  اطیوارد  ح اوشیس

 کرده و فکر کرده بود  یهم ساعتها رانندگ او

  الریآ به

 سحر  به

 ازدواجش  به

 تک تکشان  یزندگ به

 بود الیپر از فکر و خ مغزش

که قبال بارها بارها  دیرس یا جهیدرآخر به همان نت و

 بود  دهیرس

 که ازدواج کرد  حاال
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 راه داد  شیرا به زندگ یدختر و

 یتعهداتش بماند و با تمام توان برا یپا دیبا

 اش تالش کند  یخوشبخت

  

به سمتش رفت ومقابلش  دید اطیرا که در ح رضایعل

  ستادیا

 جلو برد تا با برادرش دست بدهد  دست

 متعجب به برادرش نگاه کرد  رضایعل

 اوشیبود که س الریبار بعد  از ازدواجش با آ نیاول

 یدست دادن اقدام م یبرا یآمد و حت یبه سمتش م

 کرد 

 دست جلو برد و دستان برادرش را فشرد  رضایعل

به صورت برادر کوچکتر دوست  یلبخند گرم با

 اش نگاه کرد  یداشتن

نگاهش کند گفت :در  میمستق نکهیبدون ا اوشیس

 . ینکرد تشیکه اذ یکرد یحقش مردونگ

 

  دیکش یقینفس عم رضایعل

@Rooman_nazy
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 یقدر اوشیجمله آن هم از زبان س نیا دنیشن انگار

 کاست  یاز بار گناهانش م
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 یقدر اوشیجمله آن هم از زبان س نیا دنیشن انگار

 کاست  یاز بار گناهانش م
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 سر تکان داد  آرام

 سکوت کرد  یقیدقا اوشیس

 ینداشت اما به خودش و عل دیگفتن حرفش ترد یبرا

 زمان داد  قهیچند دق

دختر  نی،ا رضایو گفت :عل دیکش یگرینفس د سپس

کرده  یکابوس زندگ یبه بد تو یاز اون شب لعنت

 هیو کنا شی..همه اش رنج و عذاب و تهمت و ن

 

نگاهش را از گشت و گذار در باغ گرفت و  باالخره

به صورت برادرش با آن لبخند گرم دوخت و  میمستق

 خونه بره. نیگفت :طالقش بده بذار از ا

 میکه براش درست کرد یاز شر ، ما و دردسرها  بذار

.راحت بشه .بفرستش بره  میکه بهش زد ی.زخم ها

خونه ،کنار  نیا یتوو  نجای...اون ا شیدنبال زندگ

 ینداره ...به جبران بد یا ندهیخونه آ نیا یآدمها

 طالقش بده  میکه در حقش کرد یها

 

 انداخت نییسرش را پا رضایعل

 داند  یداشت خدا م ییچه معنا سکوتش

@Rooman_nazy
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بر شانه برادرش زد و گفت :به  یدست اوشیس

 حرفهام فکر کن اون دختر گناه داره 

 

 از کنار برادرش رد شد و رفت و

 وارد اتاق شد  اوشیس

اش شد  رهیبه استقبالش آمد با چشمان نگران خ سحر

 چند ساعته ؟ ی.کجا رفتیو گفت :سالم خسته نباش

 

 همسر نگرانش زد  یبه رو یلبخند مهربان اوشیس

 بود  دهیدختر ترس نیا

  دیترس یاش م هیسست پا یشدن زندگ رانیو از

 صورت او گذاشت  یدستش را رو اوشیس

 ارزش و احترام قائل بود  شیهمسرش بود و برا او

احساس ترحم کند  .سحر  ایدلش بسوزد  نکهیا نه

 نبود که در حقش ترحم کند  یدختر

در بدنش  ییجز بیع کیبودکه فقط  بایز یزن او

 داشت 

 ممکن بود داشته باشد  یگریکه هر انسان د یبیع
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 یو البته کدبانو بودنش به اندازه ا یومهربان  ییبایز

  دییایبه چشم ن شیپا بیبود که ع

 داشت  یخوب اریهم خواستگاران بس اوشیاز س قبل

 نبود  زیترحم برانگ پس

کرد گفت  یسحر را نوازش م فیکه گونه لط همانطور

هم به خواهرم زدم  یسر کیزدم ... یدور کی:رفتم 

 کیهم با مادرزن و پدر زنم خوردم با  یچا کی...

 بپز .دلت بسوزه  فهیخوشمزه مامان شر ینیریش

 

 رفته تا با خواهرش حرف بزند  اوشیس دیفهم سحر

گفت  زانیآو یبا لبها  اوردیخودش ن یبه رو اما

 نمی؟منم مامان و بابام بب ی:چرا منو نبرد

 

برمت  ینداره که فردا م هیو گفت :گر دیخند اوشیس

 . شونینیبب

انگار  یکرد زونیلب و لوچه ات آو یجور کی

دو قدم راه که   نیا گهی.د میفاصله دار لومترهایک

 غصه خوردن نداره 
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[03.03.21 16:37] 

[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۶۶پارت

 

 از خانه خارج شد  الریروز بعد آ صبح

حکم محل  شیروزها برا نیباغ مازار که ا مقصدش

 کار و البته بهشت را راشت بود  

و با هم ،هم  وستیهم به او پ رضایراه عل یها انهیم

 قدم شدنند 

  الریشب گذشته را در اتاق آ یعل
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 و با همان فاصله گذرانده بود یقبل یهمان جا در

 

 ماند و داریصبح ب یهم تا دم دم ها دیناه

  ختیر اشک

 اش لعنت کرد  یو دهن لق یرا بابت ندانم کار خودش

 شهیبه ر شهیت شتریاز دست مادرش که هر روز ب و

 زد  یم شیزندگ

 بود  یعصبان بدجور

  دید الریرا همراه آ رصایعل رفتن

چمدانش را ببندد و از  دیبا یعنیخودش فکر کرد  با

 ان خانه برود 

 باز بگذارد . الریآ یرا برا دانیم

 

 

  دنندیبه  باغ مازار که رس الریو آ رضایعل

 صحبت کرده بودنند  یهر در از

هم قدم  الریگفتنش با آ یبرا رضایکه عل یان مطلب جز

 شده بود 
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 کوه بود  رضایعل مقصد

 یمن برم باهام کار گهی:خوب د دیپرس  الریبه آ رو

 ؟ یندار

 

چرخاند گفت :نه  یرا در قفل م دیهمانطور که کل الریآ

نره برام  ادتیکه ازت خواستم  یاهی.فقط اون چندتا گ

  ینیبچ

 

مونه  یم ادمیجوان سر تکان داد وگفت :باشه  مرد

با هم درباره  دیبا نجایهم امیظهر نرو خونه م الری.آ

  میحرف بزن  یمهم یمساله  کی

 

 ؟ ی:درباره چ دیپرسشگرانه نگاهش کرد و پرس الریآ

 

گونه داد :کارم  نیسوال همسرش را ا پاسخ رضایعل

  میمفصل حرف بزن امیکه تموم بشه م

 

 بود  ظهر
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 را گذرانده  یروز شلوغ الریآ

 نمود  یخسته م یحساب

  زدیبر یخودش چا یآشپز خانه رفت تا برا به

 ییآسا لیو به باران که به نحو س ستادیپنجره ا پشت

 کرد  ینگاه م دیبار یم

 باغ را آب برداشته بود  تمام

 

دستانش بود از خانه و  انیکه م یچا وانیهمان ل با

 رفت   رونیباغ ب

 کرد  یروستا آب به شدت حرکت م یکوچه ها در

 شود  رضایآمدن عل الیخ یگرفت ب میتصم

 شود  لیبه س لیباران تبد نکهیاز ا قبل

 مشکل کند  شیرفتن را برا و

 خانه باز گردد به

 

را جمع کرد و درها را قفل کرد و از در باغ  لشیوسا

 آمد  رونیب

  دیبار یوحشتناک م باران
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 کرد زودتر خودش را به خانه برساند  یم یسع

  دیدو یکه م دیرا د یراه مرد جوان در

اومده  .کوه  لیکوه س یو گفت :تو دیچند نفر رس به

 کرده ... زشیر
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اومده .کوه  لیکوه س یو گفت :تو دیچند نفر رس به

 کرده ... زشیر

 

 از کار افتاد  قلبش

 رود  یگفته بود به کوه م رضایعل

زدنند  یدر راه، همان صبح که با هم قدم م الریآ

 ؟ کاریکوه چ یبر یخوایبود :م دهیپرس

 

مقدار   کی دیناه یبرا رمیپاسخ داده بود :م رضایعل

 نی.اسم چندتا دارو که واسه جن نمیبچ یاهیگ یدارو

  ارمیبراش ب رمیم دمیخوبه رو  شن

 

نه  شبیگفت:نه به د یحسادت چیو بدون ه دیخند الریآ

 به حاال .

 

 یو دهن لق الریرفتار محبوبه با آ یاور ادیبا  رضایعل

 یبشه .چند روز م هیتنب دیبا دیگفت :ناه  دیناه

همه  یهر حرف دیفرستمش خونه پدرش تا بدونه نبا

کنه من  یجا بزنه .الزمه بدونه انقدرها هم که فکر م
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داد  یاگه قول رهیبگ ادی. امیدر برابرش کوتاه نم

 سرش بمونه 

 

  دیدو یبه سمت خانه م الریآ

 داد  یخبر م یکیهر چه زودتر به  دیبا

مطلع  رضایاز رفتن عل دیبا اوشیس ای ونیهما

  شدنندیم

 افتاده باشد  یاتفاق شیبود برا ممکن

که او هم در حال تند راه رفتن  دیرا د اوشیراه س در

 بود  دنیهمان دو بایو تقر

 ؟ اوشیکرد :س شیصدا

 

 شیشد از سرعت گام ها الریجوان متوجه آ مرد

 یم کاریچ نجایبارون ا نیا یکاست و گفت :تو ،تو

 برو خونه  ؟یکن

 

 ؟ یری:کجا م دیپرس الریآ
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هماهنگ باشد و  اوشیبا س شیکرد گام ها یم یسع و

  فتدیاز او عقب ن

 یها یکوه گاودار زشیو ر لیگفت :بخاطر س اوشیس

به  یکس نمیبب رمیم دنید دیکوه خسارت شد نییپا

 داره  اجیکمک احت

 

 شده بود  سیخ یکه با شدت باران حساب الریآ

 بهت بگم  یزیچ کی دیبا اوشیو گفت :س 

 

 انداخت . الریبه ا یینگاه گذار اوشیس

 ها عجله داشت یبه گاودار دنیرس یبرا

 

 یچ نمیبرم بب دیبا میزن ی:باشه .بعدا حرف م گفت

 شده 

 

 گفتن حرفش اصرار داشت  یبرا یول الریآ

 بهت بگم  دیحرفم مهمه با اوشی:س
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کرد .نگران بود  یرفتن اصرار م یهم برا اوشیس

 یبه سرم ادمها ییچه بال نمیعجله دارم  برم بب الری:آ

 اومده  یگاوردار یتو

 

 در اثر تند راه رفتن به نفس نفس افتاده بود   الریآ

 اوشیزد :س ادیکرد فر یچکه م شیاز  سر و رو آب

 صبح رفت کوه  رضایصبر کن از نفس افتادم .عل

 

 یآب م شیموها.از  ستادیدر جا از حرکت ا اوشیس

 باران بود  سیو تمام صورتش خ ختیر

 .؟ یگفت ینگاه کرد:چ الریبه آ مبهوت

 

گفت :صبح بهم گفت  یو با نگران ستادیهم ا الریآ

جمع کنه .قرار بود  اهیگ یدارو دیناه یکوه برا رهیم

من  شیپ ادیهر وقت که کارش تموم شد و برگشت ب

موضوع مهم باهام حرف  کیخواست درباره  یم

  ومدهیهنوز ن یبزنه ول

 

 گفت :ممکنه رفته باشه خونه ؟ یبا دلواپس اوشیس
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🦋🦋🦋🦋🦋 
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 گفت :ممکنه رفته باشه خونه  یبا دلواپس اوشیس

 

 باشد  نطوریهم آرزو کرد هم الریآ
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خانه پا تند کرد تند تند گفت :حتما  یبه سو اوشیس

 رفته خونه ،آره رفته خونه

 

**** 

روز بودکه مردان روستا خاک کوه را هم الک  پنج

 گشتند  یم رضایکرده بودنند و در به در دنبال عل

 نبود که نبود  یخبر چیاو ه از

 او را با خودش برده  دیشا لیگفت آب س یم یکی

خاک و گل مدفون  ریاز کوه ز یجا کیگفت  یم یکی

 شده 

خورده و از  یزی،چ یگفت سرش به سنگ یم یکی

 افتاده  یهوش رفته و گوشه ا

 

گشتند و از  یروز بود که وجب به وجب م پنج

 کردنند ینم دایپ ینشانه ا چیه رضایعل

 یم نهیبر سر وس الیو ل نیروز بود که پرو پنج

  دنندیکوب

 کرد  یم ونیش دیناه و
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 رضایسالم بودن عل یکرد و برا یم یصبور الریآ و

 خوند  یدعا م

 

کردن  دایپ یبرا یبه هر جا اوشیپنج روز بود که س 

 برادرش چنگ انداخته بود 

 درختان را هم گشته بود  یباال یحت

کردن پسرش بال  دایپ یبرا ونیکه هما شدیروز م پنج

  زدیبال م

 انداخت  یشناخت رو م یهر کس که م به

 دایپ یکه برا دادیم غامیپ دید یهر کس که نم یبرا

شوند  جیکوهش بس انیگم شده م یکردن جوان رعنا

۰ 

 نبود که نبود  یخبر چیه اما

 

گفت چوب خدا  یبا خودش م لهیروز بود که جم پنج

  نیهم یعنی ندیگو یکه م

 

 وارد خانه شد  ونیهما

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 چیو بدون ه یبود که دست خال یشب متوال نیچندم

 گشت  یبر م یا جهینت

 و محمود هم آمدنند  اوشیسرش منصورو س پشت

 به سمت شوهرش رفت  نیپرو

  ستادیا شیبه رو رو

 ورم کرده بود هیکه از شدت گر یباصورت

چند روز  نیا یمتوال یها هیکه در اثر گر یصدا و

کو ؟بچه ام  ی،عل ونیگرفته و خش دار بود گفت :هما

 نه؟ ای یکرد دایپ

 

 انداخت  نییسر پا ونیهما

بچه  ی؟وقت کاریخونه چ ییایزد :پس م ادیفر نیپرو

بچه من  ونی؟هما کاریخونه چ ییایم ینکرد دایامو پ

 کجاست  رضامیکجاست ؟عل

 

 آب به سمتش رفت  وانیل کیبا  الریآ

خش دار گفت  یآب را پس زد و با همان صدا نیپرو

  ستی...چند روزه بچه ام نخوامی.آب نم خورمی:نم
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 ستیتشنه و گرسنه کجاست ...معلوم ن ستین ،معلوم

کشه  یکجا افتاده ...داره درد م یبا تن و بدن زخم

 ؟ازش خون رفته ؟تشنه اس ؟.... هی؟زخم

 

 زمی...آخ عز رضامیکف سالن نشست :آخ عل همانجا

 داتیگردن پ یم یکه هر چ ییمادر ؟کجا یی...کجا

 رهیمادرت برات بم یکنن .....اله ینم
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۶۹ پارت

@Rooman_nazy
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 کرد  یم ونیپسرش ش یبرا  نیپرو

  ستندیگر یم شیخانه پا به پا یاهال تمام

 برد  یخبر مطلق به سر م یچند روز در ب چارهیب زن

 از انتظار  امان

  کشدیوقت انتظار روزها هزار  سال طول م که

 ده هزار سال  شبها

 شده  یاست که عفون قیعم یزخم

  شودیخوب م نه

 تمام  نه

 سوزاند  یتا مغز استخوان را م دردش

 برد  یمرگ م یهزار بار آدم را تا پا یروز

 کشد  ینم یول

  یاز چشم به راه یوا

 شود  ینگاهت به راه خشک م یبه راه که باش چشم

 ستیکه ن ستین یخبر اما
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 گشتند  یم رضایدنبال عل روزها

 گشتند  یبه خانه بر م یشبها دست خال و

 نبود که نبود  یخبر و

 

 شد  دایپ رضایدوازدهم باالخره عل روز

 نه خودش  البته

که به  یکه در اثر ضربات یجانش را در حال یب تن

 بدنش خورده بود 

 کردنند  دایو داغان بود پ درب

 در امان نمانده بود  واناتیاز ضربات و حمله ح بدنش

  دیکه بود با یزیو الش تر از آن چ آش

 امکان نداشت بدتر از ان ممکن باشد  

نبودنش هم  یشد اوضاع از روزها دایاش که پ جنازه

 بدتر بود 

  نیو بب  ایبر پا شد که ب یمحشر کبر ونیخانه هما در

کردنند و در داغ  یم ونیش یهر کدام به نوع زنان

 سوختند یجوان از دست رفته م
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 کردنند  یم تیریهم مراسم ها را مد دیبا مردان

 جوان از دسته رفته اشان را  یعزادار هم

  شدیکه پس از سالها داشت پدر م یجوان

 بود طعم پدر شدن را بچشد قرار

 خروارها خاک دفن شده بود  ریز حاال

آمدنش  یرا گذاشت و رفت که سالها برا ییآرزو

 بود دهیانتظار کش

 

 بود  رضایچهل عل مراسم

 گذشت  یاز از رفتنش م چهل

 نیرا تباه کرد به هم الریآ ندهیتمام آ یکه روز یمرد

 تمام شد  یسادگ

 

را جمع کرده بود تا از آن خانه  لشیهمه وسا الریآ

 برود 

 ییگرفته بود بعد  از مراسم چهلم آن اناق کذا میتصم

نداشت را بگذارد  چیچند  ماه جز عذاب ه نیکه در ا

 و برود 
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سرعت و  نیکرد به ا یکه به آنجا آمد باور نم یروز

 فاجعه آن خانه را ترک کند  نیبا ا

 داشت  یها یچه باز روزگار
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[Forwarded from ★ چشمان ) یعباس هیراض

 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

  ۲۷۰ پارت

 

 رفته بودنند  بهیغر یاز شام مهمان ها  بعد

 بودنند  ونیفقط  اقوام در خانه هما و

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 گریمدت د نیکه در ا دیآب کنار ناه وانیبا ل الریآ

 ستادینمانده بود ا شیبرا یجان

 را به سمتش گرفت  وانیل

 آمد  الریبا غضب به سمت آ محبوبه

بشقاب زد و گفت :از کنار دختر من بر  ریدست ز با

 شوم  کهینباش زن دیاونور  ...دور و بر ناه

 

 سر ریداشت زنک خ یشتر نهیک عجب

 مات و متعجب به محبوبه نگاه کرد  الریآ

را  شیخدمت نکرده و هوا دیمدت کم به ناه نیا در

 نداشت 

گفت :قدمت نحس بود ...اون از  نهیپر از ک محبوبه

سر  یو خراب شد یدخترم شد یاولش که هوو

 یاز حاال که با قدم نحست سر عل نمی.ا شیزندگ

 ی...تو شوم میتیشد و بچه اش  وهیدخترم ب یخورد

 ،شوم ....برو گمشوووووو

 

 دییدانست در جواب محبوبه چه بگو یاصال نم الریآ
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 کرد  یزن را درک نم نیا

 دارد  یچرا دست از سرش بر نم دانست ینم

نگاه  یکه از تعجب باز مانده به زن یبا دهان ساکت

 را  با او داشت   ینسبت خون نیکتریکرد که نزد یم

 کرد  ینم غیدر یبد چیاز ه اما

 

  امدیاما شعله کوتاه ن نباریا

 به جوش آمده بود  خونش

کوتاه آمدن در مقابل  یبرا  گریکرد د یم حس

 است  یمحبوبه کاف

 کرد  تیرا به سمت محبوبه هدا چرشیول

که :چته زن  دیبه او توپ دهیدر هم کش یابروها با

باهاش رفتار  ینجوریکرد ؟چرا ا کاری؟مگه دخترم چ

وسط شوم و بدقدم باشه اون  نیا ی؟اگه کس یکن یم

شکم دخترته .از بس به خدا اصرار کرد  یبچه تو

 عاقبش نمیاز خدا گرفت ا یبچه زورک

 

 اعتقاد نداشت  زدیکه م یهم به حرف خودش
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 چیو طفل معصومش ه دیدانست ناه یتمام وجود م با

 ندارند  یگناه

 الریآ یقیبود که به هر طر یقصدش چزاندن زن فقط

 چزاند  یگناهش را م یب

 بزند  یمحبوبه خواست حرف تا

دختر تو بود که از بس  نیدهانش را باز کرد :ا شعله

 هیجهت گر یخود و ب یو ب خونه نیا ینشست تو

 هیرو خورد. نکبت گر رضایکرد و بهانه گرفت سر عل

خونه و جون  نیخودش افتاد به جون اهل ا یب یها

 جوون خونه رو گرفت  

 

و گفت  دیپر نییآتش باال و پا یمثل اسپند رو محبوبه

 کرد  یم هیجهت گر یو ب خودی:دختر من ب

  یخودت هوو دار تو

 ؟ هیخوب زیداشتن چ هوو

 

با صراحت گفت :دختر من خودش خواست هوو  شعله

که  د؟یناه یوسط زندگ  فتهیبشه ؟خودش خواست ب

 خودیاون شب ب یبشه .تو نبود وهیحاال بعد چند ماه ب
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 یتو یعل یدیتا د دهیو نسنج دهیجهت ،نپرس یو ب

همه امون  ییو آبرو یاون اتاقه داد و هوار کرد

زن مرد  شدکه دختر من مجبور  یکرد یو کار یبرد

 زن دار بشه 

 

🦋 
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۱ پارت
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که گفت :راست  یزبان محبوبه وقت شیاز ن یوا

گناهمو  یداماد ب یخودیمن ب یگی،تو درست م یگیم

 یا گهیکس د ی،گناه کار جلوه دادم ...دختر تو هوا

ذاشت  یقول و قرار م یا گهیبه سر داشت ،با کس د

 اشتباه گرفت  اوشیرو با س رضای،اون شبم عل

 

 

 پچ زنان شروع شد  پچ

 گفت  یم یزیبا تعجب چ یکس هر

 

 تازه دهانش را باز کرده بود  محبوبه

تمامش کند پس گفت :دخترت   خواهدیم ینبود ک معلوم

گذاشت  یَسر و ِسر داشت .با اون قرار م اوشیبا س

 که بغل خوابش شد .... اوشهی.اون شبم فکر کرد س

 

خواست دختر  یآورد چون نم نییرا پا شیصدا تن

 ها برسد  یلیبه گوش خ الریبودن آ
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را به او  ازیامت نیخواست ا یاش نم یار بدجنس هنوز

هنوز دختر  الریبرساند آ گرانیبدهد و به گوش د

 است 

 یرساند که عل یبه گوش چند نفر اطرافش م دیبا اما

چقدر از زن دومش کراهت داشته پس گفت :اصال 

بوده ،بود که  اوشیس یدلش که پ نیواسه هم

 وقت بهش دست نزد  چیه رضایعل

 

 منجمد  شد  الریدر رگ آ خون

  دیچرخ یبه سرعت دور سرش م خانه

 شیزنک مار صفت که جز ن نیا ییایح یاز ب امان

 بلد نبود  یگریزدن کار د

 

 انصاف بودنند  یچقدر ب لیفام زنان

آن شب اصال در آن روستا  اوشینگفت زنک ،س یکی

 قرار بگذارد  الرینبود که بخواهد با آ

قرار داشت پس  اوشیبا س الرینگفت اگر آ یکی

 کرد  یآنجا چه م رضایعل
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 بتشانیبهانه بودنند تا بساط غهمه فقط دنبال  انگار

 جور شود 

  یخبر داغ و تازه ا عجب

 گفتن داشتند  یتا چند روز حرف برا حاال

را  یو آن شب هم عل شدهیهمخواب م اوشیبا س الریآ

 با برادرش اشتباه گرفته 

 زنان  یاز پچ پچ ها یوا یا

 یکه ابروها م شانیا یدر گوش یاز حرفها یوا یا

  زدیر

 دهد  یها برباد م یزندگ

 

 دیخواهر شوهرش آتش گرفت و غر یاز حرفها شعله

 اون شب ... رضای.عل ایح یزنک ب یگیم ی:چ

 

زد  ادیبلند فر یحرف شعله رفت و با صدا انیم نیپرو

به جون هم ...بچه من  نی:چه خبرتونه افتاد

 گهی...د دیُمرد...تموم شد ...دست از سرش بردار

 دیپشت سر ُمرده اش حرف نزن
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نمانده  شیبرا یجان گریکه د نیبه سمت پرو شعله

 بود نگاه کرد 

 ییجان ،داره چه حرفها نیپرو ینیب ی:مگه نم گفت

اون  یی.آبرو گهیبهش م ایبارم دخترم ممکنه و چ

 الریبره .آ یهم داره م یکی نیا ییپسرتو برده آبرو

شب  مهیقرار بذاره ن اوشیبود که با س یمن کس

 نیپرو هینجوریاتاق ،آخه دختر من ا یبکشونتش تو

 ؟

 

 اش نگاه کرد  یفروغ به جار یب یبا چشمان نیپرو

 ی.من کار رونیب دی:دعواتون از خونه من ببر وگفت

ندارم ...بچه من ُمرده  یکس یگناه یو ب یبه گناه کار

 دیزن یپشت سرش حرف م نیبه بچه ام دار کاری.چ

 یب ایبود تموم شد ....جوون من گناه کار  ی؟هر چ

نه  گهی....د دیخروار ،خروار خاک خواب ریگناه رفت ز

 . شهیم تدرس یزیگرده نه چ یبر م

 

  هیگر ریبلند زد ز یبا صدا و
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  دیچیخانه پ انیاش م هیگر یها یها

 همه را به درد آورد  دل

 کرد  یفکر م نیاز انها به ا یکیفقط  یکی کاش

 مراسم چهلمش جمع شده اند  یکه امروز برا یآدم

و  یزندگ یاز مرگش چطور برا شیچند ساعت پ تا

 دیکش ینقشه م ندهیآ

 مرگ او را در بر گرفت  اما

 دانند  یعبرت قرار م هیو ما دنندید یاو را م کاش

آن جمع  وهیکه زن ب یگناه یپشت سر ب انقدر

  شدیمحسوب م

 گفتند یکردنند و بد نم یپچ نم پچ
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۲ پارت

 

 شده  یزن ها متوجه شد خبر یاز سر و صدا اوشیس

 را باز کرد و وارد خانه شد  در

بر صورتش  شیبر تن داشت و ر اهیسر تا پا س لباس

 کرد  یم ییخودنما

 بود  ختهیبه هم ر یلحاظ روح از

 داشت  یخراب اعصاب

 کرد  یرا تحمل م یاندازه ا یب یروزها فشار روح نیا

تجربه نکرده  یوقت در زندگ چیکه داشت را ه یحال

 بود 

 

 باز محبوبه معرکه گرفته دیفهم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



گذاشتند آرام  یجنگ اعصاب نداشت اما مگر م کشش

 باشد  

شده ؟چرا  یو گفت :عمه باز چ ستادیا شیبه رو رو

 ؟ یسر و صدا راه انداخت

 

نگاهش کرد و طلبکارانه گفت :چرا به زن  محبوبه

؟اون که معرکه راه انداخته نه  یگینم یزیعموت چ

 من 

 

 

به شعله انداخت و گفت :حتما  ینگاه کوتاه اوشیس

جهت  یو ب خودی،وگرنه زنعمو ب یزد یحرف کیباز 

.برادر جوون من فقط  میار.ما عزاد شهینم یشیآت

  نیچهل روزه که ُمرده . حرمتشو  نگه دار

 

 یزیبهش چ دمیدر اورد :نبا یباز هیباز سلط محبوبه

ارزش و احترام   شتیپ الرهی.باالخره اون مادر آ یبگ

 نی..... همیراه انداخت یداره ....چه برادرم ،برادرم

که  یکلمه حرف نزد کیچند ماه باهاش   یتو نبود
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چرا رفته دختر مورد عالقه اتو گرفته . حاال که ُمرده 

 شده؟ زیعز

 

 شوکه شد  اوشیس

 محبوبه کارد شد و در قلبش فرو رفت  هیکنا شین

 حرف را از عمه اش آن هم در جمع نداشت  نیا توقع

  ستیدانست آبرو چ یاصال نم زنک

  شدیدهانش که باز م چاک

 امد  یم رونیاز آن ب زیچ همه

جمع شوکه تر و  یمادر سحر از همه زن ها فهیشر

 متعجب تر بود

 کرد   یرا نم یزیچ نیهمچ ینیب شیپ

خودش را زود جمع و جور کرد و گفت  اوشیس

عمه .آدما آبرو  رونیب زیو نر ادیبه دهنت م ی:هرچ

 الری.آ زینر یکس یتهمت نزن و آبرو خودیدارن .ب

دارم و زن برادرم بود و قابل احترام .من خودم زن 

 کس نبوده .,... چیچشمم به زن ه
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زد و گفت :تو چشمت دنبال زن  یپوز خند محبوبه

 رضایاختالفت با عل لیدل یبگ شهینبود ؟پس م یعل

 بود؟ یچ

 

نبود که در مقابل زنک حرف باز کم  یکس اوشیس

  اوریب

گفت :اختالف من با برادرم به خودمون مربوطه  پس

 کس ربط نداره  چیو به ه

 

شکست خوب ادا  شیگفتن  برادرم ،کلمه در گلو موقع

 نشد 

  دیرا در شیدرنده گلو یوانیچون ح بغض

  دیکه چه زود داغ برادر د آخ

 برادر شد  یزود ب چه

 دانست  یم شتریقدرش را ب کاش

 چند ماه با او قهر نبود  نیدر ا کاش

  دیبه قلبش لشکر کش یدلتنگ
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که با هم  یدر آن شب آخر وقت رضایچشمان عل برق

 نخواهد رفت ادشیوقت  چیدست دادند ه
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۳ پارت

 

 آمد  یباال م شیتا گلو دیجوش یدر وجودش م غم

قرار  یحد ناگهان نیو تا ا یزود نیدانست به ا یم اگر

 است برادرش را از دست بدهد 
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 کرد  یوقت با او قهر نم چیه

را  رضایرحمانه ،چه زود و با عجله عل یچه ب مرگ

 گرفت و با خودش برد 

 کرد  یرا درک م طیشرا یمحبوبه کم کاش

  دیفهم یحال و روز او را م کاش

 

شتاب به سمت  یرا گرفت و او را با اندک الریآ ییبازو

  دیخودش کش

کس اجازه  چیزن برادرم بود .به ه الریزد :آ گفت

 چیبزنه .ه یتهمت ایحرف و  چیدرباره اش ه  دمینم

که اون شب افتاد  یکس حق نداره دلشو بشکنه .اتفاق

 دمیکس اجازه نم چیبه ه گهیبود اما د رضایگناه عل

و زنش  ی.پشت سر عل ارهیاسم برادرممو  به زبون ب

به حال  یدن ،واز فپشت سر من حر یعنیحرف زدن 

ُمرده هر  ی.علارهیو زنشو ب رضایکه اسم عل یکس

هم که کرده به خودش و خانواده اش مربوطه  یکار

 نیبذار نی.دست از سرش برادر گهیکس د چینه به ه

 به آرامش برسه  
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  دیرس یچقدر دور به نظر م رضایعل

 وقت نبوده  چیه انگار

وقت  چیه زنندیکه درباره آن حرف م یآدم نیا انگار

 نه آمد و نه رفت 

وقت جان  چیچنان جانش را گرفت که انگار ه روزگار

 نکرده  ینداشته و زندگ

 بود  دهیرا ند رضایکه عل شدیروز م چهل

که هرشب خودش را بابت قهر با  شدیروز م چهل

 کرد  یبرادرش لعنت م

را تا  انیقدر اطراف دیبود با دهیکه فهم شدیشب م چهل

 هستند بداند 

 

 

 بر لب به انها  یبا پوزخند محبوبه

 نگاه کرد  اوشیدست س انیم الریآ یوبازو

 دانست که حرف را انداخته  یم خودش

 شیکه بهانه پچ پچ زنان را جور کرده بود برا نیهم

 بود  یکاف
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 ها که رفتند  مهمان

را بردارد و  به  لشیهم به اتاقش رفت تا وسا الریآ

 اش بر گردد یخانه پدر

 صحبت کرده بود  ونیو هما نیبا پرو قبال

 نبود اما موافقت کردنند یراض

 

  

 تخت نشسته بود  یکنار مادرش رو اطیدر ح سحر

 اوشیرو به دخترش گفت :عمه  س یبا ناراحت فهیشر

دختر  اوشی؟واقعا قبال س گفتیداشت راست م

 خواسته؟  یعموشو م

 

  دییدانست در جواب مادرش چه بگو ینم سحر

 نگران است  شهیحساس و هم یدانست مادرش زن یم
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 یماجرا چ دونمیرا به آن راه زد و گفت:من نم خودش

اومده  اوشیکه س یباور کن مامان از روز یبوده .ول

 من از گل نازکتر بهم نگفته  یخواستگار

 

گفت  دیشن یسحر را نم یانگار اصال حرفها فهیشر

نکنه :نکنه واقعا چشمش دنبال زن برادرش باشه ؟

 ؟ خواستهیاونو م شهیواقعا هم

 

 کرد مادرش را آرام کند  یسع سحر

خواسته  یم الری:اصال مامان بر فرض که آ وگفت

خواستن  یرو م گهیزن د کی ایدن یمردها تو یلی.خ

وقت حق  چیکه ه شهینم لیدل نیا دنیو بهش نرس

خوشبخت  یا گهیبا زن د نکهیا ایازدواج ندارن 

  شنینم
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۴ پارت

 

گفت  یبه دخترش نگاه کرد و با حالت زار فهیشر

االن شوهر اون زن مسرده اگه واقعا  ی:درسته .ول

 هنوزم اونو بخواد. مبادا....

 

 یشد و منتظر گفت :مبادا چ رهیبه مادرش خ سحر

 مامان ؟

 

که َمرد   نایگفت :ا زدیانگار با خودش حرف م فهیشر

دارن ،همه عموش دوتا  لشونیفام  یدو زنه  هم  تو

 دوتا زن داشت ... امرزشیزن داره ،هم برادر خدا ب
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 یکه از سر مادرش م یهراسان از فکرها سحر

مامان  یکن یفکر م یبه چ یگذشت گفت :دار

  ستین یآدم نیهمچ  اوشی؟س

 

 نداشت  مانیا زدیکه م یهم اصال به حرف خودش

 

از جا بلند شد و گفت :آره مادر،منم  کبارهی فهیشر

اون زنک معلوم الحال  اتیشدم دارم به چرند ونهید

کنم .برو مادر ،برو به شوهرت برس منم  یفکر م

 وقته دم در منتظره یلیبرم بابات خ

 

 یم گاریبود و س ستادهیپنجره اتاق اپشت  اوشیس

  دیکش

  گاریپشت س گاریس

از دست خارج  شیگارهایروز ها آمار تعداد س نیا

 شده بود 
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 اوش؟یو نامش را خواند :س ستادیکنارش ا سحر

 

شب پشت  یاهیس رهیخ یحرکت چیه یجوان ب مرد

 پنجره ماند 

عمه ات مامانمو ترسوند  یگفت :امروز حرفها سحر

خواسته  یو م الری،آ اوشیگفت نکنه واقعا س ی...م

 بگم ... یدونستم چ ی...منم اصال نم

 

 سکوت کرد . یکم

گفت  یگرفت و گفت :مامان م یرا به باز شیانگشتها

 الریبزنه به سرش بخواد برگرد سراغ آ اوشینکنه س

 ؟

 

به سحر انداخت  یاز گوشه چشم نگاه کوتاه اوشیس

که  یدی.د گهیم ادیو گفت :عمه ام چرت و پرت ز

 جوابشو دادم 
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 یباز شیدلخور همانطور که با انگشتها یبا لحن سحر

 یدر اومد الری.خوب پشت آ دمیکرد گفت :آره د یم

 نکنه واقعا .... اوشی.س

 

 

 بزند  یحرف اوشیبود س منتظر

 گرفت یکام م گارشیاو در سکوت فقط از س اما

 ممکنه ؟ اوشیباز گفت :س سحر

 

 سحر برگشت  یبه سو اوشیس

فکر شده  یروزها چقدر ب نیدور و برش ا یزنها

 بودنند 

حرفهاست  نیگفت :سحر االن وقت ا تیعصبان با

 زاستیچ نیحرف زدن درباره ا تی؟واقعا االن موقع

 ادیمن    لیف یترس ی؟م یهست ی...تو نگران چ

 ادیسرت هوو ب رمیو بگ الریهندستون کنه برم آ

عرضه ها ندارم .اگه  نیمن از ا یبترس خوادی...نم

 طین شرایا یگه تو دادمیتو رو هم پس م نیداشتم هم

  یو چرت و پرت بباف یبه جونم نق بزن ینینش
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 سحر پر از اشک شد  چشمان

 بود   نیحوصله و غمگ یب ادیروزها ز نیا اوشیس

پر از اشک به شوهرش نگاه کرد و گفت  یچشمان با

 ؟ یکن یم ینجوری:چرا ا

 

 کاریکنم ؟چ یم یزد :چه جور ادیفر بایتقر اوشیس

؟برادرم  دیکنیذره منو درک نم کیکنم ؟بابا چرا  یم

که چند ماه باهاش قهر  یُمرد ...برادرم ُمرده ...برادر

دستشو گرفتم   یکه شب آخر وقت یبودم ...برادر

 بغلش کنم ... میآرزوش بود مثل قد

 ... هیگر ریبغضش شکست و زد ز باالخره
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۵ پارت

 

را جمع کرده  لشیاتاق نشست همه وسا انیم  الریآ

 بود.

 گذشت. یاز آمدنش به اتاق م ی، دو ساعت یکی

 اتاق نشسته بود. انیهنوز م اما

 کرد. یاتاق زندگ نیماه را در ا چند

 ماه پر از خاطرات بد.  چند

 زجر آور و کشنده.  یماه پر از روزها چند

صادر  رضایقفس با مرگ عل نیخروجش از ا مجوز

 شد. 

 به مرگش نبود. یداند که راض یم خدا

 خودش را داشت. یها یسرنوشت باز اما
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 داد. ینم تیاهم یکس ینگر ندهیبه  آ و

 کرد. یرفت و کار خودش را م یراه خودش را م او

 ناراحت بود. یلیخ رضایمرگ عل بابت

کرد.اماهرگز مرگش را  یحقش ظلم بزرگ رضادریعل

 خواست . ینم

که هر بار  یماند و با آن بار عذاب  وجدان یم کاش

 کرد.  یدر چشمان مشاهده م دشید یم

  دیخواب یخروار خروار خاک نم ریز

 

ما  الریهوا گفت :آ یدِر اتاق را باز کرد و ب منصور

 ... میوقته منتظرت یلیخ

 

 .دیاشک د سیرا که خ الریآ صورت

در هم جلو آمد.دست دور شانه خواهرش  یصورت با

 حلقه کرد.

 را به خودش فشرد  او

  امرزتشیپر از بغض گفت :خدا ب یو با صدا آهسته
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 یقت راضو چیو گفت :ه دیاش را باال کش ینیب الریآ

چند ماه منصور  نیبه مردنش نبودم....فارغ از ا

هوامو  شهیبود. هم یخوب یپسر عمو یلیخ رضای،عل

 الیوقت براش با ل چیدوستم داشت. ه شهیداشت .هم

 دیمنم خر یبرا دیاون خر یبرا ینداشتم .هرچ یفرق

....منصور  کردمنم  یاون کرد برا یبرا ی.هرکار

نگاهش پر از عذاب  دمشیچندماه هر وقت د نیا یتو

 بود.  یوجدان و شرمندگ

 

چند  نیباالتر برد و گفت :منصور ا یرا کم شیصدا

سخت گذشت  یلیخوته واتاق به من خ نیا یماه تو

 به مردنش نبودم  یوقت راض چیه ی....ول یلیخ

 

 هیگر ریز زد

 

 خواهرش را در آغوش گرفت  منصور

  دیسرش را بوس یرو

 میدوست داشت یلیرو خ رضایگفت :ما همه امون عل و

 کی نیکه با هم میبود دهی.ما که تازه به هم نرس
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بره .منم از  ادمونیهاش از  یهمه خوب یاشتباه عل

 رضایعل شهیمگه م یدستش دلخور ور بودم ول

 شهیبره ؟مگه م ادمیگذشته  یمهربون و دوست داشتن

 ی؟روزها میبا هم داشت یخوب یبره چه بچگ ادمی

 یآخ ،ک الری؟آخ آ یو جوون یبره ؟نوجون ادمیمدرسه 

ماها بره  نیاز  ب یزود نیبه ا یکرد عل یفکرشو م

 جوون بود یلی.هنوز خ

 

 را در اتاق چرخاند  شینگاهها نیآخر الریآ

 منصور از اتاق خارج شدنند  همراه

 از رفتن قبل

 رفت  دیسمت اتاق ناه به

 

 

 

 

[03.03.21 16:37] 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(༄𝓐𝓼𝓪𝓵) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۶ پارت

 

 

 رفت  دیسمت اتاق ناه به

خانه  نیوارد ا رضایکه به عنوان همسر عل یوقت از

 شده بود 

 رفت  یبار بود که به اتاق او م نیاول

 را داشت  شیهوا یلیخ رضایمراسم عل در

 وقت پا به خلوتش نگذاشته بود چیه اما

 به در ضربه بزند  نکهیاز ا قبل

 در را باز کرد  دیناه
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 آمدن از اتاق را داشت  رونیاو هم قصد ب انگار

  دیرا که پشت در اتاق د دخترک

 یچهل روز دیفروغ نگاهش کرد.ام یچشمان ب با

 از نگاهش رفته بود  شدیم

 نیهم نگاهش ا رضایو عل الریآ یشب عروس یحت

 نبود دیهمه خسته و نا ام

 و الغر شده و  هیتک صورتش

 بود  دهیپر یحساب شیرنگ و رو 

باال آمده همه بدنش الغر شده و  یشکمش که اندک جز

 بود ختهیبه قول محبوبه تمام گوشت تنش ر

 

 ؟ یریم ی:دار دینگاهش کرد و پرس دیناه

 

 دیناه دهیاندام و صورت تک یدست از وارس الریآ

زن  نیشد در مقابل ا رضایزن عل یبرداشت از وقت

 کرد یم یاحساس شرمندگ
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 چیاومدم بهت بگم من ه دیداد :آره .....ناه پاسخ

شوهرُت  نکهیا ایخراب کنم  تُ یخواستم زندگ یوقت نم

  رمیازت بگ

 

که اشک پرشان کرده بود گفت :ما  یبا چشمان دیناه

 ... رضای.من ،مادرم ،عل میکرد یدر حقت بد

 

 سر تکان داد :فراموش کن  الریآ

 

 داشت یبر نم الریهمچنان چشم از آ دیناه

 شیرا به هوو ییزهایچ کی دیحس کرد با الریآ

  دییبگو

دوستت داشت .روز آخر با هم  یلیخ رضای: عل گفت

 کیکوه برات  رهیبهم گفت م رونیب میاز خونه رفت

 دیناه خوامیگفت م ی.م ارهیب یاهیگ یمقدار دارو

استفاده کنه ....بهش گفتم  یاهیاز دارو گ شتریب

بره خونه اشون  یکه بهش  گفت دمیصدات شن شبید

 ؟ یکن یم تشی.چرا اذ
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 یکنم ول یتونم زندگ ینم دیگفت :))من بدون ناه بهم

کردم ازش دلخورم  نانیبشه .من بهش اطم هیتنب دیبا

 دینبا رهیبگ ادی.چند روز بره خونه باباش بمونه.

دنبالش  رمیببره  م رونیحرف خلوت از خونه ب

 شهیش کی دیناه یبهم گفت برو از مادرت برا ی((حت

 مادرت کرده  یها یهوس ترش ریآلبالو بگ یترش

 

 رو گفت ؟ نای:واقعا ا دیو پرس دیخند هیگر انیم دیناه

 

 هم لبخند زد :آره بخدا .... الریآ

 

 زیانداخت و ادامه داد :بخاطر همه چ نییرا پا سرش

 تونی.من نذاشتم چند ماه آخر از زندگ دیمتاسفم ناه

 یکه با پا یدونیخودت م ی...ول ی....ول دیلذت ببر

  ومدمیخودم ن

 

 در سکوت سر تکان داد   دیناه

جدا شد  شیگفت و از هوو یلب خداحافظ ریز الریآ

 رفت  نییهمراه منصور از پله ها پا
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 م با نگاهش بدرقه اش کرد ه دیناه

کرد و  یرا جمع م لشیوسا دیروزها او هم با نیهم

 رفت یم
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۷ پارت

  

 الریگفت :آ ونیهما شیبا خانواده عمو یخدافظ زمان

 رسهیم شیبخش کیمونده  رضایاز عل نی. باغ و زم

 به تو 
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 دوخت  ونینگاهش را به صورت هما الریآ

 به دل نداشت  نهیاو هم ک از

 رفت  یو بعد م دیبخش یخانه را م نیا یاهال همه

به صورت او نگاه نکرده  میوقت بود که مستق یلیخ

 بود 

 اش شد  رهیخ نباریا اما

 تر شده بود  ریپ چقدر

به اندازه چند سال  ونیروز گذشته بود اما هما چهل

 شده بود  ریپ

 اوالد جگر سوز است  داغ

گرگ  یکس حت چیه بیقول مامان شعله خدا نص به

 نکند  ابانیب

 شینگرفت و به ر ونیرا  از صورت هما نگاهش

 چیشده اش دوخت  و گفت :من ه دیسف یادیز یها

 عمو .اونا حق زن و بچه اشه خوامینم یچ

 

 ات هم هست عمو  هیگفت :مهر نباریا ونیماه
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 . یبه عل دمیباز گفت :اونم بخش الریآ

 

  دیهمزمان چک شانیهر دو اشک

درمندانه گفت :شرمندتم عمو  .دلشکسته  ونیهما

  یریو دلشکسته م یاومد

 

 انداخت  نییسر پا یباران یبا نگاه الریآ

شده  رید یادیز یمانیو ابراز پش یشرمندگ یبرا گرید

 بود 

 هق هق کنان جلو آمد  نیپرو

نسوخت و  رضایاز او با مرگ عل شتریکس ب چیه

 نشد  رانیو

مادر  الریگفت :آ الریبه آ شیهق هق ها انیم

کرد .آبروت رفت ،کتک  یدر حقت بد رضامی...عل

کوتاه  ای...حاللش کن ...بچه ام دستش از دن یخورد

 شده ....ازش بگذر ،حاللش کن .بذار به آرامش برسه
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 را در آغوش گرفت  شیزن عمو الریآ

مانده از  رونیشده ب دیسف یموها یرو یا بوسه

به  یا نهیکس ک چیاش زد و گفت :من از ه یروسر

 بود گذشت  ینکن .هر چ تیدل ندارم زنعمو .خودت اذ

 

  دیکش از همه طول شتریب الیاش با ل یخداحافظ

  دیکه داغ برادر د یخواهر

 کرد  هیگر الریفقط در آغوش آ الیل

تمام  قیرا در آغوش رف یادیز قینگفت اما دقا چیه

  ختیاشک ر شیزندگ یروزها

 

 بود  ستادهیپشت پنجره ا اوشیس

 خارج شد  اطیهمراه خانواده ا ش از در ح الریآ که

پا به   دیبه عنوان عروس با لباس سپ یدختر وقت نیا

 خانه گذاشت داغ دار بود  نیا

  شیدار عشق و آرزوها داغ

از خانه  وهیو به عنوان ب اهیها که با لباس س حاال

 هم داغ دار بود  شدیخارج م
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 یشوهر شیچند ماه برا نیکه در ا یدار مرد داغ

 نکرد 

 

 

  الریاز رفتن آ بعد

 آمد  نییاز پله ها پا دیناه

 نشست  نیو پرو ونیهما یبه رو رو

 ییگفت :دا شدیکنده نم یقال یکه از گل ها یبا نگاه و

.چند روز  رمیکنم م یجمع م لمیروزها وسا نیمنم هم

  ستمیمزاحمتون ن شتریب
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۷۸ پارت

 

 ییگفت: دا شدیکنده نم یقال یکه از گل ها یبا نگاه و

. چند رمیکنم م یرو جمع م لمیروزها وسا نیمنم هم

 .ستمیمزاحمتون ن شتریروز ب

 

 به صورت شوهرش نگاه کرد.  یبا ناراحت نیپرو

 نبود.  دیبه رفتن ناه یراض

 خودش هم دوست دارد آنجا بماند.  دیدانست ناه یم

که پدرش داشت  یبا آن دست تنگ شیپدر یخانه  در

 نیقرار بود مخارج او و فرزندش را تام یچه کس

 کند؟ 

که هر روز در خطر  نیبه جن یدگیرس یها نهیهز

خواست را از کجا  یم ادیبودو داروها و مراقبت ز

 کرد؟ یفراهم م
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خونه  نجای؟ا ییدا یمهربان گفت: کجا بر ونیهما

 شوهرته.

اگه خواست بره و  من و قبول کردم چون از  الری.آ

 ادگاریتو  ی. ولومدیخودش ن تیروز اول هم با رضا

که اومدم  ی...روز یشکمت دار یرو تو رضامیعل

گفتم اگه امروز همراهم  ادته؟یخونه اتون دنبالت 

که  یتا آخرش پشتتم. َمرده و حرفش .تا لحظه ا ییایب

 یمن م تیحما ترچ ریزنده ام خودت و بچه ات ز

 .... رمیگ یسختته برات خونه م نجای....اگه ا دیمون

 

 اش رفت  ییحرف دا انیم دیناه

چهل روز خوشحال بودو لبخند  نیبار در ا نیاول یبرا

 زد

بماند و  رضایداشت در اتاق خودش و عل دوست

 کند یزندگ

  اوردیب ایخانه و اتاق به دن نیرا در هم فرزندش

   دییکه با پدرش داشت بگو یتک تک خاطرات از
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 یم نجای.هم خوامیمن خونه جدا نم یی:نه دا گفت

پدر بزرگ و مادر  شیبچه ام پ خوادیمونم .دلم م

شما بزرگ  هیسا ریبزگش باشه .کنار عموش باشه.ز

پدر بزرگ و مادربزرگش و  تیبشه .دست حما

 سرش باشه  یعموش رو

 

 یکه بغض تمام کلماتش را زخم یبا صدا ونیهما

دل زن و بچه  یآب تو ذارمیکرده بود گفت :نم

که بهت قول  یتکون بخوره .از اون روز رضامیعل

تا همدم  یو همراهم اومد یکرد یدادم و تو هم زنانگ

 یقلبم عوض شد .وقت یتو گاهتیجا یباش رضایعل

و  نهمو یبچه  زنده م نیو دکتر گفت ا یحامله شد

...حاال که  چشمم روشن شد یبچه بد یقرار شد به عل

.زن  یکه هست .تو هست ادگارشی ستین رضایعل

تخم چشمم جا  یرو رضامیعل ادگاریو مادر  رضایعل

 رضایکردم .تا قبل از مرگ عل یداره .من در حقت بد

.باور نداشتم  میریم یروز م کیباور نداشتم ما هم 

 کیباورم شده ممکنه تا  چقدر نامرده .اما حاال ایدن

که از بابات  یها نهینباشم .....بخاطر ک گهیساعت د

....از ییداشتم و زخم زبونشو به تو زدم حاللم کن دا
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 یکنارمون م یبه بعد تا هر وقت که خودت بخوا نیا

 کنم  یبرات فراهم م یخواست یهر چ یمون

 

 هم لبخند زد  نیپرو

 که جگر گوشه اش را به خاک سپرد  یروز از

 گرفت  یآرام م یبود که قلبش کم یشب نیاول

 نگاه کرد  ونیبه هما تیرضا با

 

 شد  یجار دیناه یها  اشک

مشکالت حل  نیزنده بود ا رضایان روزها که عل کاش

  شدیم

 کرد یم یهم با آرامش زندگ او

 

در  یاتفاق بزرگ ونیهما تیحاال هم داشتن حما اما

 شدیمحسوب م شیزندگ
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 شدیاو بزرگ م تیچنر حما ریفرزندش ز نکهیا

 بود.  یبزرگ یدلگرم شیبرا

 آمد.  یم ایماند و سالم به دن یاگر زنده م البته

 . ردیرا نگ دشیام نیکرد کاش خدا آخر دعا

 موجود در بطنش صحبح و سالم برسد. نیوجن

 

تازه کرد و  یاز چا یرا با جرعه ا شیگلو ونیهما

اش گذشت .  هیاز سهم االرثش و مهر الریگفت :آ

کنم .اما  یهم ردش نم یخوب البته که من دست خال
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که هست مال  یهر چ یعل ییاز دارا یخواستم بدون

اداره کردنشون هم اگه خودت  یتو و بچه اته .تو

کنم  یم تسپرم به خودت و خودم هم کمک یم یبخوا

 رو دارم.  یهمه چ یخودم هوا ی.اگر هم که نخوا

 

 دوخت. نیپرو تمندینگاهش را به صورت رضا دیناه

 نگاه از او گرفت. یاز لخت پس

خودتون صالح  یهر کار ییداد و گفت :دا ونیهما به

 ی.برا ارمی.من از کار سر در نم نیانجام بد دیدون یم

 . هیسرم باشه کاف یاتون باال هیکه سا نیمن هم

 

 سر تکان داد  ونیهما

بود  دیناه یکه نشانه موافق بودن با حرفها یلبخند با

 به صحبتشان خاتمه داد 

 

 

 برگشته بود.  یبه خانه پدر الریآ

 . وهیب یبار به عنوان زن نیا
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 وهیکرد مهر ب یراحتتر از آنچه که فکرش را م یلیخ

 اش خورد.  یشانیبر پ یگ

به سر برده  یشب را با مرد کیآنکه  یشد ب وهیب

 باشد.

 کرده باشد. یزندگ یروز را با مرد کیآنکه  یب

شوهرش را لمس کرده  یدستها کباری یانکه حت یب

 باشد.

 

 

 را گوشه اتاقش گذاشت  لشیوسا منصور

به خونه  یبر لب گفت :ابج یلبخند دوست داشتن با

 . یخودت خوش اومد

 

 گاه کرد.با محبت به برادرش ن الریآ

 .یدیزد و گفت: ممنون زحمت کش یمهربان لبخند

 

را به صورت بانو و مادرش که دم در اتاق  نگاهش

 بودنند دوخت. ستادهیا
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 بودنند.  دهیدرد کش الریآ یبرا یبه اندازه کاف آنها

 غصه خورد بودنند  الریآ یبرا

 کرد  یهم وانمود به خوب بودن م یقدر دیبا

 از نو ساختن بود   یدوباره برا یامشب فرصت دیشا

 شیپ یامشب سه نفر نییایکودکانه گفت :م یذوق با

 م؟یهم بخواب

 

 و شعله لبخند زدنند  بانو

 .مییایمعلومه که م یگفت :اگه تو بخوا شعله

 

مادرش لوس  یخودش را برا شیها یمثل بچگ الریآ

 .خوامیکودکانه گفت :معلومه که م یکرد و با لحن

 

 کرد. تیمادرش را به داخل اتاق هدا بانو

مادرشان  الیآرامش خ یبرا الریاز تالش آ یراض

 کیمامان و با  لیقرص و وسا رمیگفت :پس من م

  ارمیدست لباس راحت براش م

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



هم خودش را وسط انداخت و گفت :اگه خواهر  حانهیر

 شتونیشوهرو مادر شوهر قابل بدونن منم امشب پ

 بخوابم.

 

حواله  یچشم خانواده اش چشم غره ا دور از منصور

خونه  میریچرا ؟.ما م گهیهمسرش کرد و گفت :تو د

 خودمون.

 

ابرو باال انداخت و گفت :نه منم  طنتیبا ش حانهیر

 بخوابم. نجایدوست دارم امشب ا

آمد  یم شیکه منصور برا ییاصال به چشم  و ابرو و

 نداد  یتیاهم
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۰ پارت

 

 گذشتند.  یهم م یاز پ روزها

وقتش را هم   شتریرفت و ب یهر روز سر کار م الریآ

 خواند.  یدرس م

به خانواده اش کمک  یباغ دار یهم در کارها یگاه

 کرد. یم

 گرم درس و کار  بود. سرش

 

 گرم تابستان بود. یاز روزها یکی

 یکارها الریرا آورده بود تا آ دشی،ام لهیروز جم آن

 مراقبتش را انجام دهد. 

 کرد.  یم یدلبر یحساب لهیخوشمزه جم پسرک

 کرد. یکه م یهر خنده ا با
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 رفت. یدور کامل قربان صدقه اش م کی الریآ

   

 نداشت.  یادیآن روز در درمانگاه کار ز اوشیس

 بزند.  یسر الریگرفت  برود و به آ میتصم

 .دیرس اوشیرو به اتمام بود که س دیام یکارها

گفت: کارت  الریکرد و رو به آ کیسالم و عل لهیجم با

 .میبزن یقدم کیتا با هم  ایکه تموم شد ب

 

نمودار  یرا رو دیهما نطور که اندازه قد  ام  الریآ

 کرد  گفت: باشه کارم تمومه. یرسم م

 

 دیام یگونه ها یحساب الریآ  نکهیبعد از ا قهیدق چند

 کرد. یرا راه لهیو جم دیرا بوس

 زدنند. یمازار قدم م رینظ یدر باغ ب اوشیس همراه

که به سکوت گذراند  یپس از زمان کوتاه اوشیس

  ؟یکم و کسر ندار یزی؟چی: خوبدیپرس
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 روزیرو به راهه .د یدر پاسخ گفت: نه. همه چ الریآ

گفت باهاش  یعمو اومد .شماره مازار گرفت م

باغ رو برام  نیداشته باشه ا لیکنه اگه تما یصحبت م

کنم مازار باغش  ی.....بهش گفتم فکر نم خرهیازش م

 یرو دوست داره .از وقت نجایا یلیرو بفروشه. خ

حال و احوال   انهبه به یتلفن وصل شد هر از گاه

 نگران باغشه ..... یلی.فکر کنم خزنهیزنگ م

 

زد و ادامه داد:  ییادامه حرفش لبخند کوتاه و گذرا در

عمو گفت  اگه مازار  نخواست باغش رو  بفروشه  

. بهش گفتم پول الزم ندارم  دهیپول بهم م یمبلغ کی

.باغ،  نیزم کهیت کی  دیگفت با ی.اصرار داشت م

 یبرام بخره .خالصه که هر چ یزیچ کیمزرعه ،

ندارم قبول  یعلبه گردن  یحق چیمن ه بهش گفتم

 مقدار پول برام گذاشت. کیهم  روزینکرد. د

 

لبخند و پوز خند بر لب نشاند و  نیب یطرح اوشیس

خودشو  یجور کیکنه  یگفت: اونم داره تالش م

اون  چندماه  تو چقدر  یکه ندونه تو هیآروم کنه. ک

 ؟یدیعذاب کش
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از  نمشیب یغم  زده گفت: هر بار که م یبا لحن الریآ

تر و خسته تر شده .هواش رو داشته  ریدفعه قبل پ

 داغونش کرده  رضای.مرگ عل اوشیباش س

 

 یها زهینگاه پر از حسرتش را به سنگ ر اوشیس

 یکف باغ دوخت و گفت: دارم همه تالشم رو م

خودم  یهم باشه که هوا یکیانگار الزم دارم  یکنم.ول

روزها  نیوقت به اندازه ا چیرو داشته باشه. ه

 نکرده بودم. ییاحساس تنها

 

 

 آب را باز کرد.  ریش الریآ

 یچ یخواستیبه گل ها شد و گفت:تو م یآبپاش مشغول

 ؟یبهم بگ

 

 کرد  بشیدستش را در ج اوشیس

 گلبرگ رز سرخ شد.  یقطرات آب رو رهیخ
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 کرد.  بشیدست  در ج اوشیس

گلبرگ رز سرخ شد و گفت:  یقطرات آب رو رهیخ

که از خونه ما  یروز ؟ازیرو به راه نمیاومدم بب

بهت بزنم و  یسر کی امی. گفتم بدمتیند گهید یرفت

 ازت بپرسم.  یحال
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 زد و گفت: خوبم خدا رو شکر.  یلبخند کم رنگ الریآ

 

 ؟یخون ی: درست رو مدیپرس اوشیس

 

سر تکان داد و گفت: آره  اوشیدر جواب س الریآ

 .دوباره شروع کردم.

 

 یدگیباغ پر از گل که در اثر رس انیم یسر اوشیس

 شدیتر م بایهر روز از روز قبل ز الریآ یها

 یزیقبال هم بهت گفتم اگه چ الریچرخاند.و گفت: آ

 ی،هر چ یا گهید زیهر چ ایدرس  یبرا یالزم داشت

کنم. من همه جوره پشتتم  یکه باشه برات فراهم م

 یزیچ یبرا خوامی. نمستین ی...بخصوص االن که عل

 .یبکش یسخت ای یبش تیاذ

که پدرت با  دونمیمن و کمکم حساب کن.  م یرو

درس خوندن و دانشگاه رفتنت موافق نبود. اگه االن 

 تیدوباره بخواد مانعت بشه من و منصور ازت حما

راه  یدوباره سنگ بندازه جلو میذاریو نم میکن یم

راحت  المیزنده بود خ یدانشگاه رفتنت ....تا عل
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کنه و  یم تیدرس خوندن  ازت  حما یبودکه برا

در س خوندنت داره. ما االن دانشگاه رفتن و  یهوا

 .... یکه عل

 

 یادامه دهد؛هنوز جز در مواقع اضطرار نتوانست

 .دیچرخ یدر دهانش نم رضایکلمه ُمردن عل

. ستین یگونه کامل کرد: حاال که عل نیاش را ا جمله

 ایکنه  تتیاذ یزیچ چیه یبابات برا ذارمیمن نم

 کنه. لیرو به تحم یخواسته ا

 

 یگل ها آب م یهمانطور که با شلنگ آب رو الریآ

 .ختیر

 یگفت: ممنون که هست اوشیصورت س رهیخ

رو به راهه.تو  ی........نگران نباش فعال که همه چ

 ؟یخوب ؟یچطور

 

 هیخاک نم خورده و عطر گلها را به ر یبو اوشیس

 .دیکش شیها

  قینفس عم نیخواست با ا یم انگار
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را فرو دهد و گفت :من  شیگلو انیالنه کرده م بغض

کنم. به تمام  یفکر م ی. هر شب به علستمیخوب ن

 یکردم. به تمام لحظه ها یمحل یکه بهش ب یروزها

که نگاهم کرد و با نگاهش التماس کرد ببخشمش. به 

جلو اومد و دست  دیکه هر بار منو د یاون وقتها

رو رد کردم  شدست دادن و من دست یدراز کرد برا

...... 

 

 . دیخوش عطر باغ کش یاز هوا یگرینفس د باز

قصد باز کردن راه  شیگلو انیم دهیسنگ چسب نیا اما

انگار تمام  الریآ هیچ یدونینفسش را نداشت:  م

 یو نوجوون یجوون ی، روزها یخاطرات خوب بچگ

همه اش از مغزم پاک شده و فقط خاطرات چند ماه 

 یآور ادیداغ با  نیذهنم مونده. تا عذاب ا یتو ریاخ

 شتریب حظههر ل رضایعل یپر از شرمندگ یچشما

پرسم اون لحظات آخر  یبشه....همه اش از خودم م

 خوردیکه غلطت م یکرد؟ اون وقت یفکر م یبه چ

که هر  یپر از سنگالخ ...همون لحظه ها نیزم یرو

قسمت از بدنش به سنگ و تنه درخت  کیبار 

 ینعیرفت  یو دردش تا مغز استخونش م خوردیم
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 ابکرد؟ هنوز هم عذ یهنوزم به بخشش فکر م

کرد؟...آخ  یوجدان داشت؟ هنوزم داشت به ما فکر م

 یاز هر کس شتریکرد که ب یکار کی رضای....عل الریآ

نگاهش پر از  شهی. همدیکش شیخودش رو به ات

..،اون حال  شیتاسف بود ....نگاه پر از شرمندگ

لحظه از ذهنم کنار  کی یچشماش حت یخراب تو

 دنشینبخش توقت خودم رو باب چیه الری....آ رهینم

 بخشم ..... ینم
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[Forwarded from ★ چشمان یعباس هیراض (

 [(Razieh) ★( یزغال

 

 

  یزغال#چشمان
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 ۲۸۲ پارت

 

بحث را عوض کند گفت: مهم  نکهیا یبه هوا الریآ

 ... شیدیداره بخش اجیاالن که به بخششت احت  نهیا

متفکر بود. انگار در افکارش دست و پا  اوشیس

پرت  رضایحواسش را از عل نکهیا یبرا الریو آ زدیم

 : سحر چطوره ؟دیکند پرس

 

 

 نگاه کرد. الریبه چشمان آ اوشیس

از  الریشد که زمان آوردن نام سحر نگاه آ متوجه

 بود.  یچشمانش فرار

 افتاد. ریحالت تاسف بار صورتش گ انیم لبخندش

مثل من  یادم کی یافتاد؛ تو زندگ ریگفت: سحرم گ و

 .گهید یجام و فکرم جا کیکه خودم 
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خشک شده را کند و گفت:  یچند تا از گلها الریآ

 دیاس. فکرتم با گهید یکنه که جا یفکرت اشتباه م

 .نیباشه که خودت و زنت هست یهمونجا

 

کدوم کارم درسته؟ کدوم کارم  دونمیگفت: نم اوشیس

به  شتریب دیبا دیشا گمیوقتا با خودم م یغلط؟ بعض

 . دادمیخودم زمان م

 

 . ستادیصاف ا الریآ

نگاه کرد و گفت:  اوشیس یدر چشمها میمستق

تو زن  ره؛ید یلیو دو دل بودن خ دیواسه ترد اوشیس

 .... یدار

 

به گوش  شانیصحبت ها انیم یشخص سوم یصدا

 : دیرس

 ؟یخوایخانوم مهمون نم الریخونه. آ صاحب

 

خواند  یکه نامش را م ییآشنا یمتعجب به صدا الریآ

 :مازاره؟!دیپرس اوشیگوش داد و رو به س
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 و گفت: آره خودشه. دیکش یپوف کالفه ا اوشیس

 

 آنها به استقبالش بروند. نکهیاز ا قبل

 بود.  ستادهیکنارشان ا مازار

 اشان که تمام شد. یو احوال پرس کیو عل سالم

مراسم چهلم  یگفت: شرمنده که برا اوشیبه س رو

کردم  یبود که هر کار یطور  میکار طی. شرادمینرس

 نشد خودم رو  برسونم.

 

به شانه مازار زد و گفت: نه داداش  یدست اوشیس

هم زحمت  یو کل یتا هفتم بود عیدمت گرم از تش

هاتون  یشاد ی. ان شاهللا تومیونتی. ما که مدیدیکش

 . میکن یجبران م

 

ام  فهیانداخت: نه بابا وظ نییمتواضعانه سر پا مازار

 ؟یبود. چه خبر سر حال
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ها  یزود نیکنم به ا یبا اندوه گفت: فکر نم اوشیس

 سرحال بشم. 

 

. واقعا سخته. بازم یمتاسف گفت: حق دار مازار

 خدا به همه اتون صبر بده. گمیم تیتسل

 

از غم که به وضوح در  یبا حجم بزرگ اوشیس

هم  یلیجوون بود. خ یلیبود گفت: خ دایهو شیصدا

 یرو نم یاتفاق نیفکر همچ چکدوممونیشد ه یناگهان

اتفاق افتاد که هنوزم  عیتند و سر یجور کی. میکرد

بال به  نیشد که ا یچ میدیاصال نفهم میتو شوک

 سرمون اومد.

 

واقعا گفت:  اوشیس ختهیمتاثر از حال به هم ر مازار

 بود.خدا صبر بده. ی.فاجعه بزرگنیحق دار

 

دستش را به سمت مازار دراز کرد و گفت:  اوشیس

حتما   یدیتازه از راه رس شمیممنون. مزاحمت نم

 . نمتیب ی. بعدا میخسته ا
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فشرد و گفت:  یرا به گرم اوشیهم دست س مازار

 . نمتیب یم امیباشه حتما م

 

 که رفت. اوشیس

 اش را برداشت. یآفتاب نکیع مازار

باغ  نیدور کامل در باغ زد و گفت: ا کیبا نگاهش  و

 اومدم؟! یاشتباه ایمنه 

 

 ینگران باغت بود یلیزد و گفت: خ یلبخند الریآ

 درسته؟

 

راحت  المیسر باال انداخت و گفت: نه اتفاقا خ مازار

 سپردمش. یبود که دست خوب کس

 

 یچا میبر ایبه سمت ساختمان رفت و گفت: ب الریآ

 تازه دم. یچا زمیبرات بر
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۳ پارت

 

که خودش دوسال  یریحص یها یصندل یرو مازار

باغ سفارش داده بود نشست و گفت: اگه   یبرا شیپ

بهتره  یلیخ یاریآب خنک ب وانیل کی ،یچا یبه جا

... 
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گذاشت و گفت:  زیم یدستش را رو یتو  سهیک

غذا گرفتم. فقط سرد شده اگه زحمت گرم  یراست

 .شمیممنون م یکردنشو بکش

 

برد و گفت:  زیم یرو سهیدستش را به سمت ک الریآ

 یکه غذا گرفت شدینم دایلقمه  غذا پ کی نجایا یعنی

  ؟یآورد

 

را که هنوز  نکشیانداخت و ع شیپا یپا رو مازار

به قول بابام  گذاشت و گفت: زیم یدستش بود رو

 خودشه. یمهمون سر زده غذاش پا

 

 یکه زنگ زد روزیو گفت: د ستادیدر ا کینزد الریآ

 !؟ییایم ینگفت

 

داد و گفت: آره.  هینک یصندل یسرش را پشت مازار

هوس چلو کبابه کردم.  کهویشد ....امروز  یاتفاق

 لطفا.  کروفریما یبذارش تو
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انداخت  و گفت: مازار  نییخجالت سر پا یبا کم الریآ

 .ستمیمن کار باهاش بلد ن

 

بلند شد و گفت: حاال چرا مثل  شیاز جا دیخند مازار

چشم عروسکشون کور کرد  یکیکه  یدختر بچه ها

 شده؟ زونیلب و لوچه ات آو

 

 ادمیاون خاطره رو  ادیبا حرص گفت: خوشت م الریآ

 ؟یاریم

 

به کشتن  لیگفت: اون م دیخند یهمانطور که م مازار

 ادیچشمات م یخاطره تو نیا یآور ادیمن که با 

 کنه.  یبا مزه ات م یلیخ

 

 یچپ چپ به مازار نگاه به سمت در ورود  الریآ

 یلی. معلومه خمیغذا گرم کن  میبر ایرفت و گفت: ب

 .یگرسنه وخسته ا

  

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 رفت. الریو پشت سر آ دیباز خند مازار

 اشان مدام در حال بهتر شدن بود. رابطه

زنگ  یمازار گاه  رضا،یکه بعد از مرگ عل بخصوص

 . زدنندیو حرف م زدیم

 .ندهیبه آ دیاما پر از ام یمعمول یحرفها

   

 آشپزخانه مرد جوان دستگاه را روشن کرد. در

 کیمن برات  یکن یگفت: تا تو غذا رو گرم م الریآ

 کنم. یشربت خنک درست م

 

دستگاه گذاشت و گفت: کار  یذاها را توغ مازار

 بدم. ادتی دینداره. حتما با یباهاش اصال کار

 

درست کرده بود را  شیشهد شربت که شعله برا الریآ

  ختیپارچ ر یتو

 ادمیو گفت: آره  دیچیاش پ ینیب ریهل و گالب ز یبو

بده  ادمیدفعه که عاطفه اومد قرار بود نیبده حتما ....ا

 فراموش کرد. یول
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قهوه  الری: آدیها را باز کرد وپرس تیدر کاب مازار

 ؟ یجوش کجا گذاشت

 فنجون قهوه درست کنم. کی

 

 کیشربت را به سمتش گرفت و گفت: وانیل الریآ

بعد غذا  یشربت خنک بخور .قهوه رو بذار برا وانیل

. 

 

مشغول  یریحص یو صندل زیهمان م یرو اطیح در

 خوردن غذا بودنند 

کباب به دهان گذاشت و گفت: عمو  یتکه ا الریآ

 بهت زنگ بزنم. خواستیشمارتو ازم گرفت م

 

 را قورت داد  مانشیلقمه پر و پ نکهیبعد  از ا مازار

نگاه کرد و گفت:عموت به من زنگ  الریدقت به آ با

 داشت باهام؟ کاریبزنه؟! چ
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 باغ ازت بخره. نیا خوادیپاسخ داد: م الریآ

 

 انیباال انداخت و گفت:اونوقت در جر یابرو مازار

هست که من قصد فروش باغمو ندارم؟....حاال باغ 

خواست ؟اون که خودش سلطان  یم یچ یمنو برا

 باغه 

 

و  گفت  ختیخودش و مازار دوغ ر وانیدر ل الریآ

 یجور کیمن .از نظر خودش  یبخرتش برا خوادی:م

 برام بکنه  یکار کیهوامو داشته باشه و 

 

اومده که  ادشیرا برداشت وگفت :حاال  وانیل مازار

 به تو هم باشه ؟ دیحواسش با

 

 از غذا به دهان گذاشت  گرید یدر سکوت قاشق الریآ

گفت :اگه دوباره بهت گفت بهش بگومازار  مازار

 عاشق باغشه و قصد فروش هم نداره ....
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۴ پارت

 

 

 نیاصال قابل تو رو نداره .هم نجایت : البته اگف مازار

االن هم مال خودته .همونطور که قبال هم بهت گفتم تا 

بمون  نجایراحت ا الیبا خ یهر وقت هر وقت که بخوا

دوست دارم اگه  یلیرو خ نجایکه من ا یدونی.اما م

دوباره بهت گفت بهش بگو مازار عاشق باغشه و 

قصد فروش هم نداره ....ضمنا باغچه من در مقابل 

از اون ها روچرا  یکی ستین یزیاون چ وهیم یباغها

  دهیبهت نم
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را به دست گرفت وگفت :اتفاقا بهم گفت  وانشیل الریآ

ل ام تمام و کما هیمونده با مهر یهرچ رضایاز ارث عل

که دست  نمی.ا خوامینم یزیمن گفتم چ ی.ول دهیبهم م

رو  نجایمن ا دونهیکه م نهیباغ تو سر ا یگذاشته رو

 دوست دارم یلیخ

 

زد و گفت :حق هم  یبا نگاهش در باغ چرخ مازار

  هیقشنگه  و دوست داشتن یلیخ نجای.ا یدار

 

هم مثل مازار نگاهش را در باغ گرداند وگفت  الریآ

کنم تا مزاحم تو   لیکارم و تعط دی:فک کنم چند روز با

  مینباش

 

و متفکر گفت :مزاحم من چرا  دیابرو در هم کش مازار

 ؟

 

 یاستراحت کن یپاسخ داد :خوب چند روز اومد الریآ

 ح.
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که  یبه استراحت من دار کاریگفت :خوب تو چ مازار

 الیمامان .تو باخ شیپ رمی.من م یمزاحمم بش یبخوا

 راحت به کارت برس

 

 نجایگردنش را کج کرد و گفت : آخه فکر کنم ا الریآ

 یبش تیاذ حوامی.نم یراحتتر

 

داد و گفت :من  یصندل یاش را به پشت هیتک مازار

 هم راحتم . یلیمامانم خ شی.خونه پ ستمیاهل تعارف ن

 

صبح  یزد و گفت :باشه ممنون....راست یلبخند الریآ

تا خبر  شهی؟هم ییایکه اومد نگفت تو امروز م

  ستیپا بند ن یاز ذوقش رو گهید یدیاومدنت بهش م

 

بار  نی.خواستم ا امی:نگفتم بهش که دارم م مازار

 کنم زشیسوپرا

 

 که تمام شد  شانیغذا
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 قدم زد  یدر باغ کم مازار

در  یکه حت شینظر یب ییباغ و هوا ییبایاز ز و

 گرم نبود لذت برد  ادیمرداد ماه هم ز یروزها

 را جمع کرد  زیهم م الریآ

 خانه را هم مرتب کرد  آشپز

 را برداشت تا برود  لشیوسا

نصف روز را در باغ  نیمازار بخواهد حداقل ا دیشا

 خودش استراحت کند 

بود رفت  ستادهیکه مازار ا ییباغ جا یسمت انتها به

هست  وهیم خچالی یتو رمیمازار من دارم مو گفت :

گازه .قهوه هات هم  یباال نتیکاب یو قند هم تو ی.چا

 من اصال بهش دست نزدم .... یکنار ظرف چا

 

 یریم یحرف دخترک راقطع کرد و گفت :دار مازار

 خونه ؟

 

 گفت :آره .برم  الریآ
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آهسته گام برداشت و گفت :باشه پس با هم  مازار

 زنگ به مامان بزنم  کی.فقط قبلش من  میبر

 

 

کنارش گام برداشت وگفت :من فکر کردم  الریآ

  یبعد بر یاستراحت کن یخوایم

 

 یلیخ دیام یتکان داد و گفت :نه دلم برا یسر مازار

 ندارم  یکار نجایهم ا ییتنگ شده .تنها

 

 دو با هم وارد ساختمان شدنند  هر

 را گرفت  لهیرا برداشت و شماره جم یگوش مازار

 لهیجم یهم حرفها الریبود که آ یطور یگوش یصدا

  دیشن یرا م

جواب داد مازار گفت :سالم بر دوست  لهیجم تا

  ایمادر دن نیتر یداشتن
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۵ پارت

 

 

جواب داد مازار گفت :سالم بر دوست  لهیجم تا

  ایمادر دن نیتر یداشتن

 

به گوش  لهیجم یقربان صدقه ها یصدا بالفاصله

 ؟ زمیعز یصدات .خوب ی:سالم مادر به فدا دیرس
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نشسته بود گفت  شیلبها یکه رو یبا لبخند مازار

تو رو بشنوم و خوب  ی:صدبار نگفتم من محاله صدا

 نباشم 

 

 کاریقربونت بشم مادر ،چه خبر چ یگفت :اله لهیجم

 ؟ یکن یم

 

 سر به باغم بزنم  کیپاسخ داد :واال اومدم  مازار

 

گفت   جانیسکوت کرد  سپس با ه قهیچند دق لهیجم

قربونت برم که دلم  ایمادر به فدات .پاشو ب یینجای:ا

 برات تنگ شده  یلیخ

 

  کسالهیانگار  یگیم یجور کیوگفت : دیخند مازار

بودم که  نجایا شیماه پ کی نیهم دمیرو ند گهیهمد

 ؟ یدرست کرد ینهار چ نمی...حاال بگو بب

 

پاسخ داد :فسنجون درست کردم مادر .بخدا  لهیجم

 دوست داره  یلیبودم گفتم مازارم فسنجون خ ادتی
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و گفت :مازارت که همه غذا ها  دیدوباره خند مازار

دوست داره ...پس سفره رو بنداز که دارم  یلیرو خ

  امیم

 

 جوان مقابلش نگاه کرد  متعجب به مرد الریآ

 پرس کامل غذا خورده بود  کیاالن  نیهم او

با همان تعجب که  الریرا گذاشت آ یکه گوش مازار

 یخوایصورتش بود گفت :واقعا م یهمچنان رو

  ؟یدوباره غذا بخور

 

برداشت و گفت :آره  زیم یرا از رو چیسو مازار

 ؟ یانقدر تعجب کرد ی.واسه چ

 

که هنوز حالت تعجبش را از دست  یبا صورت الریآ

  یاالن غذا خورد نینداده بود گفت :هم
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گام برداشت و گفت :اون  یبه سمت در خروج مازار

 ایکنم تو هم ب یم شنهادیکه حکم صبحونه رو داشت.پ

 مامان رو دست نداره  ی.فسنجون ها

 

که  به مازار که در حال قفل کردن در  یدر حال الریآ

 چیه یبرا گهیکرد گفت :واال من د یسالن بو  نگاه م

 تو  یجا ندارم . ماشاهللا به اشتها یچ

 

 

 شدنند  نیماش سوار

 را پر کرده بود  نیقهوه تمام ماش یبو

از خجالت خودش  یحساب ریبود مازار در مس معلوم

 قهوه خودش را مهمان کرده  یدر آمده وچند فنجان

گفت  شیرو شیپ ریمس رهیاستارت زدو خ مازار

.درباره  دیرس یآشفته به نظر م یلیخ اوشی:س

؟مزاحم  دمیکه من رس نیزد یحرف م یموضوع خاص

 حرف زدنتون شدم ؟
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 یداد و گفت :درباره همه چ نییرا پا شهیش یکم الریآ

 .عمو .سحر... رضای.عل میزد یحرف م

 

به دخترک کنار دستش انداخت و  ینگاه کوتاه مازار

 ؟ هیراض شی:از زن و زندگ دیپرس

 

 نگاه کرد  رونیاز پنجره به منظره ب الریآ

به هم  یلیخ رضایبعد مرگ عل اوشیداد :س پاسخ

ناراحته و از  یلیخ رضای.سر قهرش با عل ختهیر

 هیخودش شاک

 

نگاه کرد و گفت :خوب البته  الریدوباره به آ مازار

 شیجواب سوال من نبود .من از زن و زندگ نیا

 نه حالش  دمیپرس
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۶ پارت

 

 کرد یم یباز دیداشت با ام مازار

 دیسفره بو د مازار پرس دنیهم در حال چ لهیجم

 ؟ ادیغذا نم ی:محمود کجاست برا

 

آمد  رونیخورش  از آشپزخانه ب یبا ظرف ها لهیجم

از کارگرها رو فرستاد  یکیو گفت :نه مزرعه اس .

 غذا دادم برد 

 

 پسرش نشست  یبه رو ور

راحت  یرا برداشت و گفت :بده به من تا بتون دیام

 یغذا بخور
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 یرانیبرنج ا یقاشق از فسنجان را رو کی مازار

و گفت :چه خبر  ختیر لهیخوش عطر دست پخت جم

 رو به راهه ؟ نجای؟اوضاع ا

 

؟تو چه خبر  ستیسر تکان داد و گفت :بد ن لهیجم

 ؟بابات خوبه 

 

 یسر تکان داد :خوبه  اونم سرگرم کار و زندگ مازار

. 

 

 باغ ؟ یریاول م گهیمعرفت حاال د یگفت :ب لهیجم

 

 به مادرش نگاه کرد  مازار

 زد و گفت :تازه غذا هم خوردم  یلبخند

 

مادر  یبا عشق به پسرش نگاه کرد و گفت :اله لهیجم

 قرارت بشه . یدل ب یبه فدا
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کردو گفت :خدا نکنه با محبت به مادرش نگاه  مازاد

 یمنو نگاه م ینشست یخورینم  یچ چی.چرا خودت ه

 ؟ یکن

 

 نگفت  یزیدر سکوت به پسرش نگاه کردوچ لهیجم

 ؟ هیبه مادرش نگاه کرد و گفت :چ مازار

 

  یگفت :منتظرم خودت حرف بزن تیبا جد لهیجم

 

قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشت و با  مازار

گفت :هنوزم چشماش خونه خراب کنه  یکالفگ

 المذهب 

 

و گفت :چرا به  دیبه صورت پسرش  کش یدست لهیجم

مادر؟چرا با دلت راه  یکن یدل خودت ظلم م

 باهاش حرف بزن قربونت برم  ؟بروییاینم
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و گفت  ختیخودش ر یآب برا وانیل کی مازار

که در عده وفات شوهرشه به  یاز زن ی:خواستگار

 شرعا حرامه مادر من  حیلفظ صر

 

خوب به لفظ  یلیگفت :خ یحوصله گ یبا ب لهیجم

بهش  میمستق ریغ ی.ول لیوک ینگو آقا حیصر

فهمم  ینم یکن یبرسون که دلت باهاشه ....فکر م

انقدر که نگران  یمراسم عل ی؟تو یقرار یچقدر ب

 بال کی دمیترس یمن م یبود الریحال آ

هرش مرده هربار که شو ی؟از وقت ادیسر خودت ب یی

....اون دفعه  یدیده بار حالشو از من پرس یزنگ زد

.هر بار  ستیدلش با من ن یگفتم برو بهش بگو گفت

 یحال خرابت تو شیدید اوشیو با س نجایا یکه اومد

خود خدا هم داره واسه  گهی....حاال که د دمیچشمات د

 .... ایکنه تو کوتاه ن یم ییکارها کیدلت 

 

 شد  رهیخ شیدر سکوت به ظرف غذا مازار

 کیمحبوبه  رضایشب چهلم عل دمیگفت : شن لهیجم

.دوباره کردش حرف  نیو بب ایازش برده که ب ییآبرو

 یبود اوشیدهن مردم ..بهش گفته تو خاطر خواه س
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تمام  یگفت ی.بهش م یو اون شبم باهاش قرار داشت

چشمت دنبال برادرش  یبود یهم که زن عل یوقت

 بوده 

 

اونجا نبود بزنه  یکیمازار مشت شد و گفت : دستان

 تو دهنش 

 

شعله  دمیکه شن نجوریپاسخ داد : واال ا لهیجم

حالش خوب نبود من زود  دیجوابشو داد اون شب ام

  یدونی.م دمیشن ییزایچ کیبرگشتم.خودم نبودم اما 

که مثل اون بار که سر حرف مردم  نهیمن ترسم ا

 یهم بخاطر حرفها نباریابشه . یمجبور شد زن عل

  شهب اوشیاون شب محبوبه مجبورش کنن زن س

 

با دقت به صورت مادرش نگاه کرد و گفت  مازار

 کنه ؟ یاگه ازش بخوان قبول م یکن ی:فکر م
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۷ پارت

 

برنج  یخورش رو ختنیخودش را مشغول ر لهیجم

 بخدا ... دونمیبگم ؟نم یمازار کرد و گفت :چ

 

سرش را بلند کرد و قاشق را به سمت مازار  کدفعهی

 یدفعه اگه شانستو امتحان نکن نیا یگرفت و گفت :ول

 اوشویس الریکه آ یاگه مطمئن یگذرم ...حت یازت نم

.به جان  یبهش بگ یبر دیکنه بازم با یانتخاب م

  گمیبهش م رمیخودم م یبگ یخودت مازار اگه تو نر
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صورت درهم مازار نشست و گفت  یرو یلبخند

 یاز خودم به فکرم شتری:قربون دل نگرانت بشم که ب

. 

 

و گفت  دیبه سمت مازار کش شتریبشقاب را ب لهیجم

 :بخور تا سرد نشده 

 

دوباره قاشق و چنگال را به دست گرفت و گفت  مازار

بود ....منو که  ششیپ اوشیکه رفتم س ی:امروز وقت

 نکهیشد .کالفه بود .انگار از ا یحس کردم عصب دید

  ومدیخوشش ن نمشیرفته بودم بب

 

 شیکه سر و صدا دیاش را در دهان ام نهیس لهیجم

 ومدیکه ن ومدیبلند شده بود گذاشت و گفت :خوشش ن

بازم  ستی.قرار ن یبخاطر اون کنار رفت کباری.تو 

هم بمونه که اون  ادشی....بهتره  یکارو بکن نیهم

محبوبه  یگفت :))شب چهلم وقت یزن داره . بانو م

مادر  فهیشر رتکرد صو الریاون حرفها رو بار آ

 ختیر یم شی! از  چشماش اتیدید یم دیسحر با

 کرد ینگاه م الریبهت زده به محبوبه و آ یجور کی.
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عاشق  اوشیکه س شدیاصال باورش نم چارهیب زن

 بوده  الریسفت و سخت آ

امشب  نیبود من گفتم هم یجور کی.بخدا حالش 

 بره (( یم رهیگ یدست دخترشو م

دخترش  خوادیم نکهیا یعتی؟ یچ یعنی نینبرد .ا یول

اگه هنوز چشمش دنبال  اوشیکنه .اونوقت س یزندگ

کنه  کار؟یبا زنش وخانواده اش چ خوادیباشه م الریآ

 ؟

 

 کیمشغول شد و گفت : شیدوباره با غذا مازار

گذشتم انگار  الریاز آ اوشیمن بخاطر س یگیم یجور

با  الریدل آ دمید ی.من فقط وقت میما با هم دوئل کرد

 نگفتم  یزیچ گهید اوشهیس

 

.بخدا تو گهیبود د نیگفت :خوب اشتباهت هم لهیجم

دختر  نیا یتو چند ساله پا یعاشفتر اوشیاز س

 ؟ ینشست
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 ینجوریمتعجب از جمالت مادرش گفت :چرا ا مازار

 نکهیکرد جز ا کاریمگه چ اوشیمادر من ؟س یگیم

کرد  یفرق م یلیمن و اون خ طیرفت زن گرفت .شرا

جلو  یچشم من نبود .زن برادرم نشد ول یجلو الریآ

 نتشیمجبور بود مدام بب چارهیبود اون ب اوشیچشم س

 ینجوریکرد ا ج.به نظر من که کار درست کرد ازدوا

شد .بدبخت کف دستشو بو نکرده  یسرش گرم زندگ

  رهیم یم رضایبود  که عل

 

به مازار نگاه کردو گفت :واال  یعصب یبا حالت لهیجم

  ییایدر م تیعشق بیکه پشت رق یهست یتو تنها کس

 

گفتم .... مطمئن  تیو گفت ؛:خوب واقع دیخند مازار

خوشبخت  اوشیکنار س الریباش من مطمئن بودم آ

 نیکردم همچ یفکرشو م ی.ک نگفتم یزیکه چ شهیم

 یگیکه م نی....ضمنا ا ارنیب چارهیسر دختر ب ییبال

من اشتباه کردم .واقعا بنظرت من اونموقع اصال 

 یاز ما بدشون م رچقد نایرفته ا ادتهیداشتم؟  یشانس

که  یبار نیآخر رضایو عل الریآ یاومد ؟قبل ماجرا

بود  اوشیهمراه س دیدم در منو د الریبودم آ نجایا
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 کیسالم بده . من باهاش  کیبهم  ومدیجلو ن ی.حت

کردم که به زور جوابم داد ....خوب  یاحوال پرس

مادرشون  یالبته حق هم داشتن از نظر اونا ما زندگ

  میبودخراب کرده 
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۸ پارت

 

در هم گفت :البته تو که نه .من،  یبا چهره ا لهیجم

مادرشون خراب کردم  ی...از نظر اونا من زندگ
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شرمندتم مازار اون از جدا شدنم  یتو زندگ شهی....هم

از  نمیمادر بزرگ شدنت .ا یعمر ب کیاز پدرت و  

عمر به من به  کیکه  یشد یعاشق دختر نکهیا

 ینتونست نهیک نیچشم دشمنش نگاه کرد و تو بابت ا

  یو برجل

 

  دیخودش را به سمت مادرش کش مازار

 نیگونه اش زد و گفت:قربونت برم ا یرو یا بوسه

مادر بزرگ شدم .هر وقت  ی.من کجا ب هیچه حرف

.بابا  یها رو فراهم کرد نیتو برام بهتر نجایاومدم ا

 ادمی یبرام کم نذاست ....راست یچ چیه ییهم خدا

 رفت بهت بگم با شهرام اومدم .

 

با تعجب گفت :واقعا .پس کجاست ؟چرا  لهیجم

 خونه  شیاوردین

 

.رفت هتل .گفت فکر  ومدیگفت :اصرار کردم ن مازار

برادرشوهر سابق زنشو  ادیکنم محمود خوشش ب ینم

 .... نهیبب
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 فیو ادامه داد :از بس من تعر دیآب نوش وانیل کی

 نیمقدار زم کیتونه  یم نهیرو کردم اومده بب نجایا

 بسازه . الیچندتا و و رهیبگ

 

خونه .بهش بگو براش کوفته  ارشی:حتما ب لهیجم

 کنم که دوست داره یدرست م

  

 رمی:باشه امروز که قرار استراحت کنه فردا م مازار

 ارمشیدنبالش تا اطراف نشونش بدم حتما م

 

 اطیرا از ح لشیروز بعد مازار داشت اتومب صبح

 کرد  یخارج م

  دیخانه منصور د اطیو بانو را دم در ح الریآ که

 دیپرس کیشد و بعد از سالم و عل ادهیپ نیماش از

 ؟ دیریم ی:جا
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خرده  کیشهر  میپاسخ داد :قرار با منصور بر بانو

  میدار دیخر

 

اشاره کرد و گفت :خوب منم دارم  لشیبه اتومب مازار

 دیمزاحم کار منصور نش گهیشهر دنبال عموم .د رمیم

 رسونمتون  یم دییایب

 

  هیرو به بانو گفت :فکر خوب الریآ

 

ندارم .هر جا  یادیهم گفت :آره منم کار ز مازار

 گردونم  یبرمتون خودم هم برتون م یم دییبخوا

 

 میسر تکان داد :باشه پس .بذار به منصور بگ بانو

 زابراه نشه  گهیکه د

 

 

 بعد هر سه نفرشان در شهر و دم در هتل بودنند  یکم
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عقب  یصندل یبه دخترها که رو نهیآ یاز تو مازار

:خوب برنامه اتون  دینشسته بودنند نگاه کرد و پرس

 ؟ هیچ

 

مقدار پارچه  کیبازار من  میبر دیپاسخ داد :ما با بانو

  رمیبگ دیالزم دارم که با

 

 بازار  میری.اول م ادیشهرام ب دیگفت :باشه بذار مازار

 

 میشیما مزاحم کار شما نم گهیتعارف کرد :نه د بانو

  دیبه کارتون برس دی.شما بر

 

به بانو نگاه کرد وگفت  نهیدوباره از آ مازار

.شهرام  میندار ی؟گفتم که ما کار خاص هی:مزاحمت چ

باغ چشمه  یاطرف و طرفها نیمقدار ا کی خوادیم

 نه  ایهستش  یساز الیمناسب و  نهیرو بگرده بب

 

 شهرام از هتل خارج شد  باالخره
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را باز کرد و سوار شد و گفت :سالم .چرا  نیماش در

 ؟قرارمون صبح زود نبود ؟ یکرد رید

 

فاصله  نجایتا ا قهیدق  ۴۵استارت زدو گفت : مازار

 داشتما

 

 یم یشدیم داریگفت :خوب زودتر از خواب ب شهرام

 ؟ یمرد

 

نگاه کرد و گفت :شهرام جان  شیبه عمو مازار

 ؟ یبه خانوما سالم کن یواخینم

 

 یبا تعجب برگشت و به دو دختر نشسته رو شهرام

 عقب نگاه کرد  یصندل

من اصال  دیگفت :سالم .ببخش یحالت شرمنده ا با

 متوجه نشدم ..
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۸۹ پارت

 

به مازار رفت و گفت :چرا  یچشم غره ا نامحسوس

 ؟ یگینم یزیچ

 

  ؟یبر لب گفت :تو اومون داد یبند میبا لبخندن مازار

 

و بانو نگاه کرد و گفت :واقعا  الریدوباره به آ شهرام

 خانوما خوامیمعذرت م
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اش را دانند و شهرام   یو بانو جواب عذر خواه الریآ

نشست مازار گفت :شهرام جان  شیصاف سرجا

ر آقا محمود شوه یخانوم و بانو خانوم دخترها الری،آ

 مامان هستن 

 

سر برگردانند و به دخترها   یبا حرکت تند شهرام

 نگاه کرد

 یلیزود خودش را جمع و جور کرد و گفت :خ اما

 مازار هستم یخوشبختم .منم شهرام عمو

 

 باز پاسخش را دانند  یمیو بانو با لبخند مال الریآ

:خوب برنامه  امروزمون  دیرو به مازار پرس  شهرام

 ؟ هیچ

 

گذاشت و  شیچشم ها یرا دوباره رو نکشیع  مازار

دارن  دیبازار خر میپاسخ داد :اول خانوم ها رو ببر

.باغ چشمه رو هم  ینیبرمت اطراف بب ی.بعدش هم م

شهرام اونجا واقعا قشنگ و خوش آب و  ینیبب دیبا
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بکر و دست  عتیطب کیهواست.ساکت و آروم با 

 هیهشت.ب یشیعاشقش م شینینخورده .مطمئنم اگه بب

 خودش  یبرا

 

تا شهر  قهیدق ۴۵اونجا  یگی:مگه نم  دیپرس شهرام

 فاصله داره ؟

 

 یو گفت :درسته ول دیچیپ یبعد ابانیدر خ مازار

و  یشلوغ شهر طیها دوست دارن از مح یلیخ

 لکسیمسافرت تا ر رنیدور باشن .کال م یتکنولوژ

 یروستا پر از آرامشه شهرام .از طرف نیا طیکنن مح

امکانات  یسر کیناخودآگاه  یبساز الیاونجا و یوقت

  ادیهمراهش م

 

 نیا میحاال بر یتکان داد وگفت :اوک یسر شهرام

 مینیشما رو بب یفیبهشت تعر
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گشتند و پسرها با  یبازار دخترها دنبال پارچه م در

 داشتند  یچند قدم فاصله پشت سرشان گام برم

و بانو اصرار کردنند که آنها سراغ  الریآ هرچه

 بگذراند شانیبرونند  قبول نکردنند تنها شانیکارها

خانومت  الریکرد و گفت :پس آ بیدست در ج شهرام

 ؟ نهیا

 

مغازه  کیو بانو که دم  الریبه آ یمازار نگاه کوتاه 

 انداخت  ستادهیا یپارچه فروش

  رسهیبه نظر م یگفت :دختر خوب شهرام

 

کرد که اگه   دمیتهد شبیبا لبخند گفت :مامانم د مازار

  گهیم رهیمن بهش نگم خودش م

 

شهرام نگاهش را روانه دخترها کرد و گفت  نباریا

 ؟ یکن کاریچ یخوای:خوب م
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نگاهش را از دخترها گرفت و به شهرام داد و  مازار

 شانسمو امتحان کنم  خوامیدفعه م نیگفت :ا

 

با  شدیز بانو کنده نمهمانطور که نگاهش ا شهرام

؟اونم  ی.خواهره چ یکن یم یلبخند گفت :کار خوب

 مجرده؟ 

 

نگاه کرد و گفت  شیکنجکاو به صورت عمو مازار

 :آره چطور؟

 

:به عشق در  دیشهرام همچنان به بانو بود پرس نگاه

 ؟ ینگاه اول اعتقاد دار

 

شهرام کلمه نه را  یحرفها دنیشن یمنتظر برا مازار

 نا واضح ادا کرد 

امروز صبح  نیتمام گفت :منم تا هم تیبا جد شهرام

 اعتقاد نداشتم 
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 شهرام  یبود به صورت جد دهیناباور مازار چسب نگاه

حرف را  نیشناخت محال بود ا یکه از او م یاخالق با

 گفته باشد یجد

 کرد ؟ یم یداشت شوخ یعنی یصورت جد نیا با
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۰ پارت
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 رهیبا همان چشمان متعجب به صورت شهرام خ مازار

 بود 

 صورت شهرام  ییایتمام زوا یحال بررس در

 دهد  صیاش را تشخ یو جد یبتواند شوخ تا

 شیشب پ کی نیکه شهرام گفته بود تا هم یا جمله

که  شدیجوک خنده دار محسوب م کیاز نظر خودش 

  دیساعت ها به آن خند شدیم

 بود  ستادهیا شیکه روبه رو یشهرام نیا اما

  یآن صورت جد با

ساعت و  کی نیکه مشخص بود تمام ا  ینگاه و

نظر  ریبا هم بودنشان همه حرکات بانو را ز یخرده ا

 داشته 

 داشتند  یگرید نظر

 آدم حساب و کتاب بود  شهرام

 در نگاه اول ؟؟ عشق

 ؟شهرام ؟ یهم چه کس آن

 یمثل مازار که از کودک یادم یبرا ادیکردنش ز باور

 با او بزرگ شده بود 
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 یرفقا ادشانینه چندان ز یواسطه فاصله سن به

 هم بودنند  یبرا یخوب

 سخت بود  یادیز یکم

گرفت داشت  یچرا نگاه از حرکات بانو نم اما

 کرد ؟ یم یرفتارش را وارس

 یجد ی:دار دیان داد و پرسرا در دهانش تک زبانش

 ؟ یگیم

 

همانطور که بانو را  که پشت به آنها همچنان  شهرام

 بود  ریدر گ یبا فروشنده مغازه پاچه  فروش

آن مغازه را هم  یپارچه ها نیباتریاز ز یکیاتفاقا  که

 یکرد گفت :معلومه که جد یانتخاب کرده بود نگاه م

  گمینم

 

 نبود  زادیهم مثل آدم شیها یشوخ شعوریب مردک

آمد با شهرام با جناق  یالبته مازار بدش هم نم خوب

 شود 

خودش هنوز نه به بار بود نه به دار  یاالتیچه خ اوه

 کرد  یداشت باجناقش را هم مشخص م
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 یلیخ یاز آن خخخخخخ ها یکیبود که  شیجا نجایا

 شیاز موکل ها یبعض  یکه گاه یلوس و احمقانه ا

 که اغلب خانوم هم بودنند 

 فرستادنند  یم شیبرا

 افکارش دهد لیتحو

 

داد چشم از بانو و صحبت  تیباالخره رضا شهرام

  ردیبا فروشنده بگ شیها

 ی:ول دییشود و بگو رهیدر چشمان مازار خ میمستق

  کنهیداره که آدم جذب م یزیچ کی

 

  اوردیفرصت نکرد شاخ در ب نباریا مازار

ود که او از کلمه جذب آن هم درباره بار ب نیاول

 گفت  یساده پوش  سخن م نیچن نیا یدختر

 یرا گرفت و گفت :من و تو تا ک شیشهرام بازو چون

و اون دوتا با فروشندهه چک و  میستیبا نجایقراره ا

  میسرمون مرد ریچونه بزنن ...خ
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 بانو و یخودش را مثل قاشق نشسته وسط صحبتها و

 زیفروشنده که از قضا نه جوان بود نه ه مردک

 و یگردن کلفت یهم برا یبهانه ا چیوچشم چران  ه

 دست شهرام و مازار نداده بود و یباز صریق

 کرد انداخت  یبچه آدم داشت کارش را م مثل
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۱ پارت
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 دیکرد انداخت و پرس یبچه آدم داشت کارش را م مثل

 ؟ نیخانومها .پارچه مد نظرتون گرفت دی:ببخش

 نکهیا الیهمان صاحب مغازه ابتدا به خ ای فروشنده

  دیمردک قصد مزاحمت دارد ابرو در هم کش

انتخاب کرده  یگفت :بله بانو پارچه اصل عیسر الریآ

الزم  گهیچند قسمت لباس دو نوع پارچه د یاما برا

شخصات و نوع ندارن .بانو داشت م شونیداره که ا

و آقا بهمون آدرس دادن که  دادیم حیپارچه رو توض

  میکن هیته میتون یاز کجا م

 

مغازه که متوجه شده بود دخترها با دو مرد  صاحب

 دارند  ییجوان آشنا

 متر کردن پارچه شد  مشغول

 آماده اش کند  تا

بازار  یدر ورود یچهار نفر یبعد وقت قهیدق چند

 بودنند ستادهیا

  

کشه  یرو به مازار گفت :مازار کار ما طول م بانو

 نجایاز ا یلیپارچه خ یبرا میبر دیکه ما با ییجا
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.ما خودمون  دیبه کارهاتون برس دیفاصله داره شما بر

 میگرد یبر م

 

کار  چیبه شهرام کرد و گفت :من ه ینگاه مازار

 ینداره .شما رو م یندارم .شهرام هم عجله ا یخاص

نهار خونه مامان  ی.شهرام برا دین برسبه کارتو میبر

برمش تا  یبعد هم م میخوریدعوته غذا رو باهم م

 کنه  یاطراف بررس

 

بار دوم به شهرام نگاه کرد وگفت :تو نظرت  یبرا

 ؟ هیچ

 

ندارم .کارخانوما  یپاسخ داد :من عجله ا شهرام

 یدور کیمهمتره .البته که خودم هم دوست دارم 

 . نمیحاال که اومدم قشنگ شهر بب میشهر بزن یتو

 

اصرار کند گفت :هر جور  ادیز نکهیبدون ا نباریا بانو

 نیدی.اما بدون تعارف هر جا که د نیخودتون راحت

  دیبه ما بگ دیالزمه که زودتر بر
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  دیطول کش یبه اندازه ا شانیکارها

 ظهر شده بود  گریوقت خروج از شهر د که

 بودنند  یراض یهر دو حساب الریکه بانو و آ البته

 کردنند  هیهر چه را که الزم داشتند ته چون

به  ینگاه نهیآ یشهر مازار از تو یخروج کینزد

 دخترها انداخت 

 شهرام که کنارش دستش نشسته بود نگاه کرد  به

 میبر نیجمع را مخاطب قرار داد و گفت :موافق سپس

قهوه  کیمنم  دیخنک بخور زیچ کیشما  ییجا کی

خوشمزه  یبستن کیگرما  نیا یخونه ....تو میبعد بر

 چسبه  یم یحساب

 

 میمرد جوان مودب که کل ن کیکردن دعوت  رد

 آنها گذاشته بود  دیخر یروزش را برا

 رسم ادب نبود  نایقی

 موافقتشان را اعالم کردنند  پس
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.مطئنم  هیبلدم عال ییجا کیگفت : تیبا رضا مازار

 یهم از طعم خوارک طشی.هم ازمح ادیخوشتون م

 هاش 

 

 بود  بایمازار ز یهم مکان انتخاب واقعا

 دخترها قبال هم به آنجا آمده بودنند  البته

  دید یبار بود که م نیشهرام اول اما

درختان سر به فلک  انیاز م ییبایکوچک ز رود

  شدیرد م دهیکش

قرار داده بودنند با فرش  یرود را چند تخت فلز یرو

 آراسته بودنندش  یو پشت

 کردنند  یم ییرایمهمانا کافه آنجا پذ از
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۲ پارت

 

 راه برگشت به باغ چشمه در

 کار گذشت یصحبت شهرام و مازار حوال شتریب

دو مرد  یدر سکوت به صحبتها شتریهم ب دخترها

 جلو ینشسته بر صندل

از دستگاه  شانیصدا ریکه ز یمیمال کیموز ای

  شدیمازار پخش م لیاتومب

 سپردنند  یم گوش

 

 یهمه عاقالنه و خانوما نشستنشان کم نیا البته

 کرد  یم تشانیاذ

 حاال با منصور آماده بودنند  اگر

 یکه مدت حانهیو البته ر شانیهر دو فیکه ک یحال در

 به جمع اضافه شده بود  شدیم
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 از انواع لواشک وترشک ها بود پر

خوردنند تا داد  یبا ملچ و ملوچ م شیترشکها از

  اوردنندیمنصور را در ب

 بخندنند  لشیدل یب تیعصبان نیبه ا یحساب

 و با وقار  نیحاال مثل دو خانوم سنگ اما

 مازار نشسته بودنند  نیعقب ماش یصندل یرو

 

 رفتند  یم شیپ هرچه

 آورد  یم مانیمازار ا یبه صحبت ها شتریب شهرام

 زود بود  یریگ میتصم یچند هنوز برا هر

توانست  یاش را نم ییبایو ز طیبکر بودن مح اما

 انکار کند

 آن منطقه  ییبایآرام و ز عتیطب

آرام  یتوانست روح و جسم خسته اش را حساب یم

 کند 

 

 

  دنتدیکه به مقصد رس یوقت
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بودنند که منصور  نیشدن از ماش ادهیدر حال پ  همه

  دیهم سر رس

 سمتشان آمد  به

 رد و بدل شد  انشانیم یگرم کیووعل سالم

 کرد  یرا به منصور معرف شیعمو مازار

 یلیامروز بخاطر ما خ ونیگفت :منصور جان، آقا بانو

  دنیزحمت کش

  نیدیما به کار خودشون نرس دیخر بابت

 

رو به شهرام و مازار  گفت :دستتون درد  منصور

 دیاریب فی....واجب شد تشر مینکنه باعث زحمت شد

 مینهار  در خدمتتون باش

 

متواضعانه سر خم کرد و گفت :ممنون لطف  شهرام

  مینکرد ی.کار دیدار

 

داخل  می؟بر دیکن یدوباره  گفت :چرا تعارف م منصور

  میخوریلقمه غذا هست دور هم م کی
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 یپاسخ داد :مامان ،شهرام رو  دعوت کرده حت مازار

عالقه اشو هم درست کرده ...شما  مورد یبراش غذا

  میداخل در خدمتتون باش دییبفرما

 

سر تکان داد و گفت :ممنون نوش جان پس  منصور

  میشام منتظرتون هست یما برا

 

  دینرس یادیکارشان به تعارف تکه پاره کردن ز 

 آمد با خانواده بانو آشتا شود  یبدش نم شهرام

 دخترک خوشش آمده بود  از

 کرد  یاش را جلب م توجه

 شیرا بشناسد وخانه و زندگ شانیاطراف یکه قدر نیا

 بود  ندیخوشا شیبرا ندیرا بب

  رفتیشام پذ یدعوت منصور را برا پس
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۳پارت

 

وقتشان را به آماده کردن  شتریبعد از نهار ب دخترها

 شام 

 گذراندند  ییرایپذ لیکردن وسا فراهم

 در کارها کمکشان کرد  یهم حساب حانهیر

 آماده شد  زیغروب بود که همه چ کینزد

 آسوده نشست  یالیبا خ بانو

 نکرده بود که در زدنند  دایفرصت استراحت پ هنوز

و مازار و شهرام و البته  لهیجم یدر را برا منصور

 کوچک که پشت در بودنند باز کرد  دیام
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 بودنند  اطیحال گذر از ح در

درخت  ریز الریچشم مازار به تخت محبوب آ که

 اش افتاد  یدوست داشتن السیگ

 بود  ییبا صفا یجا بنظرش

 ؟ مینیبش نجایا شهیداد :م شنهادیپ پس

 

 دیخونه فکر کنم راحت تر باش یگفت :آخه تو منصور

  نیشیم تیاذ نجای.ا

 

مازار گفت :بنظر منم  شنهادیاز پ تیهم در حما شهرام

 قشنگه یلیخ نجایا

شد و گفت :هر جا که شما راحت  میتسل منصور

  میما در خدمتتون نیهست

 

 بعد همه دور هم نشسته بودنند  یکم

 . وهیظرف بزرگ از م کیتخت  یکه رو یحال در
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پخته شده دست پخت بانو  یها ینیریش یگرید ظرف

قرار  یزعفران یاستکان چا کیو مقابل هر کدامشان 

 داشت

 کرد  یدر نگاه اول پوشش بانو را وارس شهرام

 را دوست داشت  دنشیلباس پوش نحوه

 دیپوش یاما مرتب و آراسته لباس م ساده

 برداشت از ذهنش گذشت  ینیریاز ش یا دانه

کنند چرا او تا به  یروستا که زود ازدواج م دختران

 حال ازدواج نکرده ؟

  دیپرس یا از مازار مسوال ر نیا دیبا حتما

 

 بود  ستادهیا اطیآب وسط ح ریکنار ش مازار

 شست  یرا م شیدستها داشت

 با او صحبت کند  یخواست درباره مطلب یم الریآ

 :مازار ؟ ستادیا کنارش

 

که  یچشم اهیبه دختر س   ستادیجوان راست ا مرد

 را برده بود نگاه کرد  نشیدل و د شدیسالها م
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  اوردیمنتظر ماند تا حرفش را بر زبان ب و

باغ  دیکل یینجایچند روزه که ا نیگفت :مازار ا الریآ

عموت دوست داشته  دیخودت باشه .باالخره شا شیپ

.فکر کنم  دیراحت و مستقل داشته باش ییجا کیباشه 

که بنده خدا  شهیطول بکشه .نم یکارش چند روز

 همه اش هتل بمونه 

 

 

 اهل تعارف نبود  ادیز مازار

گفت :اجازه بده با شهرام  یستیبدون رودربا پس

بمونه و خونه  نجایداشت ا میصحبت کنم .اگر تصم

 میکن یباغ م یبرا یفکر کیمامان هم راحت نبود 

 میوقت قرار باشه ما چند روز باغ بمون کی....اگه 

  ادینم شیپ یتو مشکل یبرا

 

انقدر  نجایا زد وگفت :نه نگران نباش یلبخند الریآ

 کرد  لشیکه نشه دو ،سه روز تعط ستیشلوغ ن
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🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۴ پارت

 

انقدر  نجایزد وگفت :نه نگران نباش ا یلبخند الریآ

 کرد  لشیکه نشه دو ،سه روز تعط ستیشلوغ ن

 

 گره خورد  الریکوتاه به لبخند آ هیمازار چند ثان نگاه

 عاشقش شد ؟ یک از

را از دخترک درست و  بایز یلبخندها نیکه ا قبال

 بود دهیند یحساب
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 مازار اخم داشت و دلخور  بود  یبرا شهیهم الریآ

 رفت ؟ نشیدل و د یک پس

 که با جنگ بود  دارشانید نیاول

را کور  الریعروسک آ یکه چشمان آب یروز همان

 کرد

 را کند  شیدست و پا و

 که چقدر دلش خنک شد  آخ

زدن به  بیکرده بود آن روز از آس یفیکه چه ک آخ

 کرد قرار است  یکه فکر م یدختر

 مادرش شود  صاحب

 

لبخند دل  نیرا، با ا الریآ یرو نیاز روز اول ا اگر

 بود  دهید شیبایز یادیو چشمان مهربان و ز نینش

 آورد ؟ یآورد ،م یها دوام نم یراحت نیا به

 میرا به سمت تخت دراز کرد و گفت : حاال بر دستش

برنامه  نمیتا بعد من با شهرام صحبت کنم بب مینیبش

   هیاش چ
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  نندیآمدنند تا بنش یهم که به سمت تخت م با

جفتشان  یدور تمام قربان صدقه قد و باال کی لهیجم

 رفت 

 دل از خدا خواست  در

 دفعه خدا مازارش را به مردا دلش برساند  نیا

 آمدنند  یبه هم م لهیهم که آنها از نظر جم چقدر

  شدیکه اگر عروسش م آخ

رفتند  یشانه به شانه هم راه م نطوریکه ا هربار

 کرد  یاسپند دود م شانیبرا لهیجم

 چشم بخورنند  مبادا

  دید یرا م ییبایصحنه ز چه

 دادیاش م یدل به دل  پسرک چشم آب نباریخدا ا کاش

 شدیم یشگیشان همکنار هم بودن نیو ا

دانست مازار چه از سر  یم یاز هر کس شتریب او

 گذرانده 

را  اوشیو س الریاش را هر وقت که آ یحال شانیپر

 بود  دهیبارها و بارها د دید یم

 بود  یمرد تو دار مازار
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 را بروز ندهد  یزیکرد تا چ یتالشش را م همه

 رانیحال خرابش را از نگاه و لهیجم شدیمگر م اما

 شده اش نخواند

 آمد  یم ریبه د رید

 زدیبه مادرش سر م کم

  دیکش یبه سال م شیها امدنیفاصله ن یحت یگاه

 خواهد  یچون نم دیآ ینفهمد او نم لهیجم شدیم مگر

 بگذراد  زمیآتش عشقش ه ریز الریدنآید با

 شیها یحاال زمان آن بود که خدا جواب صبور دیشا

 را بدهد 
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۵ پارت

 

  دیکه رس محمود

 شام را پهن کردنند  سفره

نشسته و شام  قهیو با سل نیبا هم دور سفره رنگ همه

  خوردنندیم

 در زدنند  که

 و  در را باز کرد  منصوررفت

 برگشت  اوشیبعد همراه س قهیدق چند

 مهمان ها جا خورد  دنیاز د اوشیس

 که تمام شد  شانیپرس احوال

و  نیمهمون دار ی:چرا نگفت دیبه منصور پرس رو

 ؟ نیسر سفره شام هست

 

.راحت باش  نیبش ایتکان داد و گفت :ب یسر منصور

 .آقا شهرام هم از خودمونه  ستین بهی.مازار که غر
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بشقاب و  شیسر سفره نشست و شعله برا اوشیس

 قاشق گذاشت

  دیغذا کش شیپسر عمو یبرا بانو

:مادرت چطوره ؟دو ،سه  دیپرس اوشیاز س لهیجم

 روزه نتونستم بهش سر بزنم 

 

 . گذرونهیم ستیپاسخ داد :بد ن اوشیس

 

 مهمون داشتم . دنشید ومدمی:بهش بگو ن لهیجم

 

...دستش درد نکنه  گمی:باشه حتما بهش م اوشیس

.خاله هام هم  زنهیزنعمو شعله هر روز بهش سر م

 هستن هواشو دارن هم  دی.سحر و ناه انیمدام م

 

تنها نباشه بهتره  یگفت :فعال هر چ یبا دلسوز لهیجم

. 
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معمول تمام  یدور هم با حرف و صحبتها شامشان

 شد 

 از شام  بعد

با هم تنها  اوشیمازار و س یکوتاه قیدقا اطیح در

 شدنند 

 یم نجایرو به مازار گفت :قبال سال به سال ا اوشیس

 ؟ یایزود به زود م دای.جد یاومد

 

 بود  افتهیرا در اوشیکالم س هیکه کنا مازار

به مادرم  امینگاه کرد و گفت :م اوشیبه س میمستق

 هست ؟ ی.مشکل زنمیسر م

 

جا به جا شد و گفت :اگه فقط  شیدرجا یکم اوشیس

  ستین یمادرت باشه معلومه که مشکل دنید یبرا
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گذاشت و  نهیس یدستش را تو انیم یچا وانیل مازار

کنه  یباشه ناراحتت م یا گهیقصد د یگفت :اگه برا

 با توهماهنگ کنم  گهیمقاصد د یبرا دی؟با

 

عده بردار  یمحکم گفت :اون دختر هنوز تو اوشیس

   گهیمدت د کی یکرد یمنه.الاقل صبر م

 

که بهت  یمطمئن گفت :از اون دفعه ا یبا لحن مازار

که   ی.من هگذریگفتم بهش عالقه دارم چند سال م

عده که  نیتونستم چند سال صبر کنم .تحمل کردن ا

 ستین یدوماهش هم رفته  برام اصال کار سخت

 

خواست گذشته را به هر  یانگار که م اوشیس

 یمن گفت شیپ یکند گفت :تو اومد یآور ادی شانیدو

تونم برم  به   یبه دختر عموت عالقه دارم .نه م

بذارم  ونیمحمود بگم نه منصور اومدم با تو در م

برام  یو دشمن نهیهمه ک نیبنظر تو  با وجود ا

 هست ؟ یشانس

 دل داده  یا گهیبه کس د الریبهت گفتم آ منم
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؟  یا گهیکس د شیپ الریدل آ یمطمئن یدیپرس ازم

اون آدم خودمم از احساس هر  یبهت گفتم وقت

 جفتمون  مطمئنم .

 گهیپس من د یا گهیکس د شیاگه واقعا دلش پ یگفت

 ی.خودت رفت امیسراغش نم
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۶ پارت

 

 نیگفت :خوب چرا ا اوشیپرسشگرانه رو به س مازار

 ؟ یزنیم  یحرفها رو دار
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 یگیم یجور کیگفت:آخه  یعصب یبا لحن اوشیس

.انگار من بهت گفتم  گذرهیاز اون زمان چند سال م

از چه قراره  هییقض یدیفهم یبرو .تو خودت وقت

که  یومدی.بهتره بگم اصال جلو نیکنار بکش یخواست

به  الری.فقط تو از عالقه ات  به آ یکنار بکش یبخوا

به تو گفتم .خواستم  الریمنم از عالقه ام به آ یمن گفت

 . یریبگ میماجرا از چه قراره بعد تصم یبدون

هست و  یما احساس نیبب یدیفهم ی،هم وقت تو

 نیوقت از ا چیهم ه گهیو د یاحساسمون متقابله رفت

   ینزد یاحساس حرف

 

سر تکان داد و گفت :درسته .اون موقع رفتم  مازار

.اونم  گهیچون متعقد بودم رفتن وسط رابطه دو نفر د

بشنوم کار  یدونستم قراره چ یکه م یطیدر شرا

 یاز وجود هر مرد شی.اما االن  زندگ ستین یدرست

 خوامیدرخواستم بهش بگم م نباریپاکه .اومدم تا ا

و خواسته  میریبگ میخودم تصم یفقط به جا نباریا

 یخودش به جا الریامو بهش بگم و اجازه بدم آ
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کنار من  نهی.خودش بسنجه ببرهیبگ میخودش تصم

 نه ؟ ایوشبخت باشه تونه خ یم

 

 بلند شد  شیقرار از جا یب اوشیس

دارد از زن  میکه مازار تصم نیدانست از ا ینم

 کند ناراحت است ؟ یبردارش خواستگار

خون به جوش آمده اش بابت عشق خودش به  ای

 است ؟ الریآ

کرد خودش را خونسرد نشان دهد و گفت :هر  یسع

 جور صالحه .

و  یکیتار انیم یباغ رفت جا یبه سمت انتها و

 درختان آخر باغ گم شد 

 

 گذشت یاز آمدن مازار و شهرام م ی،سه روز دو

 باغ مازار ساکن شده بودنند  در

 بودنند  شانیروز را دنبال کارها  شتریب

 و بانو داشتند  الریچند برخورد هم با آ اما
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 بود  صبح

 با تن پوش از حمام خارج شد  شهرام

 کرد  یرا خشک م شیموهاکه  همانطور

 آشپزخانه شد  وارد

 بود  ستادهیدر آشپزخانه کنار اجاق گاز ا مازار

  شدیآشپزخانه حس م یقهوه اشدر  تمام فضا یبو

برادر زاده اش را خطاب قرار داد و گفت  شهرام

 مازار ؟ یشناس یخانواده رو م نی:چقدر ا

 

محبوب و بسته به جانش  یدنیکه نوش یدر حال مازار

 :کدوم خانواده ؟ دیپرس ختیر یرا در فنجان  م

 

 یحوله را دور گردنش انداخت و گفت :هوو شهرام

 ،شعله خانوم و بچه هاش  گمیمامانت م

 

 رفت  زیبا دو فنجان قهوه به سمت م مازار

 شهرام گذاشت  یرا برا یکی

 کرد  کیخودش نزد یرا به لب ها یدوم
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تلخ و داغش را مزه مزه کردوگفت :  یدنیاز نوش یکم

 هستن  یخوب یشناسمشون .آدم ها یم

 

 فنجانش را به دست گرفت  شهرام

 الریآ ی:البته فکر کنم .فکر توکه همه اش حوال وگفت

 اتیاون وسط مسط احتماال با خصوص یول دهیچرخ

 ؟ یدار ییبانو هم آشنا
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۷ پارت
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 اتیخم شد و گفت :با خصوص زیم یرو یکم مازار

؟اون  هیدارم .بهم بگو ماجرا چ ییهمه اشون آشنا

  یزد یحرفها کیبازار هم  یروز تو

 

قهوه اش را به لب برد و پس از مکث   شهرام

حواسم پرت بانو  یروزا گاه نیگفت :انگار ا یکوتاه

  شهیم

 

بود گفت :حواس تو  رهیخ شیبه عمو تیبا جد مازار

 شده ؟ یعادت نداشت پرت دخترا بشه .حاال چ

 

که نگاهش به فنجان  یدر پاسخ مازار در حال شهرام

 کیانگار واقعا  ی.ول دونمیقهوه اش بود گفت :نم

دختره تونسته توجهمو به خودش  نیشده .ا میمرگ

 جلب کنه

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



مرد جوان نشست و گفت  یلبها یرو یبزرگ لبخند

 کیان عمو جون .پس انگار واقعا خ ی:به سالمت

  هیخبر

 

 ی:نگفت دیدر جواب سوال مازار پرس  شهرام

 ؟ هیچ اتشی؟خصوص

 

 داد  یاش را به صندل هیتک مازار

و  دینوش یجرعه قهوه اش را با لذت ببشتر نباریا

.کد بانو .خانوم .آروم و  هیدختر خوب یلیگفت :خ

از همون مدل زن  قای.هنرمند .دق قهیو با سل بینج

  یهاست که تو دوست دار

 

داد و  یاش را به صندل هیهم مثل مازار تک شهرام

اگه بابات بفهمه  یکن یراحت نشست و گفت :فکر م

من از دختر شوهر زن سابقش خوشم اومده عکس 

  ه؟یالعملش چ
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 ادیزود م شهی.پا م یچ چیزد وگفت :ه یلبخند مازار

  یبش مونیمبادا که پش یبرات خواستگار

 

گفت :برنامه ام  زندیانگار با خودش حرف م شهرام

 کی خوامیم یموندن دو ،سه روزه بود.ول نجایا یبرا

 بمونم .باهاش آشنا بشم .بشناسمش شتریکم ب

 

 یکن یم یبا همان لبخند بر لب گفت :کار خوب مازار

  ادی.فکر کنم ازش خوشت ب

 

 تلفن از جا بلند شد  یصدا با

 رفت  جواب داد  یسمت گوش به

لحظه  بعد برگشت وگفت :پاشو ...پاشو شهرام  چند

دست لباس مناسب بپوش .مامان زنگ زد  کیبرو 

  دیصبحونه کله پاچه  درست کرده ام یگفت برا

داده بانو  ادیکرده نتونسته خودش ب یم تشیاذ

  ارهیبرامون ب

 

 زود از جا بلند شد  شهرام
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 دست لباس مناسب عوض کرد  کیپوشش را با  تن

 بود  شیحال خشک کردن موها در

  دیدر به گوشش رس یصدا که

 تا در دا باز کند و رفت

 نیاز ا شتریشده با افکارش را ب ریدر گ یبانو نیا

 منتظر نگذارد 

 با قابلمه  به دست پشت در منتظر بود  بانو

کردظرف را به سمت شهرام گرفت  و گفت  سالم

 داد  لهیجم ونیا دیی:بفرما

 

 نیدیظرف را گرفت و گفت :ممنون .زحمت کش شهرام

 داخل  دیی.بفرما میاسباب زحمت شد دیببخش

 

نکردم  یکنم کار یمحجوبانه گفت :نه خواهش م بانو

 .نوش جانتون 

 

تو تازه  ایدر آمد وگفت :سالم .بانو جان ب یجلو مازار

  میخوریبا هم م میقهوه درست کرد
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 دیو گفت :ممنون.با دیمازار پاش یبه رو یلبخند بانو

 برم 
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  یزغال#چشمان

 

 ۲۹۸ پارت

 

  دیطول نکش ادیروز کار مازار و شهرام ز آن

 بود که به باغ چشمه بازگشتند  ظهر

 نداشتند  یخانه کار خاص در
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وسوسه کننده داد  گفت  شنهادیپ کیبه شهرام  مازار

باغ زردآلو ؟مطمئنم االن همه  میسر بر کی ی:موافق

 اونجا هستن؟ 

 

خانواده  نیبا ا شتریآمد هر چه ب یبدش نم شهرام

 معاشرت کند پس  موافقتش را اعالم کرد 

 به سمت باغ راند  مازار

 که حدس زده بود  همانطور

 اعضا خانواده آنجا بودنند  همه

 و مادرشان  الری.بانو و آ حانهیو همسرش ر منصور

 یاز کارگرها گفت و گو م یکیدم در باغ با  منصور

 کرد 

  دیپسرها را د که

 کرد  کیرفت و دست داد و سالم و عل جلو

 به داخل باغ دعوتشان نمود  و

هم  مونیهست بساط چا شیآخر باغ .آت می:بر وگفت

 به راهه 
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گفت :نه منصور جان دستت درد نکنه .به کارت  مازار

از  یاگه کار میبهتون سر بزن میبرس ما اومد

راحت  میندار لیم ی.چا میکمک کن ادیدستمون بر ب

 باش 

 

دانست  یشناخت و م یکه اخالق مازار را م منصور

کارگره  نیگفت :پس من برم با ا ستیاهل تعارف ن

 خدمتتون  امیحساب و کتاب کنم بنده خدا عجله داره م

 

  میاطراف نیگفت :راحت باش ما هم مازار

 

 فاصله گرفت  یکه کن منصور

 و شهرام مشغول قدن زدن در باغ شدنند  مازار

 نمیداشت گفت :ا یهمانطورکه در باغ گام بر م مازار

...اگه واقعا قصدت  شتریب ییآشنا یفرصت برا کی

 یکن دایپ ییآشنا یبرا یشتریب یبهتره فرصتها هیجد

 

 وهیم دنیکه بانو مشغول چ یبه درخت نامحسوس

 بود اشاره کرد و گفت :اوناهاش اونجاست  شیها
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 رد اشاره برادر زاده اش را گرفت شهرام

 یبا دامن مشک یاسی راهنیدر آن پ دهیرا پوش بانو

   دید یمشک یو روسر افتی

 بلرزد  نهیقلبش در س نکهیا نه

اش را  نهیبخورد و قصد شکافتن س یتکان سخت ای

 داشته باشد نه .

 داشت  یبیدخترک جاذبه عج نیا اما

 کرد  یرا جذب م او

 یاحساس کرد همان دختر دشیهمان بار اول که د از

 که سالها به دنبالش است خود اوست 

 

:تو  دیکه به سمت بانو برود از مازار پرس نیاز ا قبل

 ؟ یریکجا م

 

کرد و  یدر حال که با نگاهش باغ را جستجو م مازار

ت گفت :فکر کنم گش یدنبال شخص مورد نظرش م
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کنه..  ریگلوت گ نجایتو ا نکهیرفته قبل از ا ادتی

 دختر به سرمن  افتاده بود . کی یهوا

 

 به سمتش رفت افتیرا  الریباالخره آ و

 

هم به سمت بانو  رفت و گفت :سالم عرض  شهرام

  دیشد خسته نباش

 

بر لب نشاند و گفت :سالم ممنون  یلبخند گرم بانو

  دیخوش آمد دی.سالمت باش
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  یزغال#چشمان
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 ۲۹۹ پارت

 

دهد گفت :امروز کار  حیتوض دیانگار که با  شهرام

  نجایا مییایداد ب شنهادی.مازار پ مینداشت یخاص

هاش لذت  ییبایز دنیهم که از د  میبکن یکمک کی هم

  میببر

 

کرد گفت  یهمانطور که دستانش تند تند کار م بانو

 امیکارم تمومه االن م نیچشم .اجازه بد یمتون رو:قد

  ذارمیم یبراتون چا

 

 یکه به سمت درخت دست دراز م یدر حال شهرام

 کرد 

 یبلند تر که بانو به آن دسترس یاز شاخه ها تا

.اتفاقا دیگفت :نه راحت باش ندیها را بچ وهینداشت م

،اما ، ما تازه قهوه  یچا میمنصور هم دم در گفت بر

   دیممنون.به کارتون برس میخورد
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شهرام  یو شلوار مشک رهیت یقهوه ا رانیبه پ بانو

 انداخت و یو مرتب بود نگاه کیش یکه حساب

صورتش شده بود گفت  یخجالت که چاشن یبا کم 

  شهیم فیلباساتون کث نی:زحمت نکش

 

صورت  دخترک  یاز خجالت نشسته رو شهرام

 خوشش آمد 

.دوست دارم  ستین یزد و پاسخ داد :مشکل یلبخند

 کمک کنم 

 

 کرد  یدستان بانو کار نم یبه تند دستانش

بانو سخت  یبرا  شانیکه دسترس یعمال شاخه ها اما

 بود را او  به عهده گرفته بود

 نجایکرد گفت :از ا یکه دستانش کار م همانگونه

 میبمون شتریخوشم اومده .قرار شد چند روز ب یلیخ

  میآشنا بش شتریب طی.هم با آدمها هم با مح

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یم یکار خوب یلیبر لب گفت :خ یبا لبخند کوچک بانو

الزم  یزیچ ای نیداشت یوقت کار  کی.اگه  دیکن

 . نیبه ما خبر بد نیداشت

 

آورد  و گفت :حتما  نییپا یسرش را کم شهرام

 .ممنون 

 

 

 بود  ستادهیا الریهم کنار آ مازار

  کردیکار م شیاو دستها همراه

که نگاهش به صورت  یرا برگردانند و در حال سرش

بود گفت :اوضاع  ستادهیکه درست کنارش ا الریآ

 ؟ یریم شیدرسات چطوره ؟خوب پ

 

به مازار نگاه کرد و پاسخ داد :خدا رو شکر بد  الریآ

 رضایکال .مثال مرگ عل رمینم شیپ  ادکهی. ز ستین

 کرد . رمیدر گ یلیمدت خ کی
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 بود  دهیلرز شی(صدا  رضایگفتن کلمه) مرگ عل زمان

 ینم الریهمانطور که نگاهش را از صورت آ مازار

گناه سرت اومد .چرا  یکه ب ییکند گفت :بعد اون بال

 الریآ یزنیهمه بغض درباره اش حرف م نیهنوزم با ا

 ؟

 

آنکه ببارد گفت :خدا  یشد و ب یباران الریآ نگاه

 ی.جوون بود .پسر عموم بود من از بچگ امرزتشیب

دارم .از  یخوب یباهاش بزرگ شدم و خاطره ها

درسته که اولش اشتباه کرد اما بعد همه  یطرف

کرد تا اشتباهش جبران کنه مازار .به  یتالششو م

 گذشت  یاز همه سخت م شتریخودش ب

 

سرش را تکان داد و گفت :خدا رحمتش کنه  مازار

خروار  ریکه کرد حاال ز یکه بود و هر کار ی.هر چ

  دهیخروار خاک خواب

 

 دراز کرد   یدستش را به سمت شاخه ا الریآ

 فاصله داشت   یقدر
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  دیکش یم ادیدستش را ز دیبا

 نییجلوتر رفت و همان شاخه را گرفت و پا مازار

  دیکش

 بود  ادیز یکم شانیقد فاصله

 بود  ستادهیا الریپشت سر آ مازار

از همان  الریراگرفته بود و آ یدستش هم شاخه ا با

 کرد  یشاخه زردآلو ها را جدا م
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۰ پارت
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  دید یمنظره را م نیا یاز پشت کس اگر

  شدینم الریحضور آ متوجه

 تنومند مازار و درخت گم شده بود کلیه انیم او

کرد  یکه دوباره داشت تالش م یبا فکر الریآ

 خاطرات بد آن روزها را به صورتش بکوبد

بود گذشت .من  یگفت :آره .خدا رحمتش کنه .هر چ 

 ازش گذشتم خدا هم بگذره 

 

را فرو  شیتا بغض مانده در گلو دیکش یقینفس عم و

 دهد 

 ادکلن مازار شد  یپر  از بو شیها هیر اما

 

 برگردانند  سر

 متوجه فاصله کم خودش و مازار شد  تازه

 کرد  ریچشمان مازار گ یدرآسمان آب میمستق چشمانش

 را شکار کرد  الرینگاه آ اهیهم شب س مازار

 دخترک دلداده بود  نیبه ا یآمد ک ینم ادشی چرا
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 یدو گو نیا انیم یریآمد اس یم ادشیچه که  هر

 بود و بس  اهیس

 الریچشمان آ اهیکه ستاره او هم در آسمان س انگار

 بود 

 گشت  یدنبال ستاره اش م داشت

 روزها برق نگاه دخترک خاموش شده بود  نیا اما

 گرفت  یفرصت را از خودش نم نیا نباریا

 الریعشق و دوست داشتن را خودش به قلب  آ شور

 انداخت  یم

 ینگاهش را ستاره باران م کیباره آسمان تار دو

 کرد 

 افتاده بود  ریزالل نگاه مازار گ یایهم در در الریآ

 گرفت  یم یچشمانش حس از

  یمثبت خاص و دوست  داشتن یانرژ کی

 دارد  ییبایمغزش گذشت :مازار چه چشمان ز از

باالخره عکس العمل نشان داد و دوباره سرش را  اما

 یکه احساس م یبه سمت درخت چرخاند و در حال

 کرد 
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 اطرافش را احاطه کرده یادکلن مازار تمام فضا یبو

 

  ی:دستت خسته شد ممنون لطف کرد گفت

  ریدر واقعا عمال از مازار خواست تا فاصله بگ و

 باشد دنینفس کش یهوا برا یکم بگذار

 

  دیعقب کش لیم یب مازار

  شیپ قهیکرد فکرش را از ژست چند دق یسع

 زشیسرخ هوس انگ یو البته آن لبها الرینگاه آ و

 پرت کند 

  دادیکه همانجا کار درست خودش م وگرنه

 دیکه پرس یبا سوال الریرا آ یحواس پرت یبرا بهانه

 دستش داد :آقا شهرام کجاست؟

 

 یادیبه سمت بانو و شهرام که از آنها فاصله ز مازار

 داشتند اشاره کرد و گفت :اوناهاش اونجاست

 

 نو و شهرام نگاه کرد به با الریآ
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 بود آنها هم با هم مشغول گفتگو هستند  معلوم

سوال شد :که چرا شهرام بانو را  نیا ریدر گ ذهنش

 گفت و گو انتخاب کرده ؟ یبرا

 زود بود...  یاپردازیرو یهنوز برا خوب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۱ پارت

 

شناختن  شتریب یبرا دادیکه دست م یاز فرصت شهرام

 کرد  یبانو استفاده م
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 یدر کوچه با هم برخورد ای دید یدر باغ او را م اگر

 داشتند 

تا به خانه  شدیفراهم م یاوقات که بهانه ا یگاه یحت

 اشان برود 

 دقت کند  شتریب شیکرد به رفتارش ،کارها یم یسع

 نداشت  ینگاه اعتقاد کیعشق در  به

 نگاه عاشق نشده بود  کیهم با  حاال

توانست توجه  یکه داشت م یاتیبانو با خصوص اما

 شهرام را به خودش جلب کند

 مهربان و کد بانو   یدختر

 دایکه از رفتارش کامال هو یوصبور یذات یآرامش با

 بود  

 هم که کم نداشت  یظاهر ییبایز

  

 نداشت  یادیوقت ز 

 شت وقت تلف کردن ندا یهم برا یعالقه ا البته

 کردن افکارش اقدام کند  یعمل یرفته بود برا  میتصم
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بانو  یگذاشتن رو رادیو ا بیکه مغزش فرصت ع حاال

 را نداشته 

 را شروع کرده  شیها ییجو بهانه

 را انجام دهد  کارش

 

 یبود و مشغول کباب کردن تکه ها ستادهیمنقل ا کنار

 جوجه بود 

  زدیمازار که باد بزن به دست زغالها را باد م به

ازدواج با بانو  یبرا خوامیکرد و گفت :من م ینگاه

 اقدام کنم 

 شد  رهیسر بلند کرد و به شهرام خ مازار

  شدیم ریتوسط او غافلگ ادیروزها ز نیا

  گمیبه بابات م زنمیادامه داد :فردا زنگ م شهرام

 

گداخته دوخت و گفت  ینگاهش را به زغال ها مازار

.تو فقط چند روزه که  ستیمقدار زود ن کی:بنظرت 

 ؟ یشناس یدخترو م نیا
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از آدمها  یلیدر جواب برادر زاده اش گفت :خ  شهرام

 کیخاله اشون  ایخواهرشون  ایهستن مادرشون 

 رنیکنه .م یم یو بهشون معرف نهیب یدختر رو  م

کنن و اتفاقا  یباهاش ازدواج م یخواستگار

با  یقبل ییآشنا چیه نکهیبدون ا شنیخوشبخت هم م

 یزندگهاشون از  یلیخ یزندگ یهم داشته باشن .حت

ها که سالها با هم دوست بودن و ادعاا داشتن  یلیخ

 . شهیآشنان بهتر م گهیو بم همد ریکامال با ز

هم باهاش  یو گاه دمیمن که چند بار بانو د حاال

 یگیو م شیشناس یصحبت کردم .تو هم که کامال م

کنم باالخره اون  ی.با مادرتم صحبت م هیدختر خوب

کرده اخالقشون دستشه  یچند سال باهاشون زندگ

اونم نظرشو بگه .هزار البته که همه  ادیبابات هم ب

 کنه  ینظر بانو و خانواده اش مشخص  م زویچ

 

 یرد و گفت : حرفت منطقها را جابه جا ک خیس مازار

عزا دارن .چند وقت  نایبود .قانع شدم .فقط شهرام ا

رسم و  دونمی.ن گذرهینم رضایاز چهلم عل شتریب

ازمامان سوال کنم .اون  دی.با هیرسوماتشون چطور

 میکن کاریچ دونهیبهتر م

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 

در ظرف بزرگ  اریدر حال خورد  کردن خ الریآ

 مقابلش بود  یسفال

 بخورنند  اریشب قرار بود شام آبدوغ و خ آن

کرد  یرا به بانو که داشت گردوها را مغز م نگاهش

مازار  یعمو نیا یبانو متوجه شد گمیداد و گفت:م

 ؟ بهیمقدار عج کیرفتارش باهات 
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 ۳۰۲ پارت

 

 سرش را بلند کرد و گفت :آره متوجه شدم  بانو

 

چرا  یکن ی:فکر م دیو وپرس دیدست از کار کش الریآ

دوست داره  شتری؟انگار ب هیچ ه؟قصدشینجوریا

 وقتشو باتو بگذرونه 

 

گفت :فکر کنم از  یستیبا صراحت و بدون رودربا بانو

 من خوشش اومده 

 

و  ستادیزد و کنار خواهرش ا یبزرگ یلبخند الریآ

 نمیکنم ....حاال بگو بب یفکرو م نیهم قایگفت :منم دق

 ؟ یکن یم کاریداشته باشه تو چ یاگه واقعا قصد

 

 یرو یخورد شده را در ظرف سفال یگردوها بانو

با  تیو پاسخ داد :چند وقت بعد عروس ختیها ر اریخ

از فرصتها رو از  یلیبهت گفتم من خ ادتهی رضایعل
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که اگه به دستش  هیهمون فرصت یکی نیدست دادم .ا

 محاله ازش بگذرم  ارمیب

 

 

گفت :ان شاهللا که به دستش  یزیبا خنده ر الریآ

تموم هم هست   ی.ماشاهللا همه چ یاریم

 ،آقا .... پ،پولداریخوشت

 

فاصله به  نیکتریبه سمتش رفت و در نزد بانو

و گفت :تو هم حواست به فرصت  ستادیخواهرش ا

 چیکه اگه برن ممکنه ه الر؟حواستهیهات هست آ

 نگردن ؟ وقت بر

 

شدم  وهیجواب داد :واال من که تازه ب یبا لودگ الریآ

 ادیو پولدار سراغم ب پیجوون خوشت ستمیمثل تو ن

مرد زن مرده که سه تا هم  کیبشم زن  دیبا تشی.نها

 بچه داره .بچه هاشو براش بزرگ کنم 

 

 دیخودش خند یبلند به شوخ یبا صدا خودش
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  یمرد کیدستش را گرفت و گفت :چرا اتفاقا  بانو

،پولداره  پهیکه خوشت  ی،مرد ستیهست تو حواست ن

 تمومه  ی...به قول خودت همه چ

 

از  یبه خواهرش نگاه کرد و گفت :دار یجد الریآ

 ؟ یزنیحرف م یچ

 

.از  زنمیگفت :دارم از عشق حرف م نانیبا اطم بانو

ن محبتو ازش که هر با  به تو افتاد م ینگاه مرد

 خوندم

 

 شد  رهیبا دقت به صورت خواهرش خ الریآ

 بانو ؟ یزنیحرف م یاز ک ی:دار دیپرس متفکرانه

 

 شد  رهیبه خواهرش خ قیعم یبا نگاه بانو

 کرد یم دایپ دیسوالش را خودش با نیا جواب

  خواندیحرف نگاه ها را م دیبا خودش
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خواند همان  یکه از نگاهش حرف دلش را م یکس آن

 باشد شیتوانست مرد زندگ یآدم م

 که ساکت شد  بانو

 به سمت ظرف ماست رفت  الریآ

 را برداشت  آن

زن داره  اوشیگذاشت و گفت :س یکاسه سفال کنار

 اوشیپا به خونه س دیبانو ، سحر با هزار جور ام

 اوشیاز سمت من به سحر و س خوامیگذاشته .من نم

 برسه   یبیآس شونیو زندگ

 

 ظرف را از خواهرش گرفت  بانو

 بود  شیلبها یرو یکم رنگ لبخند

؟من  الریآ نهیکه من زدم ا ی:واقعا جواب حرف گفت

 یحرف زدم تو دار یدرباره عشق و فرصت و زندگ

 . یگیم یدیاز رنج و شکست و نا ام

 

 پر سوال به خواهرش نگاه کرد  الریآ

  دیفهم یرا نم شیحرفها
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۳ پارت

 

حرف  یبند گفت :چرا وقت میبا همان لبخند ن بانو

 یکن یفکر م اوشیوسط تو فقط به س ادیعشق م

چون در گذشته  هر وقت فکر  عشق واسه  دونمی؟نم

 یحاال نم یدید اوشیاومده خودتو کنار س شیات پ

کال مغزت  نکهیا ای؟ یببر یا گهیفکرتو سمت د یتون

 کنه ؟ یمقاومت م گرانیتوجه کردن به د یداره برا
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او  یحرفها دنیفهم یکه به قول بانو مغزش برا الریآ

 کرد  یمقاومت م

 را به خواهرش دوخت  جشیگ نگاه

  دیفهم ینم یزیچ شیحرفها از

 اوردیسوالش را بر زبان ب الریآ نکهیقبل از ا بانو

 نیاطرافتو بهتر بب یگفت :چشماتو باز کن و آدم ها

 

  الریآ

به چشمان بانو دوخت و گفت :چرا  میرا مستق نگاهش

 بانو ؟ یزنیواضح حرف نم

 

 گهیگفت :د الریآ یدر چشمان زغال رهیهم خ بانو

 تونم حرف بزنم  ینم نیواضح تر از ا

را به خواهرش  یگریفرصت سوال د نکهیبدن ا و

 رفت رونیبدهد از آشپزخانه ب
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 در اتاقش داخل درمانگاه نشسته بود  اوشیس

را  رونیداده و ب هیپشت سرش تک یصندل یپشت به

 کرد  یتماشا م

 که با مازار حرف زد  یروز از

  زدیمرغ سرکنده بال بال م مثل

 میکرده بود هم باالخره تصم یکه سالها صبور مازار

 به اعتراف گرفت

 آماده بود  شیهم که برا زیچ همه

 تر به نیاز ا فرصت

پازل را کنار هم  یدست سرنوشت همه تکه ها انگار

 بود  دهیچ

 مازار فراهم کند  یفرصت را برا تا

دانست کدام  یراه و چاهش را گم کرده و نم اوشیس 

 کار غلط است کدام کار درست

بزند و او را  الریتا مازار حرف دلش را به آ ندیبنش

 خودش کند ؟ یبرا
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و با  ستدیکارش با یمرد پا کیهم مثل  اوشیس

 با سحر ادامه دهد ؟ شیزندگ

 فرصت بدهد  الریبه خودش و آ گریبار د کی نکهیا ای

دانست کدام کار  یو سردر گم بود و اصال نم جیگ

 درست است 

 و روزش خراب و اعصابش متشنج بود  حال

 کرد  رانشیو یبه اندازه کاف رضایعل مرگ

آورد خودش  یسرش م ییچه بال الریازدواج آ حاال

 دانست  یهم نم

 

مساله احمقانه  کیامروز صبح با سحر سر  نیهم

 بحثشان شده بود 

 داد زد و دخترک را ناراحت کرد  یخودیب

  دیسحر رس هیآنجا که کارش به قهر و گر تا

  شدیآخر که داشت از اتاق خارج م لحظات

از اشک نگاهش  سیکه با چشمان خ دیرا د دخترک

 کرد یم
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 یازخانه خارج شد و راه شهیر از همت درمانده

 درمانگاه شد

 

 خانه شعله شد  اطیوارد ح لهیجم

 تخت نشسته بودنند  یکه رو الریاو وآ کنار

گفت  الریکردنند نشست و رو به آ یتکه تکه م گوشت

 دیام شیسر برو پ کیجان قربونت برم .پاشو  الری:آ

خواب بود .من دو کلمه حرف با مادرت دارم بهش 

 بگم 
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  یزغال#چشمان
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 ۳۰۴ پارت

 

  رمیبلند شد و گفت :باشه .االن م شیاز جا الریآ

 

 خارج شد  اطیاز ح شیاز شستن دستها بعد

 یبه گوش م لهیخانه جم اطیدر ح دیام هیگر یصدا

  دیرس

 بلند خودش را به او رساند  یگام ها با

 آغوشش گرفت و  قربان صدقه اش رفت  در

 اش را قطع کرد  هیگر دیرا شن الریآ یتا صدا دیام

 ماند  الریصورت آ رهیخ

  نکهیخواندن با حدس  ا ییشروع کرد به الال الریآ

 باشد  دهیبچه از خواب پر دیشا

 داشته باشد  دنیبه خواب لیم دوباره

 

 رفت  یم راه
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 شیو برا دادیرا تکان م دیدستش ام یآهسته رو و

 خواند  یم ییالال

 که حدس زده بود  همانطور

 داشت  دنیدوباره خواب یبرا لیتما کودک

 بعد خودش را به دست خواب سپرد  یکم

دستان  انیم الریاز لباس آ یکه تکه ا یدرحال

 کوچکش مچاله شده بود 

 را از لباس جدا کرد  دیدست ام آرام

 رساند  شیلبها به

پسرک  دیدست کوچک و سف یرو یکوچک بوسه

  نشاند لهیجم

 را در گهواره اش خواباند  او

 زده  هیتک دیکه به در اتاق ام دیبرگشت مازار را د تا

 کند  یم ونگاهش

 یینجای.ا عیییو گفت :ه دیکش ینیشد و ه ریغافلگ

 ؟ دمیترس یگینم یچ چی؟چرا ه
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اش را از چارچوب در گرفت وگفت  هیتک مازار

وقت حرف بزنم بچه   کی....گفتم  دی؟ببخش یدی:ترس

 از خواب بپره 

 

 به سمت در اتاق رفت  الریآ

 ؟ یاومد ی:ک دیپرس شدیکه خارج م یحال در

 

  شهیم یا قهی:ده دق دیگونه جواب شن نیا

 

 یخوریم ی:چا دیبه سمت آشپز خانه رفت پرس الریآ

 ؟

 

 شربت خنک باشه حتما  کیپاسخ داد :اگه  مازار

 

را باز کرد خواست پارچ آب خنک  خچالیدر  الریآ تا

 بلند شد  دیام هیگر یرا بردارد  صدا

  دیکش یکالفه ا پوف
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را بست به سمت اتاق برادر کوچکش گام  خچالی در

 برداشت 

 ندارد  دنیبود پسرک قصد خواب معلوم

 آغوشش گرفت   در

شد  داریخوشکلمم ب ین یاتاق خارج شد و گفت:ن از

دوباره  یخواست ی....اگه نم یدیخوب خواب زمی.عز

من دو ساعت خودمو خسته  یکرد یچرا کار یبخواب

 کنم 

 

 ایرا به سمت مازار گرفت و گفت :.مازار ب دیام

 شربت خنک درست کنم  کیتا برات  رشیبگ

 

 گرفت الریرا از آ دیجلو آمد ام مازار

گفت :سالم  یبه آن موجود کوچک دوست داشتن رو

 ؟ یشد داریعشق داداش .ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۵ پارت

 

 گرفت الریرا از آ دیجلو آمد ام مازار

گفت :سالم  یبه آن موجود کوچک دوست داشتن رو

 ؟ یشد داریعشق داداش .ب

 وارد آشپزخانه شد  الریآ

 شربت برگشت  وانیبعد با دو ل قهیدق چند

 دیخنده ام یکرد  و صدا یم یباز دیداشت با ام مازار

 بلند شده بود 

شما  دیکن یم کاریهم کنارشان نشست و گفت :چ الریآ

 دوتا ؟
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را  دیهمانطور که با سر انگشتانش آهسته ام مازار

 یدلش باز طونیپسر ش نیکرد گفت :ا یقلقلک م

 کنم یم ی.دارم باهاش باز خوادیم

  دیمازار هم خند دیخنده ام یهمراه صدا و

 هم بود  هیدر هر حالت شب شانیچشمها

درست مثل چشمان  دیام ییبایو ز یآب چشمان

 برادرش مازار بود 

  دنندیخند یکه هردو م حاال

 بود  گریچشمانشان درست مثل همد هم

نگاه کرد و گفت  دیام یبا ذوق به چشمان آب الریآ

 توعه  یقشنگه. درست مثل چشما یلی:چشماش خ

 

 واکنش نشان داد  عیسر مازار

 شد  الریآ رهیبلند کرد و خ سر

 بفهمد چه گفته  الریتا آ دیطول کش  یکم

به صورت مازار نگاه  هیسر بلند کرد و چند ثان شوکه

 کرد و
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 واکنش نشان داد زود

حرفش را برساند و با تته  یخواست که منظور واقع 

بود  نیبود که ....منظورم ا نیپته گفت :منظور من ا

 که ...خواستم بگم ....

 

مازار نشست و  یلبها یرو یبزرگ لبخند

  یقشنگ گفت یلیگفت:منظورت خ

 

 انداخت  نییخجالت زده سر پا الریآ

 بد برداشت کرده بود مردک

و  زدیکه انگار داشت با خودش حرف م یطور آهسته

بود که  نیگفت :منظورم ا دیالبته مازار هم شن

 قشنگه ؟ دیام یچشما

 

 من ؟ یکرد :مثل چشما طنتیش مازار

 

  دیخجالت کش شتریب الریآ
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بلند شد و گفت :من برم برات شربت درست  شیجا از

 کنم 

 

 به سمت آشپزخانه رفت  و

 یگفت :شربت که االن آورد طنتیبا همان ش مازار

 ادامه حرفتو بزن  نیبش ای.ب

 

 دست مردک پرو داده بود بهانه

 جمله از دهانش خارج شد  نیچرا ا دیهم نفهم خودش

  ستادیدم در آشپزخانه ا مازار

 را در آغوش داشت  دیکه ام همانطور

 شد  الریآ رهیخ

 شست  یرا م زیپارچ تم که

 فشیو تکل دیفهم یرا م زیدخترک همه چ یزود به

  شدیروشن م

 کرد  یم دایروزها باالخره راهش را پ نیهم

 یعشق به سرانجام م نیگرد و ا یقبول م الریآ ای

  دیرس
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 ... ای
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۶ پارت

 

 بود  ستادهیهمچنان دم در آشپزخانه ا مازار

 یجهت م یو ب خودیهمچنان پارچ آب را ب الریآ

 شست 

 دستانش جابه جا کرد  انیرا م دیام مازار
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 یمنظور دمیخوب .فهم یلیگفت :خ یجد یلحن با

  یکن فیتعر دیام یاز چشما یخواست ینداشت

 

 سر بلند کرد  الریآ

 مازار متوجه منظورش شده  نکهیاز ا یخوشحال با

 قشنگه  دیام ی:آره بخدا خواستم بگم چشما گفت

 

لب داشت  گفت  یکه رو یبا لبخند ثانهیخب مازار

منم اشاره  یچشما یوسط مسطا به خوشکل نی:فقط ا

  یکرد

 

 شد یعصب الریآ

  به سرش افتاده بود یبامزگ یجنبه هوا یب مردک

 

را به سمت مازار پرت کرد و  نکیکنار س دستمال

   یا فتهیبدجنس و خود ش یلیگفت :خ
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و گفت  دیدستمال را در هوا گرفت سرحال خند  مازار

من  یچشما ی:باشه بابا من بدجنس .تو هم اصال نگفت

تا گرم  میبر ایب یشربت درست کرد وانیل کیقشنگه .

  رهینم نییپا...آخه بدون تو از گلوم مینشده بخور

 

 گرد شده به مازار نگاه کرد  یبا چشمان آبالر

 حرف چه بود ؟ نیاز ا منظورش

  دیرا د شیکه چشمان وق زده دختر روبه رو مازار

بچه رو از من  نیا ییایوگفت :آخه تا تو ن دیخند

 اون شربت بخورم  تونمیکه من نم یریبگ

 

 صورتش را کج و کوله کرد و گفت :بامزه  الریآ

 

را از آغوش برادرش گرفت و گفت  دیجلو امد و ام و

 مویتا صبح تو آبل شبی:برو شربتت بخور .فکر کنم د

 ی.قبال انقدر بامزه نبود یدیخواب
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رفت گفت :آره  یهمانطور که به سمت هال م مازار

 گمونم

 

 کنار شعله نشسته بود لهیجم

کرد گفت :شعله  یکمک م شیطور که به  هوو همان

مزاحمت  شدم گه راستش  ریامر خ کی یجان برا

 میمطرح کردنش االن که عزا دار دونمیخودمم نم

 ؟ انهیدرسته 

 

 نگاه کرد  لهیبا دقت به جم شعله

 ادامه سخنانش شد  دنیشن منتظر

کوتاه گفت :شهرام ازم  یپس از وقفه ا لهیجم

بانو  یخواستگار ادیب رمیخواسته ازتون اجازه بگ

خانواده  نی.بهش گفتم فقط دوماه از مرگ داماد ا

  گذرهیم

گفت  یبذارمتون م انیاصرار داشت که من در جر اما

خانواده  یتو خوادینداره فقط م یفعال قصد کار خاص

 مقدار با بانو آشنا بشه  کیمطرح بشه تا بتونه 
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 شعله نشست  یلبها یرا رو ییبایز لبخند

 یخواستگار شنهاردیپ توانست ذوقش را از ینم

 شهرام پنهان کند 

 آمد  یبه نظر م یمقبول و مناسب پسر

 دو دل بود  اما
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۷ پارت

 

 دو دل بود  اما
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بهتر است فعال صبر  ایاجازه دهد  دیدانست با ینم

 کنند 

بگم واالاا.ما  دیبا یچ دونمیگفت :نم لهیبه جم دیترد با

به  میاز تنمون در آورد اهیس شیتازه چند روز پ

 ارهیب رونیب اهیس میکرد یراض نیاصرار پرو

 یخواستگار یاگه بفهمه من اجازه دادم برا دونمی.نم

بنده خدا آقا  نیهم ا ی.از طرفگهیم یچ انیدخترم ب

هر روز،هر روز  تونه یشهرام هم  راهش دوره نم

.اجازه بده امشب با خودش و  نجایا ادیبلند بشه ب

نظر  نمیبب گمیمنصور مشورت کنم .به محمود هم م

  دمیبهت خبر م هیاونا چ

 

باهاشون  یگیسر تکان داد و گفت :راست م لهیجم

از من  یزیچ کی یمشورت کن نظرشون بپرس.ول

  نشیاز دست بد فی.ح هیپسر خوب یلیبشنو .شهرام خ

 

 که به خانه  برگشت  لهیجم

 هال نشسته بودنند یو مازار تو الریآ

  زدنندیم حرف
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 تا متوجه مادرش شد  مازار

 دیبرخاست .به سمت مادرش رفت و پرس شیازجا

  ؟یبهشون گفت

 

 بر لب گفت :آره گفتم  یبا لبخند مهربان لهیجم

 

 گفت ؟ ی:خوب چ دیپرس مازار

 

 پاسخ داد :قرار شد بهمون خبر بده .... لهیجم

 

را آرزو مندانه به صورت پسرش دوخت و  نگاهش

 مامانم یتو برم خواستگار یگفت :ان شاهللا برا

 

 انداخت   الریبه آ یاز گوشه چشم نگاه و

 

 

 وارد اتاق خودش و سحر شد  اوشیس
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بسته و  یاش را دم اسب ییطال یهمسرش که موها به

 لبه پنجره نشسته بود نگاه کرد و گفت سالم 

 

 نشده بود  اوشیس که متوجه آمدن سحر

 خورد  یفیخف تکان

.خسته  یلبه پنجره بلند شد و گفت :سالم .اومد از

 متوجه اومدنت نشدم   ینباش

 

 به سمت همسرش رفت  اوشیس

  ستادیا شیبه رو رو

 از خودش دلخور بود  شانیروزها نیا یدعوا ها بابت

زدن به سحر نداشت اما  بیآس یبرا یعالقه ا چیه

 کرد  یکار را م نیداشت ا

جز صورتش   زیاش که به همه چ یچشمان عسل به

 بود نگاه کرد  رهیشوهرش خ

از  یدلخور تیاش با یدانست نگاه فرار ینم

 است  شانیدعوا

 ست  یگرید زیاش چ یناراحت لیدل ای

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 را به سمت صورت سحر برد  دستش

 انگشتانش گرفت  انیکوچکش را م چانه

 :حالت خوبه ؟ دیرا باال آورد و پرس سرش

 

که به نشانه مثبت  بودن جواب  یهمراه سر سحر

 تکان داد گفت :خوبم  اوشیس

 

  دیدو قطره اشک از چشمانش چک و

 یچانه اش را رها کرد و گفت :بابت دعوا اوشیس

 امروز ...

 

 اوشیشوهرش رفت و گفت :س یحرفها انیم  سحر

 باهات حرف بزنم خوامیم
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۸ پارت

 

 خودش رفت  و

 لبه پنجره نشست  یعنیاش   یقبل یسر جا دوباره

 نشست  شیهم رو به رو اوشیس

گرفت و گفت :من  یرا به باز شیانگشتها سحر

تو بابت مرگ برادرت  دونمی...م اوشیفکرامو کردم س

سخته اما  یلیباالخره داغ برادر خ یتحت فشار یلیخ

 ... ستیماجرا ن  یهمه  نی....اما ا

 

 نبود  یهم کار آسان یلیحرفها خ نیاز ا گفتن

من  یزنیمثل مرغ سر کنده پر پر م ی:توو دار گفت

دوباره تنها شده  الریکه  آ نهیا لشیدل دونمیم

از دست  شهیهم یبرا یکرد یکه فکر م ی...دختر
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.بدون شوهر  یقبل تیدوباره  برگشته به موقع شیداد

 یحق توغه کا بخوا نی،پاک و سالم و دست نخورده ا

 شاسنت رو .... گهیبار د کی

 

حرف همسرش را قطع کرد و گفت :معلومه  اوشیس

 .... یچ

 

 اوشیدستش را باال آورد و نگذاشت جمله س سحر

 کامل شود وگفت :اجازه بده حرفمو بزنم ...

 

 جوان که ساکت شد  مرد

به ازدواج با تو دادم  تیاگه رضا ادامه داد :من سحر

راه برگشت  الریتو و آ یکردم برا یچون فکر نم

 نیا دادمیدر صد هم احتمال م کی یوجود داره اگه حت

.اما االن  اوشیس شدمینم تیافته وارد زندگ یاتفاق م

ورق برگشته .سرنوشت دوباره جاده رو براتون 

 منم .... ریسم یهموار کرده تنها مانع تو
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 یگیم یدار یباز لب به سخن گشود :سحر چ اوشیس

 ؟

 

توجه به سوال شوهرش ادامه حرف خودش  یب سحر

 دنیماتع تو و مانع رس خوامیرا بر زبان آورد :من نم

 اوشیس میگرفت میبه عشقت بشم ...ما عجوالنه تصم

 یشتریبه خودمون زمان ب میکرد یصبر م شتریب دی.با

  میداد یم

 

 اجازه فرو افتاد  یب گریدو قطره اشک د باز

 یم یکم شیحرفش بر خالف همه تالشش صدا ادامه

گردم خونه بابام .همه  یو گفت :من بر م دیلرز

تا فکرت آزاد  یتنها باش دیجمع کردم .تو با لمیوسا

 یریدرست بگ میتصم یبشه و بتون

 

 بلند شد  شیجا از

 شده بود  ریغافلگ اوشیس

 حرفها را نداشت  نیا دنیشن انتظار
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و گفت  ستادیهمسرش ا یجاوبلند شد . روبه رو از

 دختر خوب ؟ یگیم یدار ی:چ

 

گره  اوشیس اهینگاه عسلس اش را به نگاه س سحر

از حق  زنمیزد و گفت :دارم از فرصت دوباره حرف م

 دیتو با اوشیو ترحم متنفرم س لیانتخاب .من از تحم

،با تمام  با قلبت ،با فکرت یخودت انتخاب کن

 یاما تحت فشار تو یانتخاب کرد کباریوجودت....

کن .اون  تخاببا آرامش ان نباریسخت .ا طیاون شرا

 ویکیکه افتاده  یفرار از اتفاق یبرا یدفعه مجبور بود

منم عجوالنه انتخاب  اوشیاما االن نه .س یانتخاب کن

 کردم 

 نیاز ا یعاشقت بودم با خودم گفتم چه فرصت چون

 بهتر ؟

 یاتفاق نیهمچ دادمیدر صد هم امکان نم کی یحت اما

 . فتهیب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۰۹ پارت

 

  ستادیسحر ا نهیبه س نهیس اوشیس

 از همان لحظه دلتنگ بود  دخترک

 یتا برا دیرا نفس کش اوشیخودش و س انیم یهوا

 بار آخرش شامه اش را با عطر تن او نوازش دهد 

 عادت کرده  اوشیدانست حاال که به داشتن س ینم

 اوردیبدون او دوام ب دیبا چگونه

 

انداخت تا مرد مقابلش  اشکش را  نییرا پا سرش

   ندینب
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 نیا تیعصبان ی.تو یگفت : تو دلخور اوشیس

 . ارمیاز دلت در ب دمی.بمون قول م یرو گرفت میتصم

 

 داد  اوشیدر هم س ینگاهش را به اخم ها سحر

 رفتن او ناراحت بود ؟ بابت

 یبحث دلخور اوشیزدو گفت :بخدا س یتلخ لبخند

چند روز به هر جفتمون  خوامی.من فقط م ستین

....نه من ،نه  میو بهتر فکر کن شتریفرصت بدم تا ب

 الریو آ ادیب شیپ طیشرا نیا میکرد یتو اصال فکر نم

االن  ی.ول طیقبلش با همون شرا تیبرگرده به موقع

 یتون یراحت م الیبرگشت .کامال آزاده و تو با خ

راهت با فکر آزاد  خوامی....م یباهاش ازدواج کن

من  نکهیو استرس بدون ا شی.بدون تشو یانتخاب کن

.من نه   یبهم فکر کن یجلو چشمت باشم و مدام بخوا

کنار هستم هر وقت  یروستا نیقهرم نه دلخورم .هم

خونه .اما به   ایب  ینباهام حرف بز یالزم داشت

خلوت خودت فکر کن  یخودت زمان بده .چند روز تو

آخر با توست  می.تصم ریو همه جوانب در نظر بگ

 یینها میکه تصم یحقو دار نی.الاقل از سمت من ا

 یریجفتمون تو بگ یزندگ یبرا
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 کرد  بشیدست در ج اوشیس

 و خسته بود  کالفه

 نگاهش را به صورت در هم مردش دوخت  سحر

 بود  یدوست داشتن یادیز

 دیبود اصال ترد الریبودن با آ تیداد :اگه تصم ادامه

مهم تره  یزیمن لز هر چ یتو برا ینکن .خوشبخت

...اگه  رونیب رمیم تیو از زندگ رمشیپذ ی.من م

 دنبالم . ایب یبا من ادامه بد یخواست

 

 کارت درسته ؟ ی:مطمئن دیپرس دیبا ترد اوشیس

 

 سر تکان داد :مطمئنم  نانیبا اطم سحر

 

 را برداشت و به سمت در اتاق رفت  چمدانش

 در را باز نکرده بود  هنوز

بار  یبرا شهیسمت شوهرش برگشت و گفت :م به

 حسرتش به دلم بمونه  خوامی؟نم یآخر بغلم کن
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 جلو رفت  اوشیس

  دیانش کشبازو انیناخواسته سحر را م یخشم با

 اش چسباند  نهیبه س و

 پنهان کرد  اوشیس نهیس انیسرش را م سحر

 شده بود  یجار اشکانش

را  شنهادیپ نیشد .کاش ا مانیلحظه اول پش همان

  دادینم
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  یزغال#چشمان
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 ۳۱۰ پارت

 

آن هم چمدان به  نیدخترش همراه افش دنیبا د فهیشر

 یتعجب کرد جلو رفت و با نگران یدست کل

 اوشیشده ؟چرا چمدون همراته ؟س ی:چدیپرس

 کجاست ؟

 

چمدان خواهرش را داخل اتاقش گذاشت وگفت  نیافش

رفته سفر  اوشیمامان نگران نباش .س ستین یزی:چ

شربت براش  وانیل کیما بمونه . شی.سحرم اومده پ

 گلو تازه کنه  اریب

 

و گفت :باشه مامان .فکر  دیکش ینفس راحت فهیشر

 یمادر قدمت رو یشده .خوش آمد یکردم طور

  ارمیبرات شربت خنک ب دینیچشمم .بش

 

 که وارد آشپزخانه شد  فهیشر

 یکرد یبه برادرش نگاه کرد و گفت :کار درست سحر

 ؟ یکه بهش دروغ گفت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 ینجوری،دو روز ا یکینشست و گفت :حاال  نیافش

 شهیم یچ نمیبگذره بعدش بب

 

آمد و  رونیشربت ب وانیسه ل یحاو ینیبا س فهیشر

 ؟یچه کار یکجا رفته مادر ؟برا اوشی:س دیپرس

 

کارش رفته  یسحر برادرش پاسخ داد :برا یجا به

 تهران .

 

گذاشت و باز  شیها را مقابل بچه ها وانیل فهیشر

 ییهوا کی. یرفت یگفت :خوب مامان تو هم باهاش م

  خوردیهم به کله ات م

 

کار داشت  گهی...د گهیبا من من گفت :د سحر

 ....نخواستم مزاحمت بشم 
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 نیدخترش نشست و گفت :افش یزانو به زانو فهیشر

 خبر خوب بهت داده ؟

 

 به برادرش نگاه کرد  سخر

 کرد  دایمگر وقت خبر دادن پ چارهیب

جمع   نیماش یتمام راه را بغ کرده  در صندل سحر

 شده بود

 ؟ یبه برادرش نگاه کرد و گفت :نه چه خبر متعجب

 

حامله  الی.ل یشیعمه م یبا شوق گفت :دار فهیشر

 اس

 

 دیبه سمت برادرش برگشت و پرس یبا شاد سحر

 :آره ؟

 

 بلند شد ومحکم مادرش را در آعوش گرفت  شیجا از

 

 نبود سر تکان داد  یهم واقع ادیکه ز یبا لبخند نیافش
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  ریبگ دهیکرد غصه خودش را نا د یسع سحر

 الیبرم به ل یو به سمت پله ها رفت و گفت :وا 

 بگم . کیتبر

 

 شروع کرد به صدا کردنش  نییهمان پا از

را در آغوشش چالند که کامال  چارهیب یالیل آنقدر

 آبلمو شد 

 گفت  کیو هر هزار بار تبر دیبار او را بوس هزار

 خالف لحن شاد او  بر

دنبالت ؟از  ادیب نیافش یبا غم گفت :زنگ زد الیل

 ؟یچمدون به دست اومد دمتیپنجره د

 

غمش  کساعتینگذاشته بود سحر  ینامرد حت یالیل

 را فراموش کند 

 

 یتو اوشیپر اشک گفت :اومدم تا س یچشمان با

 خوامی.من نم رهیبگ میو خلوت فکر کنه و تصم ییتنها

 الیکنم ل لیخودمو بهش تحم
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دست خواهر شوهرش را گرفت و گفت :اون  الیل

.خودش تو رو  یدوستت داره .تو انتخاب خودش

 انتخاب کرد 

 

گفت :خودش منو انتخاب کرد  یبا لبخند تلخ  سحر

در کار نبود .مهم االنه .اون حق داره  یالریچون آ

ازت  شهی.مرشهیرو انتخاب کنه که قلبش اس یکس

 یبهشون نگحامله بودنت  یخواهش کنم فعال ماجرا

کنه  یمحبور بشه بخاطر تو با من زندگ خوامی.نم

که  دارهانقدر دوستت  نیافش یدونی.خودت خوب م

   گذرهیازت نم رمیاگه من طالق هم بگ یحت
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۱ پارت

 

 یدرست کردن ترش ریدر آشپزخانه در گ  الریو آ بانو

 بودنند 

 شعله وارد شد  که

مقدمه رفت سر اصل مطلب   یب ستادیبانو ا کنار

اومد .بهم گفت شهرام اونو  لهیوگفت :امروز جم

 رهیاز تو، اجازه  بگ یخواستگار یفرستاده تا برا

کار  دونمیکه هست نم یطیشرا نی.بهش گفتم با ا

.قرار شد نظر بابات و منصور بپرسم و  هیدرست چ

 هیچ تدنظر خو نمیبهش خبر بدم ...حاال بگو بب

با منصور و پدرت  یخواستگار ی؟اصال الزمه برا

 اول کار رد کنم بره؟  نیهم نمیا ایحرف بزنم 

 

 یخرد م یترش یرا برا جاتیهمانطور که سبز بانو

 کرد 
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بر لب نگاهش  یو لبخند طنتیکه داشت با ش الریآ به

 کرد  یم

 کرد  نگاه

  ردیخنده اش را بگ یجلو نکهیا یبرا

 نگاهش را از او گرفت و به مادرش داد زود

 که در کالمش بود  یخجالت یوبا چاشن 

  دیدون ی،هر طور خودتون صالح م دونمیگفت :نم 

 

  زدیم رونیکه داشت از حدقه ب یبا چشمان شعله

 بانو نگاه کرد . به

نگاه کرد و  الریبه گردنش داد و به سمت آ یچرخ

 دوباره سرش را به سمت بانو برگردانند 

گفت :تو ،  دادیرا مخاطب قرار م الریکه آ یدر حال و

نگفت  نی؟ا یدی.شن دمیرو که من شن یزیهم اون چ

 ردش کن بره ؟نگفت بهشون جواب نه بده ؟
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و گفت :نه ، نگفت .اتفاقا  گفت  دیبا ذوق خند الریآ

 انیبگو ب نکهیا یعنی. یدونیهر طور خودتون صالح م

 بگه نه  خوادینم یعنیچشمش پسره رو گرفته . یعنی.

 

 یعنیو گفت : دیرا به هم کوب شیبا ذوق دستها شعله

من  یگذشت یم نمیعقلش اومده سرجاش .واال اگه از ا

من  یعنیکردم....آخ خدا  یبه عقلت شک م گهید

 نیو آرزو به دل از ا نمیب یتو رو باالخره م یعروس

 ؟ رمینم ایدن

 

هم  یبا لبخند به مادرش نگاه کرد وگفت :چه ذوق بانو

زودتر از شر من  خوادیدلت م یلی.انگار خ یگن یم

  یراحت بش

 

  هی.بخدا پسر خوبیلیو گفت :آره واال خ دیخند شعله

 

گفت :معلومه چشم خودتو هم  طنتیو با ش دیخند الریآ

 گرفته ها 
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را کنترل  شیتوانست خنده ها ینم یکه از خوش شعله

 کند گفت :معلومه که گرفته ...

 

 نیلحظه مکث کردوگفت :حاال بنظرتون با ا چند

  انیب ی.بگم ک میکن کاریچ دیبا طیشرا

 

 هینظر بابا و منصور چ نیگفت :اول صبر کن بب بانو

 ؟

 

درصد موافق  کیکرد :فک کن  طنتیباز ش الریآ

 نباشن .محاله 

 

  دنندیندو شعله خ لهیجم

با  رمیگفت :م زندیانگار با خودش حرف م شعله

.اگه  رمیگ یکنم .ازش اجازه م یصحبت م نیپرو

.اصال خودشون  یخواستگار انیب گمیداد م تیرضا

 ریتاخ گمینداد م تی.اگه رضا میکن یهم دعوت م

 بندازن 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۲ پارت

 

 اش  یهمراه بروا اسب دوست داشتن  اوشیس

 اش  ییتنها یتمام روزها اوری

 بود  ستادهیرود ا کنار

گذشته را  کسالیآب زالل و شفاف رود خاطرات  رهیخ

 کرد یمرور م

گذشته را در کابوس  یتمام ماه ها و روزها انگار

 گذرانده بود 
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 همه تلخ باشد  نیتوانست ا ینم یزندگ وگرنه

و  یاریهمه بدب نیا کسالی یتوانست برا ینم یزندگ

 کند  بشینص یبدبخت

 بود دهیخوشش را د یقبل از ان فقط رو تا

را  شانیو خوش ها دیاز راه رس ریپ یجادوگر انگار

 طلسم کرد 

رود  نیکنار هم الریکه آ یبچگ یمثل قصه ها درست

  خواندیم شیبا کلمات غلط برا

بود  نیرفت همه عشقش ا یهربار که به شهر م او

ببرد  یکند تا او را به کتاب فروش یکه پدرش را راض

 چند کتاب قصه بخر  الریآ یو برا

 یکتابها را م شیخودش برا الریاز مدرسه رفتن آ قبل

 خواند 

با  خواندیدخترک به مدرسه رفت خودش م  یوقت

 بلند و پر از غلط  یصدا

  دیشن یرا م شیهنوز هم صدا انگار

  

 نشست  یتخت سنگ بزرگ یرو
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او را هم  یغم ها دیشا یدوخت به آن زالل جار چشم

 و با خود ببرند  ندیبشو

 سحر کمتر خاطره داشت  با

 کمتر  یلیخ

 مهربان بود یادیهمسرش ز اما

 که سرحال بود  یدر روزها شیخنده ها ریتصو

لحظه از  کیاش روز رفتن  یچشمان اشک البته

 شدیذهنش دور نم

 افکارش غوطه ور بود  انیم

 متوجه او شد  الریسالم آ یبا صدا که

 ؟یینجایبلند کرد و نگاهش کرد و گفت :سالم .ا سر

 

.اما امیم یبه اطرافش نگاه کرد و گفت :آره .گاه الریآ

 ؟ ییاینم ادیتو ز

 

 گرفت  الرینگاهش را از آ اوشیس

 یم یرود داد و گفت :داشتم سع یبه آب جار دوباره

 بره  ادمیبشم .گذشته و خاطراتش  یکردم سرگرم زندگ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

همان سنگ بزرگ نشست و  یرو اوشیکنار س الریآ

 ؟ یکرد یم یسع ی:داشت دیپرس

 

را از کنار تخته سنگ کند و گفت  یشاخه گل اوشیس

کردم چون االن جز  یم یداشتم سع گمی:آره داشتم .م

 کنم ؟ ینم یا گهیکار د چیه یسر در گم

 

 نگاه کرد  شیپرسشگرانه به پسر عمو الریآ

کرد و در  یگلبرگ از گل را جدا م کیهربار  اوشیس

 انداخت  یآب م

 دیزند پرس ینم یمرد جوان حرف دید یوقت دخترک

 شده ؟ ی:چ

 

 گل را با شاخه در آب پرتاب کرد  اوشیس

  دیرا به هم مال شیدستها

 نگاه کرد و گفت :سحر رفت خونه پدرش ؟ الریآ به
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[03.03.21 16:52] 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۳ پارت

 

 جا خورد . الریآ

به سمت  شتریجا به جا شد و ب شیدر جا یکم

 ؟ یچ یعنی: دیشد و پرس لیمتما اوشیس

 

 رمیتکان داد و گفت :گفت م یسر فیبال تکل اوشیس

  یریبگ میتا با فکر آزاد و بدون دغدغه تصم

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 ؟ی:درباه چ دیباز پرس الریآ

 

همانطور که نگاهش به منظره رو به رو بود  اوشیس

ادامه  موباهاشیزندگ خوامیم نکهیپاسخ داد : درباره ا

 ... نکهیا ایبدم 

 نکهیا ایبر گردانند و گفت : الریرا به سمت آ سرش

 برگردم با تو ؟

 

 ؟ یدار یقصد نی:مگه همچ دیبا بهت پرس الریآ

 

 بلند شد  شیاز جا اوشیس

به  یگریشلوارش را تکاند .نگاه د یاحتمال خاک

جواب سوالش را  نکهیانداخت بدون ا الریصورت آ

 بدهد به سمت اسبش رفت 

 

 افسار بروا را گرفت 

 دور شد الریزنان از آ قدم

 دخترک همراهش رفت   نگاه
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 اوشیس یبا افکارش و حرفها ادیفرصت نکرد ز اما

 شودد ریدر گ

  اوشیبعد از  رفتن س  یدرست لحظه  چون

سالم گفتنش  یکنارش نشست و با صدا مازار

 کرد رشیغافلگ

 

 سرش را برگردانند  الریآ

با  یادیز شیکه رنگ چشم ها  یپسر چشم آب به

 آسمان امروز هماهنگ بود نگاه کرد 

 سالمش را داد  جواب

مازار که به دست باد   اهیس یبه سمت موها حواسش

 گرفته شده بود رفت  یبه باز

 بود  ستادهیطور که اهمان مازار

 شده ؟ یزیچقدر پکر بود .چ اوشی:س دیپرس

 

جمله آمده به ذهنش را بر زبان  نیفکر اول یب الریآ

 راند 

 :زنش گذاشته رفته 
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 :دعواشون شده ؟ دیباز پرس مازار

 

 یتا تو بتون رمیپاسخ داد :نه بهش گفته من م الریآ

  یانتخاب کن یبدون نگران

 

 انتخاب کنه ؟ وی:چ دیرا پرس یسوال بعد مازار

 

مازار نگاه کرد و گفت  یدر چشمان آب میمستق الریآ

 بدون اون  ایبا اون ادامه بده  شویزدگ خوادی:که م

 

ابرو باال انداخت وگفت :پس اونم مثل من  مازار

 یصحنه رو ترک کنه.در واقع همون اشتباه خوادیم

 که من در باره عشق کردم 

 

ادامه سخنان مازار بلند شد  دنیمشتاق شن الریآ

 ؟ هی:منظورت چ دیو پرس ستادیا
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با  ینگاه کرد و گفت :وقت الریبه صورت آ مازار

 یخودم گفتم اون بدون من راحته تره و رفتم فکر م

رو کردم .اما بعدها متوجه  ایکار دن نیگردم درست تر

گفتم دوستش دارم تا  یالاقل بهش م دیشدم که با

 خودش انتخاب کنه 

 

که دوستش  یبهش نگفت ی:حت دیکنجکاو پرس الریآ

 ؟ یدار

 

 سر باال انداخت وگفت :نه  مازار

 

بدون تو  یکرد ی:پس چطور فکر م دیباز پرس الریآ

 خوشبخته ؟

 

شد و گفت :چون  رهیبه صورت دخترک خ مازار

 بود  گهید یکیعاشق 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۴ پارت

 

شد و گفت :چون  رهیبه صورت دخترک خ مازار

 بود  گهید یکیعاشق 

 

 انیکه تاسفش در ان نما یمتاسف شد و با لحن الریآ

که ازش حرف  یدرمون یبود گفت :پس اون درد ب

 عشق بود ؟ یزدیم
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.اون ازمن  نهیرا کامل کرد :و ک الریجمله آ مازار

 بهتر بگم ازم متنفر بود . ایاومد . یخوشش نم

 

 داشت ؟ نهی:چرا ازت ک دیبا دقت پرس الریآ

 

 داد  الریتمام نگاهش را به چشمان آ مازار

 سکوت کرد  قهیدق چند

 وفتش بود  گرید امروز

راز سالها پنهان شده در قلبش را بر زبان  نیا دیبا

 آورد  یم

 یپلک بزند گفت :چون تو یحت نکهیبدون ا پس

دوستش داشت کور  یلیچشم عروسکشو که خ یبچگ

اون دختر اعتقاد  یکردم و دست و پاش کندم .از طرف

  میداشت من و مادرم ،پدرشو ازش گرفت

 

  دیبر الریآ نفس

 را فراموش کرده بود دنینفس کش ینحو

 اش بدون حرکت بود  نهیس
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 کرد یسکوت به مازار نگاه م در

 

 واکنش را از دخترک داشت نیانتظار ا مازار

 بر لب نشاند  یکمرنگ لبخند

 شدیلحظه از هم جدا نم کی چشمانشان

 دونمیدلم رفت .نم یاز ک دونمیگفت :اصال نم مازار

 یاز ک دونمیتو .نم یشد که همه فکرم شد چشما یچ

 .... یقلبم تکون خورد ول یهر بار که لبخند زد

 

 حرفش رفت  انیم الریآ

 شده بود  ریغافلگ یحساب

که به  یزبانش را در دهانش تکان داد وبا صدا اما

گفت  دیکش یم رونیاش ب یصوت یزور از تارها

 .یوقت نگفت چی:ه

 

 یگفت :فکر م الریچشمان آ اهیمحو در شب س مازار

با اون  ی....از طرفیشیخوشبخت م اوشیکردم با س

 یخودم نم یبرا یمن شانس یکه تو داشت یهمه نفرت
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من قبول  یبگه ول ادی....مامان چندبار خواست ب دمید

تالش کرده بود  یلیخ رضایعل ینکردم ...سر ماجرا

بشه  یپدرت راص دیشا امیکنه تا بهم خبر بده ب دایپ

من  ی.ول یبا من ازدواج کن یعل یالاقل به جا

کرد که تو عقدش شده  دامیپ یمسافرت بودم .وقت

  یبود

 

 مازار گرفت  یها یباالخره نگاهش را از آب الریآ

 داد  نیزم یرو یعلف ها به

 یکرد دختر مورد عالقه  یفکرش را هم نم اصال

 مازار خودش باشد 

  دیوز یخنک مینس

در هم  یوحش یادکلن مازار همراه با عطر گل ها یبو

  ختیآم

  دیچیاش پ ینیدر ب و

 شیرجاس فیدستانش را در هم گره زده بود و بالتکل 

 بود ستادهیا

 کرد   یصادر نم یفرمان چیه مغزش

 خونه ؟ میگرفت:بر میاو تصم یبه جا مازار
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 گفت  یراست م انگار

 یاتاقش به حرفها ییگشت خانه و در تنها یبر م دیبا

 کرد  یفکر م شتریاو ب

 بود  یریامروز ،روز غافلگ انگار

  اوشیاز س آن

 هم مازار .... آن
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۵ پارت
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 شد  یبرگشت به خانه قدم زنان ط ریمس

 سکوت کامل  در

 یزیفرصت داده بود تا در آرمش آن چ الریبه آ مازار

 هضم کند  دهیرا که شن

بغل کرده  شیکه خودش را با دست ها یدر حال الریآ

 بود 

 داشت  یبرم گام

از گوشه چشم به  یفقط گاه بیدست در ج مازار

اش نگاه  یدوست داشتن اهیدخترک چشم و ابرو س

 کرد  یم

 بود  یراض تینها یاعترافش ب از

 کرد یم یاحساس سبک یحساب

اصال مشخص نبود که قرار  الریاز رفتار آ نکهیا با

 ابراز عالقه نشان دهد  نیدر برابر ا یاست چه واکنش

بود  یکه عالقه اش را ابراز کرده بود راض نیهم اما

 کرد  یو حس م

 را به خودش ادا کرده  نشید
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  ستیچند سال گذشته به خودش بدهکار ن ومثل

 وقت داشت  شتر،یب یحرفها یبرا

را که  یتا حرفها دادیزمان م الریبه آ دیفقط با فعال

 بود به طور کامل درک کند  دهیشن

  دنندیخانه که رس به

  ستادیدخترک ا یوبه ر رو

اگه ناراحتت  دیگفت :ببخش الریدر چشمان آ رهیخ

 کردم 

 

 سر تکان داد و زمزمه کرد ::نه  الریآ

 

 در را باز کرد  گرید یبدون کالم و

 شد و در را پشت سرش بست  وارد

 رفت به مازار تعارف بزند ادشی یحت

 

  اطیح یبه سمت انتها میمستق

بود و داشت  ستادهیالنه  مرغ ها که بانو آنجا ا کنار

 کرد رفت  یم تیانها را به داخل النه اشان هدا
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 بود  نیروز غروب کارشان هم هر

 ؟ ی:کجا بود دینگاهش کرد و پرس بانو

 

 حواس پاسخ داد :کنار رود ...بانو ؟ یب الریآ

 

 شیزیچ کیبه سمت خواهرش که معلوم بود  بانو

 شده برگشت 

 شده ؟ یزی:چ دیپرس و

 

در جواب سوال خواهرش گفت :امروز مازار  الریآ

 وقته منو دوست داره  یلیبهم گفت که خ

 

زد  یکرد  لبخند گرم یم ینیب شیاتفاق را پ نیا بانو

 و گفت :پس باالخره دهن باز کرد ؟

 

 یدونستی:تو م دیمتجب به بانو نگاه کرد و پرس الریآ

 ؟
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 واهرش را تماشا کردبامحبت صورت پر سوال خ بانو

 

اومد  من  ایبه دن دیکه ام یداد :آره .از وقت وپاسخ

متوجه شدم که اون بهت  دمیشما دوتا رو با هم د

 عالقه منده 

 

: پس اون که بهم  دیاش را پرس یسوال بعد الریآ

منظورت  نیاطرافت بب یچشمتو باز کن آدمها یگفت

 مازار بود ؟

 

 با لبخند سرتکان داد بانو
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۶ پارت

 

کاشته شده  یمتفکر به گوجه و بادمجان ها الریآ

 یفکرش هم نم یشد و گفت :حت رهیگوشه باغچه خ

 کردم 

 

 ساکت بود  بانو

 کیاز سکوت خواهرش استفاده کرد و گفت : الریآ

 هم افتاده  گهیاتفاق د

 

 ؟ ی:چ دیدِر النه مرغها را بست و پرس بانو

 

 افتاد  وراه

کرد :سحر برگشته  فیهم همراهش شد و تعر الریآ

 نیمانع ب خوامیگفته من نم اوشیخونه پدرش .به س
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انتخاب  الریمن و آ نیبب دیباشم.خودت با الریتو وآ

 کالفه و سردر گم بود  یحساب اوشی.س یکن

 

 کنار باغچه نشست  بانو

که دستش بود  یو در سبد کوچک دیچ اریخ یکم

 گذاشت 

 کیبگه .خوب اونم حتما  یچ دونهی:واال آدم نم وگفت

کم  کیکرده ....برو  یفکر نیشده که همچ یزیچ

  میشام کتکلت دار نیبچ یسبز

 

 ؟ یها رفت و گفت :مثال چ یبه سمت سبز الریآ

 

که در  یآب ریش ریرا ز ارهایهمانطور که خ بانو

 شست یم شدیباغچه باز م

 ایبد بوده . اوشیرفتار س دی.شا دونمیپاسخ داد :نم 

شب چهلم  یاون شب عمه محبوبه تو یحرفها

شما برنامه  نیباعث شده بدونه بب امرزیخدا ب رضایعل

 ... ایبود  یا

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 ادامه جمله بانو را متوجه نشد  الریآ

 ؟ امرزیخدا ب رضایبود عل گفته

  دیشن یم ادیجمله را ز نیروزها چقدر ا نیا

.تازه گذشته  رضایعل امرزیرضا،خدابیعل مرحوم

کرده  یمگر چقدر زندگ رضایعل چارهی....ب رضایعل

 مرد  یزود نیبود که به ا

  ندیفرصت نکرد فرزندش را بب یحت

کرد تا  یکه با هم بودنند همه تالشش را م ییوقتها

 خوب باشد  الریحال آ

 وقت کنار او خوب نبود  چیه الریچند حال آ هر

 دیفهم یزود م یلیرا خ نیا او،هم

 

سر سفره شام  یو منصور پنج نفر حانهیر همراه

 نشسته بودنند 

را کنار  ییغذا یوعده ها شتریب حانهیو ر منصور

 گذراندنند تا آنها هم تنها نباشند  یآنها م

  دیکه به گوش رس اطیزنگ ح یصدا

 رفت تا در را باز کند  منصور
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 وارد شد  نیپرو شیلحظه بعد همراه زن عمو چند

  ستادنندیا نیبه احترام پرو دخترها

 سفره نشاندند  یاو را باال کیاز سالم و عل بعد

 آورد  وانیبشقاب و ل شیبرا حانهیر

جان .قدمت  نیپرو یخوش آمد یلیگفت :خ شعله

  یومدیچند وقته خونه ما ن یدونیچشمم .م یرو

 

و گفت :بخدا دست  و دلم به  دیآب نوش یکم نیپرو

 یکس حت چی.حوصله ه رمیرفتن از خونه نم رونیب

 خودمو ندارم 

 

گفت :دلتو بسپار به خدا .خودش بهت آرامش  شعله

 امیچطوره ؟دو ،سه روزه نتونستم ب دی.ناه دهیم

  دمشیند
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۷ پارت

 

گفت :دلتو بسپار به خدا .خودش بهت آرامش  شعله

 امیچطوره ؟دو ،سه روزه نتونستم ب دی.ناه دهیم

  دمشیند

 

بچه ام  اوشی...س ستیپاسخ داد :اونم خوب ن نیپرو

دختره هر  یلب تر کنه .ول هیهواشو داره .کاف یلیخ

 . شهیمثل شمع آب م شتریروز ب

 

اش  یجمع شده در چشمش را با گوشه روسر اشک

گذاشت رفت  روزیهم د اوشیاک کرد و گفت: زن سپ

نشسته بودم اومد جلوم گفت مامان حالل کن  اطی.تو ح
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شده .نه گفت چرا  یخونه بابام .نه گفت چ رمی.دارم م

 اوشیبه س شبیبرم .خونه سوت و کوره .د خوامیم

 هیمشکل چ نمیگفتم مادر بذار پاشم برم خونه پدرش بب

 نارحته ؟ ی.از چ

 خودمون ... نیمساله ب کی. خوادینم گهیم اوشیس

خدا از سر  یو گفت :اله دیآب نوش یجرعه ا دوباره

 نیمحبوبه نگذره که اون شب دوباره ا ریگناه و تقص

دوتا بچه رو سر زبون مردم انداخت .اگه غلط نکنم 

 همون حرفا باعث شد چشم دختره بترسه

 

 دلش پر بود یحساب چارهیب

ش را تند تند پاک کرد و صورت یرو یاشکها دوباره

رسم سر  یم یکیروزا دلم پره تا به  نیگفت :منم ا

حرفا .....اومدم  نیاز ا می.بگذر شهیدرد و دلم باز م

که  دمیشن ونیبزنم شعله جان ...از هما یحرف شاد

 ادیبانو قرار بوده خواستگار ب یمحمود بهش گفته برا

فعال دست نگه دارن  نیگفت نی.اما شما مخالفت کرد

 درسته ؟
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 پاسخ داد :درسته  شعله

 

 نیانداخت ریبه تاخ ریامر خ یچ یگفت :برا نیپرو

 یآقا شهرام بنده خدا زاهش دوره .کار و زندگ نی.ا

همه راه بخواد بره و دوباره برگرده اصال  نیداره .ا

 دیان شاهللا که بانو هم سف انی.بذارن ب ستیدرست ن

  شهیبخت م

 

 گفت :آخه شما .. دیبا ترد شعله

 

خانواده  کیحرفش گفت :ما همه امون  انیم نیپرو

.حاال هم قراره  می،همه با هم عزادار پسرمون هست میا

 ستین ی.عقد و عروس ادیدخترمون خواستگار ب یبرا

با هم  انیبذار ب هیکه بگم ساز و دهل داره .خواستگار

 آشنا بشن .ان شاهللا که قسمتشون با همه

 

 کرد  یگوش م شانیافتاده به حرفها نییپا یبا سر بانو

 نگاهش کرد نیپرو
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دختر اگر سالها تباه شده بود بخاطر  نیا عمر

 بود  شیپدر و عمو یخودخواه

 خواست او باعث تباه شدن عمرش شود ینم نباریا

را از اعماق قلبش روانه راه بانو کرد و گفت  شیدعا

 یبخت بش دیکه سف ی:اله

 

 کرد  یگوش م شیبه حرفها نییپا یهنوز با سر بانو

کرد و  الرینگاهش را روانه صورت آ نباریا نیپرو

بخت خوب هم سر راه تو قرار  کیکه خدا  یگفت :اله

که از  ی.اله یدیند یریمن که خ یبده ....از بچه ها

 به بعد دلت شاد بشه  نیا

 

 یکه اشکانش جار نیبا چشمان پر اشک به پرو الریآ

 گفت نگاه کرد  یجمالت را م نیبود و با حسرت ا

 بود  دهیند یریاو خ یبچه ها از

 گفت ؟ یرا هم م اوشیس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۸ پارت

 

 در آشپزخانه  مشغول درست کردن غذا بود  فهیشر

 پخت غذا  ریخودش درگ البته

 سحر و حال و احوالش  ریفکرش در گ و

حرفها  نیو ا اوشیمسافرت رفتن س هیبود  قض دیفهم

 ستین

 حرفها بود  نیخرابتر از ا دید یکه از دخترش م یحال

که به مسافرت رفته  یشوهر یساده برا یدلتنگ کی

همه به هم  نیتوانست حال و روز دخترش را ا ینم

 زدیبر
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 قابلمه را کم کرد و به سمت اتاق سحر رفت  ریز

 که آمده بود  یچند روز نیمثل تمام ا دخترک

 کرده در خودش گوشه اتاق نشسته بود  کز

بلند شد و گفت :جانم  شیمادرش وارد شد از جا تا

 ؟ یمامان کارم دار

 

دست دخترش را گرفت و گفت :نه مادر کار  فهیشر

 امی.گفتم ب ییاینم رونی.تو که از اتاق ب ستین یخاص

  میکم حرف بزن کی

 

 که دست دخترش را گرفته بود  همانطور

 هم نشستند  با

 کرد  یآهسته پشت دست دخترش را نوازش م فهیشر

 ی؟از روز یقرار ی؟ب یستی:چته مادر ؟خوب ن گفت

 یخونم انگار غم دار یاز چشمات م نجایا یکه اومد

.همه  ستیکه شوهرش رفته سفر ن ی.حال تو ،حال زن

 ارمیکنم ازت نپرسم .به روت ن یاش دارم تالش م

 مادر شهینم یول
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 شده  ی.بهم بگو چ زنهی.دلم شور م نگرانتم

 

 خودش هم خسته بود  سحر

 درد و دل کند  یکیداشت با  دوست

به دست مادرش داد و گفت :بهت  یفیفشار خف پس

و به خودت فشار  یناراحت باش دینبا یمامان ول گمیم

 یاریب

 

 ن داد دل نگران سر تکا فهیشر

 

اون شب عمه محبوبه راست بود  یگفت :حرفها سحر

 الریدلباخته دخترهموش بوده .آ یاز بچگ اوشی.س

اومد  شیکه اون ماجرا پ ی.وقت گمیرو م رضایزن عل

 یبه ناحق رفت و مجبور شد زن عل الریآ ییو آبرو

نبوده ....بعدش هم که اومد  رانیا اوشیبشه .س

رو  الریکرد آ یم یواقعا داشت سع یخواستگار

 یرو م یفراموش کنه .من از همون شب اول همه چ

 دونستم ....
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 مکث کرد  قهیدق چند

گفت :حاال که  دیکه دخترش را ساکت د فهیشر

هندستون کرده  ادی لشیبرادرش مرده دوباره ف

؟به تو ،هم گفته برگرد  الریبرگرده سراغ آ خوادی؟م

 ؟ یبرو خونه بابات ؟انگار نه انگار که تو زنش شد

 

 هی.مگه الک نمیبلند شد و گفت :صبر کن بب شیجا از

 کنم .... یبا خواهرش روشن م فموی.منم تکل

 

 الیل یی....کجاالی...لالیاتاق را باز کرد :ل در

 

 

  زدیحرف م یسر هم و رگبار پشت

  دادیسحر امان پاسخ نم به

 به طرف مادرش رفت  سحر

 یصدا الیرا گرفت و در اتاق را بست تا ل دستش

 مادرش را نشنود
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۱۹ پارت

 

داره  الیبه ل یمامان ؟چه ربط یکن یم کاری:چ گفت

  گمیبرات م ویمن همه چ نی؟بش

 

 ؟ یبگ یخوایم یچ گهی:د دیپرس تیبا عصبان فهیشر

 

نگفته .من  یزیداد :بخدا اون اصال چ حیتوض سحر

اون و عشق  نیمانع ب خوامیخودم اومدم.بهش گفتم نم
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 میسابقش باشم .خواستم خودش فکر کنه و تصم

  رهیبگ

 

به صورتش زد و گفت  یبا دست ضربه ا فهیشر

به امان خدا پا  یول کرد تویدختر .زندگ یچ یعنی:

به عشق سابقش فکر  نهیکه شوهرت بش یاومد یشد

مگه قصه اس ؟شوهر  یدختر ؟زندگ یکنه ؟تو عاقل

دختر  کی یروز کی؟ یکه چ یدسته گلتو ول کرد

 تیگزند نمیتو ا نیشده ا وهیحاال دوباره ب یخواستیم

سراغش ؟آخه کدوم  یراحت بر الیتا با خ رمیمن م

 گنه  یم یکار نیآدم عاقل همچ

 

اگه  خوامیو گفت :من م دیاشک سحر چ یها قطره

 یقراره با من ادامه بده با قلبش انتخاب کنم .نه زورک

 از سر اجبار 

 

آخه .مگه  یزنیم هیچه حرف نیگفت :ا انهیشاک فهیشر

 زورش کرده بود؟ یبار اول ک
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از اشک به صورت مادرش  سیبا چشمان خ سحر

 زورش نکرده بود . ینگاه کرد و گفت :کس

خودش و با انتخاب خودش  یقول خودش با پا به

واقعا  دیکنه .شا یفرق م طیمامان االن شرا یاومد .ول

باشه ....مامان بخدا  الریداشته باشه برگرده با آ لیتما

دوست دارم  یخراب بشه .ول میزندگ خوادیمنم دلم نم

من باشه  شیپ اوشیهمه قلب س میاگه قراره ادامه بد

کنم .دوست دارم  لیتحم هشخودمو ب خوامی..،نم

 تیاز سر مسئول نکهیخودش منو انتخاب کنه نه ا

 کنارم بمونه 

 

 دخترش را در آغوش گرفت  فهیشر

  دیرا بوس شیموها یرو

درست  یبگم مادر .خدا بزرگه .همه چ ی:چ گفت

 .شهیم

 

 

 وارد اتاق شد  اوشیس

 بود  یشب بود که اتاقشان سوت و کور و خال چند
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 بود  یسحر خبر یخنده ها یاز صدا نه

  شیاز صحبتها نه

هم رفت و  شیروزها نیسرخوش و مهربان ا دخترک

 گذاشت  شیتنها

 را بکند  شیخوب فکرها گفته

  ردیبگ میتصم و

 کرد ؟ یانتخاب م الریاو و ا نیب دیبا حاال

 یرا از نو آغاز م زیهمه چ الریبا آ گرید کباری یعنی

 کردنند 

نبود  الریاز سحر که سختر از فراموش کردن آ گذشتن

 ؟بود؟

به  یراض گریبکبار د الریآ دادیسحر را طالق م اگر

 شد؟یبودن با او م

سحر را  یوقت چشمان معصوم و دوست داشتن آن

 برد؟ یم ادیچطور از 

سواالت را از خودش  نیهزار بار ا یروز ،روز هر

  دیپرس یم
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سحر  یخال یگذاشت وجا یاتاق م نیکه پا به ا هربار

  دید یرا م

وقفه حرف  یدر مغزش نشسته بود و ب یکی انگار

  زدیم

  زدیم حرف

 

🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۰ پارت

 

نشسته  یاتاق بزرگ آخر هال پشت دار قال یتو  بانو

 بود 
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 بافت  یرا م یبه رج قال رج

 خواند  یهم م الریمادرش و آ ینقشه برا یرو از

 بانو  یطبق گفته ها آنها

 کرد  یکه تند تند کار م یدستها با

  ختندیآم یرا در هم م یو پود قال تار

:مادر  دیهال به گوششان رس یمنصور از تو یصدا

 میمهمون دار یی؟مادر ؟کجا

 

پسرش را صدا کرد و گفت :منصور جان  شعله

  نجایا ایب یکنار دار قال نجامی.ا

 

 دیو گفت :سالم خسته نباش ستادیدم در اتاق ا منصور

. 

 

جواب سالمش را  دادند و منصور  شیو دخترها شعله

من  شی...آقا شهرام اومد باغ پ میگفت :مهمون دار

 ی.خواست بدونه اگه بانو مشکل می.با هم صحبت کرد

 سفر هستن. ینداره دو کلمه با هم حرف بزنن .راه
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 جا خورد  بانو

  دیخجالت کش و

منصور و از او در خواست  شیرفته بود پ شهرام

 حرف زدن کرده بود 

 قند ته دلش آب شد  یا تکه

چه خوب داشت عادات خودش را  یمرد شهر نیا

 کرد  یگذاشت و طبق رسومات آنها رفتار م یکنار م

 اجازه درست ندانسته بود  یحرف زدن را هم ب یحت

زد و گفت :تعارفشون کن  یلبخند ذوق زده ا شعله

 داخل  انیب

 

هال...آقا شهرام  ی.تو نجاستیگفت :هم منصور

 کنن  یاتاق .بچه ها دارن کار م یتو دییبفرما

 

 را مرتب کرد  شیو لباس ها یتند تند روسر بانو

 داد  یوسالم بلند باال ستادیدم در اتاق ا شهرام
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و  کردنند یبا شهرام سالم و احوال پرس الریو آ شعله

 کردنند  یبا هم گپ و گفت مختصر یکوتاه قیدقا

آوردن و شعله به بهانه سر  یبه بهانه چا الریآ سپس

 زدن به غذا از اتاق خارج شدنند 

دنبال نخود  رودیو گفت م دیهم که عمال خند منصور

  اهیس

 

 بود  ستادیهمانطور که پشت سر بانو ا شهرام

 اطراف بانو را آلوده کرده بود  یادکلنش کل هوا عطر

بافت  یم یو گفت :مادر منم قال دیکش یقال یرو یدست

 هیخوب بچگ یمن پر از خاطره ها یبرا یباف ی.قال

اتاق گذاشتم  نیکه پا به ا یا قهیچند دق نیهم ی.تو

که مادرم  یانگار به گذشته سفر کردم .همون روزها

ر و بافت و من دو ینشست و م یم یدار قال یپا

 کردم  یم یبرش باز

 

 لبخند زد و گفت :زنده باشن  بانو

 

 هم لبخند زد  شهرام
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پشت به دار  یعنیبانو و البته بر خالف جهت او  کنار

 نشست و گفت :اومدم باهات چند کلمه حرف بزنم  یقال

 دستش داشت  یکارد مخصوص را همچنان تو بانو

بانو ادامه سخنش را گفت  یبا نگاه به دستها شهرام

که  یاز اون مدت شتریاالن هم ب نی:من و مازار تا هم

از  شتری.واقعا ب میموند نجایبرنامه امون بوده ا یتو

و به  میبرگرد دی.با میبرامون امکان ندارهبمون نیا

 یخواستگار ی.ظاهرا پدرت برا  میکارهامون برس

 ی.حت فتهیعقب ب یقدر تهموافقت نکردن و خواس

 تیمادر مازار گفت زنعموت هم اومدن و اعالم رضا

....من و مازار فردا  ستیکرده اما باز پدرت موافق ن

 کی.اما قبل رفتن من خواستم  میریم میصبح زود دار

سوال  کی یبا تو داشته باشم .اومدم فقط برا یصحبت

 ؟....

 

 سخنش را نگفت  ادامه

 یبافته شده قال یشد و نگاهش را به رج ها ساکت

 بانو داد  ییبایز

 منتظر نگاهش کرد و بانو
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گفت :مادر من  دیشهرام که نگاه منتظر بانو را د 

 ستی.مسافرت و راه دور براش مناسب ن ماریو ب رهیپ

مادرم رو  خوامیاما نم ادهیز یلیمن خ ی.ارزش تو برا

کنم .اومدم بهت بگم من دفعه بعد با مادرو  تیاذ

همه  نی.اگه مادرم رو ا امیم یواستگارخ یبرادرم برا

 باشم که دست پر برگرده ؟ دواریتونم ام یم ارمیراه ب

 

 کرد  ینگاه م شیبه دستها ریفقط سر به ز بانو

 نی:ا دیتر برد و پرس کیصورتش را نزد یکم شهرام

  تهیسکوتت .نشانه رضا

 

به شهرام انداخت  یخجالت زده نگاه کوتاه بانو

 دخترک بود یلبها یرو ی.لبخند نامحسوس

 یلبخند زد و گفت :پس با مادرم خدمتتون م شهرام

 میرس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۱ پارت

 

 بود  ستادهیپشت پنجره اتاقش ا الریآ

 یادیکه درست مثل اتفاقات روز گذشته ز یبه باران و

 کرد  یباور بود نگاه م رقابلیو غ بیعج

وقت تجربه اش  چیافتاد که قبل از آن ه یاتفاق  روزید

 نکرده بود

 نشده  ینیب شیباور و پ رقابلی،غ بیعج یاتفاقات

 

 کرد  یباور م یکس چه

 بلند  یها شیو ر دهیمرد با آن صورت تک آن

 آشفته و چشمان گود رفته  یآن موها با
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  دهیمرد الغر و رنگ و رو پر آن

 نشسته بود  شیدر هال خانه عمو که

 باشد که .... یمرد همان

 

 را تمام کرد  شیشهرام حرفها یقبل وقت روز

 بودنند  یسرگرم خداحافظ اطیح در

 کوفت  یو  با ضربات محکم به در م ییایپ یکی که

به سرعت در را باز کرد و خدمتکار منزل  منصور

 انداخت اطیندانست چطور خودش را درون ح ونیهما

د که با استرس خانواده به او چشم دوخته بودنن همه

 بود  یمطلب انیدرحال ب

  شدیم انیب دهیبر دهیکلماتش که بر یاز ال به ال فقط

 آمده  یکیشدنند که  متوجه

 شده یخبرها ونیبود در خانه هما معلوم

 منزل او شدنند  یبا هم راه همه

 و محمود خبر دهند  لهیکه رفتند تا به جم یوقت یحت

 هم همراهشان شد  مازار
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 گذشته روز

 

 رفتند  یم ونیمنزل هما یبه سو یهمگ

 افتاده  یاتفاق نیپرو یبود که برا نیحدسشان ا شتریب

به  ییاز داغ فرزند بال چارهیبودنند مبادا زن ب نگران

 سرش آمده باشد 

 

 وارد خانه شدنند یوقت اما

داده به  هیکه آخر سالن تک یمرد دنیهم با د آنها

 نشسته بود یپشت

 بند آمد  زبانشان

 آشفته  یبلند و موها یها شیبا ر دهیتک یمرد

  دادیبودنش م ماریمکرر که خبر ب یسرفه ها و

 خانواده دورش جمع بودنند  یاعضا همه

 کنارش نشسته بود ونیهما

 دادیجانش را ماساژ م یب یشانه ها اوشیس
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کنار  هیسرخ شده از شدت گر یبا صورت نیپرو

 پسرش نشسته بود 

 خوراند  یربت ماو از ش به

 داشت و یچشم از مرد درب و داغانش بر نم دیناه

  ختیر یاشک م کسرهی

 

 شوهرش بود رهیمبهوت خ یبا نگاه الریآ

 زنده بود..... رضایعل

 نتواست سرپا بماند  نیاز ا شتریب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۲ پارت

 

 افتاد  نیزم یرو دوزانو

 نشست  رضایعل مقابل

او را به  شیبود که حدود دوماه پ یهمان مرد نیا

 گور سپردنند ؟

 کردنند ؟ یعزادار شیبرا روزها

 هفتم و چهلمش را هم برگزار کردنند  یحت

 زنده بود  حاال

اما زنده  ماریب ینشسته بود .اگرچه با تن مقابلش

 وسالم

 نگاه کرد الریخسته به آ یبا چشمان رضایعل

 شیر انیم دیبه وضوح قطره اشکش را که چک الریآ

 دیفرو رفت د مانشیپر و پ یها

 

 دانست چه شده  یکس نم چیه
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کم از  نکهیچه اتفاق افتاده که حاال با ا یعل یبرا و

 مرده ها ندارد 

 زنده است  اما

و  دیگنج یدر پوست خودش نم یاز خوشحال نیپرو

 رفت  یم رضایقربان صدقه عل کسرهی

 برادرش بود  نهیدر حال معا اوشیس

 یلحظه از او چشم نم کی یبرا یافراد حت ریسا و

 گرفتند 

 به خودش آمد  هییانگار زودتر از بق مازار

 بود  نیکه صادر کرد ا یفرمان نیاول مغزش

را از دست  الریشانس بودن و داشتن آ گرید کباری

 داد 

  دیکش شیموها انیرا م شیدستها

  اوردیدرشان ب شهیاز ر خواهدیکه انگار م یجور

انسان  کیخودش را لعنت کرد که از نمردن  و

 ناراحت شده 

 رضایشده ؟عل ی:چ دیپرس یبا بهت و ناباور منصور

 مگه تو ؟.....
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نمرده .بچه ام  رضایوافر گفت :عل یبا ذوق نیپرو

زنده اس .برگشته خونه ...برگشته  ینمرده ....عل

 ما  شیپ

 

  دیخند یم هیگر انیکرد و م یم هیخنده گر انیوم

 گفت  یجمالت را پشت هم م نیا کسرهی

 اش رفت  یبه سمت جار شعله

 را در آغوش گرفتند  گریهمد نیبا پرو و

 توامان شده بود  شانیها هیو گر خنده

 داشت  یهم که از شوهرش چشم بر نم دیناه

 کرد  ینگاهش م یهر  از گاه رضایعل

خسته  یرا گذرانده و حساب یسخت یبود روزها معلوم

 اس 

 یرا که ب دیدستش را دراز کرد و دست ناه رضایعل

 گرفت ختیر یوقفه اشک م

 فشار داد آهسته
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:بهتون گفته ماجرا  دیمحمود رو به برادرش پرس 

 ؟ هیچ

 

 یلیحالش خ یگفته .ول ییزایچ کیپاسخ داد : ونیهما

 فیذره سرحال بشه درست تعر کی. ستیرو به راه ن

 هیچ هییقض مینیکنه بب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۳ پارت

 

 جا آمد  ی.فقط کم یحالش کم یوقت
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 کرد : فیگونه تعر نیواقعه را ا شرح

خوردم و  نیزم یاهیگ یداروها دنیروز موقع چ اون

 درد داشت ادیز یلیپام خ

 بودم در رفته .سرما هم خورده بود مطمئنم

 

 کرد  یحرف زدن سرفه م انیم 

.خودمو  نییپا امیرفته بودم باال نتوستم ب یلی:خ

 دهیغار که قبال د کیکشون کشون رسوندم به 

که خودش  یجوری.ا دمید دیبودمش .اما اونجا مج

با  شیسرباز یکرد تو فیموقع بستن پام برام تعر

هاش مواد مصرف کرده بودن و کم کم  قیچندتا از رف

معتاد شده بود و خانواده اش تردش کرده  یحساب

 بودن ....

 

 سرفه کرد  باز

 آمد یکه نفسش باال نم دیآنقدر شد نباریا

 را دست برادرش داد یچا وانیل اوشیس

 گرفت  یو نفس دیچند جرعه نوش رضایعل

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



گفت خانواده  یکه م نطوریبعد ادامه داد :البته ا یکم

که قرار  ییدختر دا کیو  ییدا کیهم نداشت . یا

اونا هم  ادیاعت یبود باهاش ازدواج کنه که بعد ماجرا

 ازش گذشتن .

 

 کرد: یحرف زدن خس خس م زمان

 کهیخودش چهارتا ت یغار و برا یبود تو اومده

 آورده بود  لیوسا

 بتونه ترک کنه  نکهیا دیام به

گفت  ی.اما خودش مشیبعد هم بره سر زندگ و

چندماهه که نتونسته ترک کنه .تو غار موندگار شده 

سالم تر  یغار غذاها یکه اومده تو یگفت از وقت ی.م

کنه تا سم بهتر از بدنش دفع  ی.ورزش م خورهیم

 بشه .

 کردم که معتاده . یگفت باور نم یخودش نم اگه

 

  دیانداخت و دستش را به صورتش کش نییرا پا سرش

 سخت بود یلیرات خخاط یآور ادی انگار
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شسته  شیکینداشت . شتریداد :دو دست لباس ب ادامه

که تنش داشت با لباس من  یبود .لباس سیبود خ

آب بود .بهم گفت   سیتنم خ یعوض کرد همه رختها

 اردشیب اوشیدنبال س ادیاستراحت کنم قرار شد اون ب

چه به سر پام اومده .آدرس خونه  نهیکوه تا بب یباال

 . دش یبهش دادم راه اوشیو مطب س

 

خشن بود .معلوم بود بغض هم همراه عفونت  شیصدا

کم  کیکه رفت  یرا بسته :وقت شیاش راه گلو نهیس

کرد در  زشیوحشتناک اومد  و کوه ر لیس کیبعدش 

 از سنگ و گل بسته شد .... یغار با کوه

 

وقفه راه  یو ب یاپیپ یسرفه کرد .سرفه ها باز

کرد  فیتعر یشتریب یبا سخت نبارینفسش که باز شد ا

:من پا درد داشتم .سرما خوردم و کم کم عفونت به 

روز به  کینبود . ی.غذا به اندازه کاف دیام رس هیر

خودم پامو جا انداختم . بخاطر تب و بدن درد  یسخت

تکون بخورم اما  جامتونستم از  یروزها نم یلیخ

ز کردن با یکه حالم بهتر بود همه تالشم برا یروزها

داشتم .تا  کیگلنگ کوچ کیکردم فقط  یدر غار م
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که بتونم از غار خودمو  یبه اندازه ا شبید نکهیا

 نجامیکه زنده ام و ا ینیراه باز شد...ا رونیبکشم ب

 معجزه  کیبا اون حال بد فقط  طیاون شرا یاونم تو
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۴ پارت

 

 داشت  دنید شیخانواده عمو حال

کرد به همه  یچند گوسفند قربان ونیموقع هما همان

 روستا گوشت داد 

 جمع بودنند ونیاز اقوام هم در خانه هما یتعداد

@Rooman_nazy
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 بود  ستادهیا اطیگوشه ح مازار

 با افکار درهم و برهمش چه کند  دیدانست با ینم

 ادیز اریخانواده بس نیا یخوشحال دنید یطرف از

 کرد  یخوشحالش م

زن  کی الریآ یعنی رضایبرگشت دوباره عل یطرف زا

 متاهل بود 

 یم یدانست چرا سرنوشت با او باز یهم نم خودش

 کند 

 اندازد  یبه دلش م دیام کباری

 کند  یم دشینا ام کباری

از زنده ماندن  دادیحاال وجدانش اجازه نم یحت

 ناراحت باشد  رصایعل

  استیآدم دن نیکرد خودخواه تر یوقت حس م آن

 شانه اش نشست  یرو یدست

  دیکه برگشت شهرام را پشت سرش د یوقت

:رو به  دیلبخند زد و شهرام پرس شیعمو یرو به

 ؟ یراه
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 یلی:خ دیجواب گذاشت و پرس یسوالش را ب مازار

انسان  کیمقدار از زنده بودن  کیاگه  هیخودخواه

 ناراحت باشم .

 

تو بودم  یسرتکان داد گفت :اگه منم جا شهرام

و  ی.بعد اون همه سال عاشق شدمیاحتماال ناراحت م

با  کهویکه  یدیرس یبهش م یکردن عشقت داشت میقا

 دوباره همه برنامه هات خراب شد ... رضایاومدن عل

 

لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد :شانس تو هم  چند

باهات  ادیخوشش م ی.انگار زندگ گهید هینجوریا

 کنه یباز

 

.تو  رمیم نجای:من فردا از ا دیپرس نباریا مازار

 ستنیعزا دار ن گهیهم که د نای؟ا یکن کاریچ یخوایم

 ؟ یخواستگار یبرا یمون یبخوان نگران باشن .م
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حال به  نیا یتو یکن یلبخند زد:واقعا فکر م شهرام

 ؟ ذارمیتنهات م ختهیهمه ر

 

کرد لبخند بزند و گفت :حال من خوبه  یهم سع مازار

 م نباش .نگران

 

دستش را بر شانه برادر زاده اش فشار داد و  شهرام

 ی.تو تو ستین یشک چیبودن تو ه یگفت :در قو

 نمی. ا یاز سر گدروند نویاتفاقات بدتر از ا یزندگ

  ذارمی.اما من تنهات نم گذرهیم

 

 شیشانه عمو یدستش را باال آورد و رو مازار

 گذاشت 

آن  یپوزخند رو ایاز لبخند  یکه طرح یصورت با

 نقش بسته بود گفت :

 رسما منو به مسخره گرفته یزندگ

 

 مازار ناراحت بود  ختهیبابت حال به هم ر شهرام
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 کرد  یاش را درک م یشانیپر

 کرد یم یداشت با او باز یبد جور یزندگ واقعا

 

 بود  ستادهیپشت پنجره ا الریآ

 کرد  یبه باران نگاه م همچنان

 برگشته بود  رضایعل

 دیاو دفن شد همان مج یکه به جا یو ان کس زنده

 دنبال کمک امده بود  شیبود که برا

 بیآس یبه اندازه ا واناتیاثر ضربات و حمله ح در

 بود  دهید

 نبود صیقابل تشخ که

 مارستانیعصر همان روز برادرش را به ب اوشیس

 کرد  یبرد و او را بستر

 دهیکش شیها هیبه ر عفونت

 تحت درمان باشد یالزم بود چند روز و
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۵ پارت

 

 رضایبا عل داریو د کیعرض تبر یسحر برا خانواده

 آمده بودنند  ونیبه خانه هما

 داند  یخدا م فقط

 یمادرش را راض یسحر با چه اصرار و التماس که

 کرد 

 همراهشان شود  تا

 

 م نشسته بودنند و دور ه دهیرس تازه

 نبود یخانه خبر یمردها از
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به استقبال مهمان ها آمده   الیو ل نیو پرو دیناه فقط

 و کنارشان نشستند 

 

مشتاق دور تا دور خانه را به دنبال  یبا چشمان سحر

 گشت  یم اوشیس

دستش  ینفس زنان کنارش نشست و دست رو دیناه

 گذاشت 

  شدیکه از لبش جدا نم یلبخند با

وفا  یب یسرحال است گفت :خوب یداد حساب یم نشان

  یاز ما نکرد یادی گهیو د ی.رفت

 

بگم  یبر صورت نشاند وگفت :چ یلبخند کم رنگ سحر

 کرد یم جابیا ینطوریا طی.شرا

 

خدا همه  دیآهسته دستش را فشرد و گفت :به ام دیناه

  شهیدرست م  یچ
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 دیباز نگاهش را در خانه به گردش در اورد شا سحر

 کند  دایپ یرا گوشه ا اوشیس

 بود دهیامانش را بر یدلتنگ

 کرد یرا جستجو م یقرار مرد یب چشمانش

 گذشت یم دارشانید نیاز آخر یچند روز که

   افتیاو را ن یوقت

 ؟ ستین اوشی:س دیآهسته پرس اوردیطاقت ن باالخره

 

قرار سحر خواند  یرا از چشمان ب یکه دلتنگ دیناه

و   ونیهما یی.همراه دامارستانهی.ب ستین نجایگفت :ا

 موندن یعل شیپ مارستانیب نیداداشت افش

 

 نگاه کرد  دیفروغ به ناه یب یبا نگاه سحر

  دید یرا نم اوشیامروز  هم س پس

 دلتنگش بود  چقدر

  ندیداشت او را بب دیام چقدر

 نشست  شیآمد و در گلو بغض

 شود  شیاشکها دنیکیمانع چ نکهیا یبرا
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 را جلو برد  دستش

  دینوش یشربت مقابلش را برداشت و جرعه ا وانیل

 

 یطور نیگفت :چرا شما هم فهیرو به شر نیپرو

  نیخور ینم یزی؟چرا چ نینشست یخشک و خال

 

 ممنون  خورمینازک کرد وگفت :م یپشت چشم فهیشر

 

 بود  اوشیمادر زن س یمتوجه دلخور نیپرو

 یاو هم نم یدلخور یانقدر حالش خوب بود که حت اما

 توانست حالش را خراب کند 

 اورد یاو را هم به دست م دل

را با هم  زی.همه چ شدیدرست م زیهمه چ دوباره

 کردنند   یدرست م

 داشت  تیکه همه زنده و سالم بودنند اهم نیهم

 درست کرد  شدیاش را م یباق
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حالش خوبه ؟ما  رضای:عل دیپرس نیرو به پرو سحر

 نشد  یول مشینیکه بب میخدمت برس میتخواسیم روزید
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۶ پارت
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حالش خوبه ؟ما  رضای:عل دیپرس نیرو به پرو سحر

 نشد  یول مشینیکه بب میخدمت برس میخواستیم روزید

 

اش  هیمقدار ر کیبا ذوق گفت :خوبه مادر . نیپرو

 ستین یگفت مشکل خاص یم اوشیعفونت کرده .س

شکر که بچه  ی.اله شهیبشه حل م ی.چند روز بستر

 ام زنده اس

 

مادرش را در حرف زدن  یکرد کوتاه یم یسع سحر

 جبران کند 

 کباریگفت :خدا زو شکر که دلتون شاد شد و  پس

  دیرو بهتون بخش رضایخدا عل گهید

 

 با محبت به عروسش لبخند زد نیپرو

خواند  و   یرا از چشمانش م یو دلتنگ یقرار یب

همه  گهیخونه د نیبه ا یگفت : تو ،هم که بر گرد

 از قبل هم بهتر  یمثل قبل .حت شهیم یچ

 

@Rooman_nazy
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 داشیکجاست ؟پ اوشی:س  دیپرس یبا ناراحت فهیشر

 اصال  ستین

 

  مارستانهیلبخند زد و گفت :ب فهیشر یبه رو نیپرو

 

 سکوت کرد  فهیشر

که داشت بحث را عوض  یمحمد با آرامش خاص آقا

نشون  ینطوریوقتا معجزه هاش رو ا یکرد :خدا بعض

معجزه خدا  نباریشکر که ا ی.اله دهیبنده هاش م

 شامل حال ما شد .

 

را وسط گذاشت و کنار پدر  وهیظرف بزرگ م  الیل

 شوهرش نشست 

به او انداخت و گفت :چشمت  ینگاه مهربان محمد

 روشن عروسم 

 

 م و دلتون روشنلبخند زد :چش الیل
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خبر  یکیگفت :اون  یبا همان محبت و مهربان محمد

 دلش شاد بشه یخوب هم به مادرت بده بذار حساب

 

 نگاه کرد  الیکنجکاو به ل نیپرو

 انداخت  نییبا خجالت سر پا الیل

 بزند  یخواست دهان باز کند و حرف تا

 وارد شدنند  ونیو هما اوشیباز شد و س در

 یمهمان ها جلو آمدنند و سالم و احوال پرس دنید با

 کردنند  یگرم

 فهیبعد از حال و احوال  با آقا محمد و شر اوشیس

 خانوم 

 شیسر جا شهیسحر که آرام تر از هم یبه رو رو

 ستادهیبود ا ستادهیا

و گفت و گو  یکه گرم احوال پرس نیریتوجه به سا یب

 بودنند  یعاد یها

 صورت او نگاه کرد   به

  اوردیباالخره نتوانست طالقت ب حرس

 داد  اوشیرا به صورت پر از لبخند س نگاهش
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  دیبار یاز چشمانش م یدلتنگ

 ؟ ی:خوب دیبا لبخند و محبت پرس اوشیس

 

:بدون تو خوب بودن را  دییدوست داشت بگو سحر

  ستمیبلد ن

 

 ،دروغ گفت :خوبم  تیواقع یبه جا اما

 

سر خونه و  یبرگرد یخوای:نم دیآهسته پرس اوشیس

 ؟ تیزندگ

 

 سکوت کرد  سحر

 گشت ؟ یبرم دیبا

او را انتخاب  رضایدر نبود عل اوشیس یهم وقت آن

 نکرد بود

 داشت ؟ یا دهیکرد فا یحاال انتخابش م اگر

 آمد ؟ یهم اجبار ،اجبار دوباره به چه کارش م باز

  ردیبگ میبا قلبش تصم اوشیرفته بود تا س او
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۷ پارت

 

  ردیبگ میبا قلبش تصم اوشیرفته بود تا س او

حکم به برگشتن  رضایدر نبود عل اوشیقلب س و

 سحر نداد 

 یاز رو دیبا  اوشیس گرید کباریآمده و  یکه عل حاال

کرد موافق  یعقل و اجبار برگشتن سحر را انتخاب م

 نبود  لشیم
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  دیکه سکوت سحر را د اوشیس

 انداخت  نییپا سر

 خانواده دور هم نشستند  یاعضا

:چه خبر  دیرو به مادر زنش کرد و پرس اوشیس

 ؟ نی؟خوب

 

 دیکش یاش را هورا م یکه دلخور یبا لحن فهیشر

 شما یها یگفت :از احوال پرس

 

 نیانداخت و گفت :شرمنده ام  .ا نییسر پا اوشیس

داغونم  ینداشتم .مرگ عل یخوب یمدت حال روح

 کرده بود

 

 شکر حاال که دلتون شاد شد  یگفت :اله  فهیشر

 

 یرو به مادر زنش باز لبخند زد :همه کوتاه اوشیس

 کنم  یهامو جبران م
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 نگاه کرد  اوشیدلتنگ به لبخند س سحر

 بود  دهیوقت بود لبختدش را ند یلیخ

با هم بودن نداشتند  یبرا یوقت گریکه د افسوس

بلند قربان صدقه  یهزار بار با صدا یوگرنه روز

 رفت  یم شیلبخندها

 

 ؟ ومدین نی:افش دیرو به برادرش پرس الیل

 

 کیموند .من اومدم  مارستانیپاسخ داد :نه ب اوشیس

  ادیبردارم برگردم بعدش اون م لیوسا یسر

 

که آقا  ینجوریبه دخترش نگاه کرد و گفت :ا نیپرو

 یخبر خوب بهمون بد کیمحمد گفتن انگار تو قراره 

 ؟ هی.ماجرا چ
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اش را لو  یباردار یخواسته بود ماجرا الیاز ل سحر

ماندن با  میتصم الیل یاز ترس زندگ اوشیندهد تا س

  ردیهمسرش را نگ

 برگشته  رضایحاال که عل اما

 را گرفته بود  مشیسحر تصم و

 نداشت یبه پنهان کار یاجیاحت الیل گرید

به سحر نگاه کرد دخترک لبخند زد تا  الیل یوقت پس

اعالم خبر  یبرا یمتوجه شود که او مخالفت الیل

 اش ندارد  یباردار

موضوع را در حضور پدر و  نیا دیخجالت کش الیل اما

 نییبرادرش مطرح کند پس  با شرم سرش را پا

 انداخت 

 دوخت  یقال یرا به گل ها نگاهش

 محمد به همسرش نگاه کرد  قاآ

خبر را به پدر و  نیکشد ا یخجالت م الیدانست ل یم

 مادرش بدهد 

 زبان باز کند  فهیبود شر منتطر

  دیدر هم د یاو را هم با اخم ها یوقت اما
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قراره نوه دار   یزد و گفت :به سالمت یگرم لبخند

  میبش

 

 بر جمع حاکم شد  یشاد جو

 گفتند  یم کیتبر الیو به ل دنندیخند یم همه

 یبا وجود ان شکم گنده  به سخت نکهیبعد از ا دیناه

 دیرا بوس الیصورت ل

سحر و  یبه سحر کرد و گفت :ان شاهلل روز رو

  اوشیس

 

 زد  یلبخند تلخ سحر

 اما با محبت به همسرش نگاه کرد اوشیس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۲۸ پارت

 

 بود  لشیدر حال جمع کردن وسا الریآ

 فرستاده بود  غامیپ ونیهما

را جمع کند و دوباره سر خانه و  لشیها و وسا لباس

 برگردد شیزندگ

کدام خانه و  قاینشده بود بپرسد دق دایهم پ یکی البته

 ؟ یزندگ

 رضایاتاق طبقه دوم وسط اتاق مشترک عل همان

 و همسرش  اوشیوزنش و اتاق مشترک س

 دون شوهر هم ب آن

اش در آن خانه و  یاصل  فهیبرگردد چکار ؟وظ انجا

 ؟ ستیمشخصا چ یزندگ

 و سحر دیدادن ناه دق

 رفتن نداشت  یبرا یلیم
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 کباریراه آمده  دیخواست حاال که خدا با دل ناه ینم

 را به او برگردانده  شیمرد زندگ گرید

  شانیبرود و خراب شود سر زندگ او

 کرد  یمفصل صحبت م رضایبا عل دیبا

 یبرا یمیو تصم لیم نکهیدانست  با ا یهم نم خودش

 بازگشت ندارد 

 کند یرا جمع م لشیوسا چرا

  

 گذاشت  یم فشیرا داخل ک شیکتابها داشت

 افتاد  دشیچشمش به دسته کل که

 باغ مازار  یدرها دیکل

 

آمد  یخداحافظ یبرا  یوقت شیمازار  چهار روز پ که

 آورد  شیبرا

 حرف داشت ای،دن ایدن نگاهش

دل  به دل چشمان پر از درد و دلش نداد و  اما

 را در چند جمله خالصه کرد   شیحرفها
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خدمت  نیگرفت و گفت :ا الریرا به سمت آ دیکل دسته

  میاگه چند روز مزاحم کارت شد دیشما ...ببخش

 

بود گفت :نه  یکه همراه با شرمندگ یبا لبخند الریآ

،تو ببخش که باعث زحمتت شدم .وگرنه اونجا خونه 

 خودته 

 

زد و گفت :اونجا تا هر وقت که  یلبخند تلخ مازار

 نیفعال ا گهیمال تو. راحت ،راحت باش.منم د  یبخوا

  ینش تیتا اذ امیاطراف نم

 

 دو پهلو بود  یآخرش کم جمله

 نشود ؟ تیخواست بابت خانه باغ اذ ینم فقط

 گفت ؟ یآن روز کنار رودخانه را هم م یحرفها ای

 

داد و گفت  الرینگاهش را به چشمان آ مازار

 اون روزم .... ی:حرفها
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اش گفت  یقلب لیانداخت و بر خالف م نییرا پا سرش

 :فراموششون کن 

 

 انداخت  نییهم سرش را پا الریآ

کرده  تیچشمان مازار به او هم سرا یدلتنگ انگار

 رو به راه نبود ادیبودو حالش ز

 رفت  یگریبدون گفتن حرف د مازار

 

 

 گذاشت فشیک یرا هم تو دیدسته کل الریآ

 گرفت  یم یاساس میتصم کی شیزندگ یبرا دیبا

 یو آسمان زندگ نیزم انیخواست معلق م ینم گرید

 کند 

 وارد اتاق شد  بانو

اومده  رضای، عل الرینام خواهرش را خواند : آ و

 .گمونم اومده دنبالت 
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خبر  نیسر بلند کرد و به خواهرش که از دادن ا الریآ

 اصال خوشحال نبود
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 ۳۲۹ پارت

 

خبر  نیسر بلند کرد و به خواهرش که از دادن ا الریآ

 اصال خوشحال نبود

 کرد  نگاه

 کرده بودنند  ریگ یدو راه انیم

 خوشحال باشند  رضایدانستند از  زنده ماندن عل ینم

 ناراحت  شیبه خانه عمو الریبابت برگشتن آ ای
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  امیاز جا بلند شد و گفت  :باشه .االن م لیم یب الریآ

 

 بود  ستادهیا اطیدر ح رضایعل

  دیکش یرا نفس م یخوش تابستان یهوا

از دو ماه محبوس شدن در غار تازه  شیاز ب بعد

 کرد  یرا درک م یآزاد یمعن

 دلتنگ بود  زین شیخانه عمو اطیدرختان ح یبرا یحت

 را نگاه کرد  یآب آسمان

 رها شده بود  ییکه از آن زندان کذا یوقت از

 چند صد بار فقط آسمان را به تماشا نشسته بود حداقل

 

 و سالم داد  ستادیمقابلش ا الریآ

و با لبخند  شهینگاهش کرد با محبت تر از هم رضایعل

 ؟ یبر لب گفت :سالم خانوم .خوب یبزرگ

 

 به اندازه شوهرش سر حال نبود  الریآ

 ی. تو چطور ستمیزد و گفت :بد ن یلبخند مچهین

 ؟ ی؟بهتر
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  یباز با همان لبخند بزرگ گفت :عال رضایعل

 

بار مرده و دوباره زنده شده بود واقعا  کیکه  او

 کرد  یرا درک م یعال یمعن

 بود  یالع حالش

 اش هنوز کامل خوب نشده باش هیاگر عفونت ر یحت

مرخض شده بود و دکتر  مارستانیگذشته از ب روز

 دارو مصرف کند  دیبا گریگفته بود تا چند روز د

 

 رفت   دنشید یدو بار برا الریکه بود آ مارستانیب

 از ان دوبار مرتب تر و سرحال تر بود  حاال

 سهیرا با چهره اکنونش مقا دارید نیاش در اول چهره

 کرد 

 کامل بود  یمرد جنگل کی دیکه آن روز د ییرضایعل

بود  یشگیهم یرضایهمان عل شیمرد رو به رو اما

 الغرتر  یفقط قدر

 ؟ میکم حرف بزن کی ی:حوصله دار دیپرس رضایعل
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 . میدر جوابش گفت :حرف بزن الریآ

 

 ؟ میقدم بزن رونیب می:بر دیباز پرس رضایعل

 

 موافقت کرد  الریآ

 نیا  دیپرس اطیسومش که بعد از خروج از ح سوال

 ؟ ینیبود :هنوز از من دل چرک

 

باز پاسخ داد :نه .من همون موقع تو رو  الریآ

 دمیبخش

 

ُمردم  یم دی:حتما با دیپرس یبا خنده و شوخ رضایعل

 ؟ یدیبخش یتا من رو م

 

 سکوت کرد  الریآ

خارج شد :چرا  یاز دهان عل گرید یهم سوال باز

 ؟ یانقدر پکر
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من دوست ندارم  رضایبا صراحت پاسخ داد :عل الریآ

 برگردم خونه عمو 

 

که  یقیبه اطراف نگاه کرد همراه با نفس عم رضایعل

 رفت سر اصل مطلب  میمستق دیکش

را کنار گذاشت و شروع به گفتن از  ینیچ مقدمه

قت آمده بود :من در ح انشانیب یکرد که برا یحرفها

از دست  دمیبد کردم .اونجا که بودم تازه فهم یلیخ

 داره  یرفتن آرزوها چه حال بد
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  یزغال#چشمان
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 ۳۳۰ پارت

 

 

از دست رفتن آرزوها چه  دمیکه بودم تازه فهم اونجا

 ریهمه آرزوهام از دستم رفت .گ کهویداره . یحال بد

کس از  چیزندان  ترسناک که ه کی یافتاده بودم تو

 امیب دیدونستم چطور با یوجودش خبر نداشت .نم

بودم  و بدنم به  ماری.آب و غذا کم داشتم  و ب رونیب

که تبم  ییاج داشت .وقتهایاحت یشتریب یآب و غذا

حلقم  یتو زهیقلپ آب بر کینبود  یکی شدیم دیشد

مثل  دیچسب یزبونم به سقف دهنم م ی.از شدت تشنگ

 کی نکهیتوان ا یمن حت شدیچوب خشک م کهیت کی

 کیبار یجو کیکه  یقلپ آب بخورم نداشتم .در حال

 یآب درست چند متر اونطرف تر از من کف غار جار

و اونجا  الریرو گذروندم ا یسخت یلیخ یبود .روزها

که در حقت شد فکر  یبه تو و ظلم یاز هر کس شتریب

تونم  یچطور م مدونیکه بهت زدم .نم یبیکردم .به آس

 دونمیاز دست رفته اتو جبران کنم .نم یآرزوها
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کمتر  دهیکه بهت رس یبیتونم بکنم که آس یم کاریچ

 بشه اما ....

 

منتظر نگاهش کرد تا مرد جوان ادامه حرفش را  الریآ

  دییبگو

با  یکه زندگ دونمیچند سرفه زد و گفت :م رضایعل

 ی.تو یمن و برگشتن به اون خونه رو دوست ندار

 دونمی.م یدی.حرف شن یدیرنج کش یلیاون خونه خ

که بخاطر من بهت تهمت زدن .اما دوست دارم در حد 

 توان جبران کنم 

 

 طالقت بدم خوامیشد :م رهیخ الریبه صورت آ میمستق

 

 مبهوت نگاهش کرد  الریآ

 ینم یجنله شوکه شده بود که حت نیا دنیاز شن آنقدر

 نشان دهد  یچه عکس العمل دیدانست با

 هیواکنش بابا و عمو چ دونمیادامه داد :نم رضایعل  

 گهید یول ادیکار خوششون ب نیکنم از ا ی؟اما فکر نم

 یباشن .اگه تو بخوا رندهیگ میفقط اونا تصم خوامینم
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 دی.شا تی.برو دنبال درس و زندگ میشیاز هم جدا م

زدم رو جبران  تیکه به زندگ ینتونم  تموم صدمه ا

انجام  ادیکه از دستم م یحداقل کار نیکنم اما الاقل ا

 . دمیم

 

شکل  الریآ یلبها یکه رو یبه سمت لبخند نگاهش

 گرفته بود رفت 

لبخند نا خواسته خبر  نیخودش هم از وجود ا دخترک

 نداشت 

 به نظر تو داره یبستگ زیگفت :البته همه چ رضایعل

....اون یکنم که تو بخوا یرو م یهمون کار من

کردم  یغار بودم همه اش فکر م یکه تو یروزها

.دلتون  دمیپس م اوشیدارم تقاص دل تو و س

ذهنم  یتو یکی دمیگش یشکوندم .هر بار که درد م

.من  یشیمجازات م یتقاصه .دار نایا دیکش یهوار م

 الریآ دمیاز جهنم خدا رو د کیگوشه کوچ کی

رو  ی.اون کار امیفقط با دل تو راه ب نباریخوام ای.م

 .... یخوایانجام بدم که تو م
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 یخوایداد و گفت :م الریاش را به آ رهینگاه خ باز

 ؟ میریطالق بگ

 

 از شوک در امده بود  الریآ

سر  شدیم لیداشت به خنده تبد گریکه د یلبخند با

 .آره میریتکان داد :طالق بگ

 

و  یجمع کن لتیوسا خوادیلبخند زد :نم رضایعل

  زنمی.من خودم با پدرت و عمو حرف م یبرگرد

 دمینباش .خودم پشتت هستم اجازه نم یزی.نگران چ

 بزنه  بیبهت اس یکس

 

 دوست داشت همانجا  الریآ

را را محکم در آغوش  رضایهمان کوچه عل وسط

 و هزار بار ببوسد  ردیبگ

 تشکر کند  و
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 ادیز جانیدهانش گذاشت و با ه یدستش را جلو اما

شده بود گفت  یکیاش  هیکه خنده و گر یدر حال

 ممنون  یلی...خ ی:ممنونم عل
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۳۱ پارت

 

 نشسته بود  رضایعل یرو به رو الریآ 

  خوردیخوشمزه اش را م یلذت تمام بستن با

هم از  یکرد و گاه یبا لبخند نگاهش م رضایعل

  دینوش یخودش م یدنینوش
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 بود  دایهو یادیز  الریخوب آ حال

که از فرزندش سوال  یمثل پدر یبا مهربان رضایعل

  دیپرس یم

 :خوشمزه اس ؟دیپرس

 

دهانش را با لذت  فرو داد و گفت  یتو یبستن الریآ

  دیچسب ی.دستت درد نکنه .حساب یلی:خ

 

 بود  دهیهم چسب واقعا

 دیچسب ی،هم غذا حساب یاز مدتها امروز هم بستن بعد

 و نوش جانش شد 

 

گفت :نوش جونت .خوب اون از  یبا مهربان رضایعل

 دارن ؟ لیم یچ گهی.خانوم د یبستن نمیغذا .ا

 

  دیخند الریآ

که حال خوشش را  یسرخوشانه ا یآن خنده ها از

  دادیدور نشان م
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 دستت درد نکنه ممنون  یچ چی:ه وگفت

 

 ؟ می:پس بر دیبلند شد و پرس شیاز جا رضایعل

 

  میسر تکان داد :بر دخترک

 

نشسته  یعل لیبعد هر دو با هم داخل اتومب یقیدقا

 بودنند 

 رانند  یروستا م یجوان به سو مرد

 دست برد و پخش را روشن کرد الریآ

 گذاشت  یشاد آهنگ

 که بر لب داشت  یلبخند با

 نشست  رونیمنظره ب یتماشا به

 راه به سکوت گذشت  هقیدق ۴۵ شتریب

  دنندیکه رس یوقت

 شدنند  ادهیدو پ هر
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خوش  یلیو گفت :خ ستادیا رضایعل یرو به رو الریآ

  یگذشت مرس

 

 نمینگاه کرد و گفت :خوب ا شیبه چشمها رضایعل

 یتهایآخر راه با هم بودن من و تو ....بخاطر تما اذ

کنم  یهر کار دونمیحاللم کن.م یکه بخاطر من شد

 که به سرت اومد بکنم اما ... ییتونم جبران بال ینم

 

 انداخت  نییرا پا سرش

  دیکش نیزم یرو یفرض یخط شیپا با

دلُت باهام  شمیسر بلند کرد و گفت :اما اگه م دوباره

 یدیصاف کن .از ته قلبت من رو ببخش .خودت د

 میبود ریطالق در گ یکارها یکه برا یمدت نیا یتو

هر چقدر پدرم و پدرت مخالفت کردن مقابلشون 

و  ارمی.فقط چون خواستم دل تو رو به دست ب ستادمیا

  یازم بگذر

 

  دیکه کش یقیهمراه نفس عم الریآ
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 یعل دمتیوقته بخش یلیزد و گفت :من خ یلبخند

 برس . تی.برو به زندگ

 

برو گفت  نشیبه سمت ماش نکهیقبل از ا رضایعل

با  یداشت اجیاحت یزیموقع به چ کی،اگه   الری:آ

مثل گذشته .مثل  یتون یمن هستم م یکمک خواست

  یمن حساب کن یپسرعمو رو کیمثل  ایبرادر 

 

 شدیکه اصال از صورتش حذف نم یبا لبخند الریآ

 دیگفت :باشه ممنون ...برو به سالمت مواظب ناه

 باش
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۳۲ پارت

 

 وارد خانه شد  یادش با

 نشسته بودنند  اطیو شعله که در ح لهیبانو و جم به

 داد  ییبلند  باال سالم

 :تموم شد ؟ دیبا شوق نگاهش کرد پرس بانو

 

 تموم شد  میفروان گفت :آره طالق گرفت یبا ذوق الریآ

 

 گرفت  لهیرا از آغوش جم دیام و

 دور در آسمان چرخاند  کی

 خنده کودک که باال رفت   یصدا

  دیرا محکم بوس یدوست داشتن یصورت لپ

 شهیبا خنده گفت :انگار عروس شعله
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و گفت :آره  دیخند دیام یبلند پا به پا یبا صدا الریآ

  مهیواال انگار عروس

 

توامان گفت :ان شاهللا  یبا محبت و حسرت لهیجم

  تیعروس

 

 

 

دم در منزل پدر خانمش   ینیریجعبه ش کیبا  اوشیس

 بود  ستادهیا

 باز گرد  شیدر را به رو نیافش

 هم وارد خانه شدنند  با

سالم و  دید نیرا همراه افش اوشیخانوم تا س فهیشر

گفت :چه عجب  اوشیکرد و دلخور رو به س کیعل

 ؟ یطرفا ؟قدم رنجه کرد نی.از ا

 

 انداخت  نییسر پا اوشیس
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دنبال سحر ،البته با شرمنره گفت :اومدم  یلحن با

 اجازه شما 

 

 و نگفت  یزیدر جوابش چ فهیشر

 را تعارف به نشستن کرد  او

 خواهرش را صدا زد  نیافش

شوهرش را از همان بدو ورودش به  یصدا سحر

 بود  دهیخانه شن

  ستادیا نهیمقابل آ یقرار یب با

 شهیخسته تر از هم یبه صورتش که در اثر دل تنگ و

 آمد نگاه کرد  یبنظر م

 نامش را خواند  نیبار دوم که افش یبرا

 سمت در اتاق رفت  به

 اتاق خارج شد  از

در  ینشسته بود درست رو به رو اوشیکه س ییجا

 اتاق او بود 

  دیهمسرش را د تا

 جا بلند شد  از
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 داد  یجلو آمد و سالم کوتاه سحر

 انداخت  نییرا پا سرش

  شیآمده بودنند خواستگار انگار

نگاه مهربانش را حواله صورت دخترک کرد  اوشیس

رسا جواب سالم همسرش را  یو بر خالف او با صدا

 داد 

جان  اوشیبلند شد و گفت :خوب س شیاز جا نیافش

...شما هم دو کلمه  یبگم اومد الیمن برم باال  به ل

 یزندگ یبرا متونیباالخره تصم مینیبب دیحرف بزن

 ؟ هیچ

 

 یسر کیشد و گفت :منم برم  بلند شیاز جا فهیشر

 به غذا برنم 

 

 رس دور شدنند  ریکه از ت نیو افش فهیشر

 نجای:خوب هم دیبه همسرش نگاه کرد و پرس اوشیس

اتاق کمکت کنم لباس هات جمع  یتو میبر ای مینیبش

 ؟ یکن
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 رید یلینگاه کرد و گفت :خ اوشیدلخور به س سحر

خودم  می.منم تصم یداشت دیترد ادی.فکر کنم ز یاومد

  میرو گرفتم .بهتره از هم جدا بش

 

 کرد  یسحر را درک م یدلخور اوشیس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۳۳ پارت
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 کرد  یسحر را درک م یدلخور اوشیس

نشست و با دست به سحر هم اشاره کرد  شیسرجا

  میحرف بزن نیو گفت :بش ندیبنش

 

مقابلش نشست و سر صحبت را خودش باز کرد   سحر

اگه اومده  ستیزنده ن یعل میکرد یکه فکر م ی:تا وقت

 الریگفتم امکان برگشت به آ یخوب بود .م یبود

من رو انتخاب کرد اما االن آخه چاره  یبراش بود ول

بودن با من  ی؟ مجبور بود یجز بودن با من ندار یا

 ... یرو انتخاب کن

 

 زد یپوزخند

و گفت :تازه  دیچیشالش را دور انگشتانش پ گوشه

 نیکه ا یداشت دیترد یلیوجود هم خ نیانگار با هم

  یکرد ریهمه تاخ

 

 کند  یدانست سحر گله م یم اوشیس

 حرفها بود  نیا منتظر
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 یخوب یگفت :سحر من اون روزها حال روح پس

 یداغون بودم .واقعا نم ینداشتم .از لحاظ روح

از من توقع انتخاب و ناز  دینبا رمیگب میتونستم تصم

 یداشته باش طیاون شرا یتو یکش

 

 

و گفت :االن هم  ختیخودش ر یآب برا یپارچ کم از

حال  یگیبهم م دونستمیداشتم ...م لیاومدم دل ریاگه د

.صبر  یجز بودن با من نداشت  یچون راه یاومد

 ... امیبعد ب فتهیب دیکه با یکردم تا اون اتفاق

 

 مکث کرد  یکم

 بود  شیمنتظر ادامه حرفها سحر

به من  مارستانیب یهمون روز تو یگفت :عل اوشیس

 خوادیرو طالق بده ...گفت م الریآ خوادیگفت م

 الریبهم گفت من و آ ی.حا شیبفرستتش دنبال زندگ

 یو مخالفت نم ذارهیاحترام م میریکه بگ یمیهر تصم

شده بود و خودش  تیاذ یلیغار خ یکنه .....تو
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ما کرده  حقبودع که در  یاعتقاد داشت مجازات ظلم

..... 

 

از  یشد  و با فاصله کمتر کیبه سحر نزد شتریب یکم

طالق گرفتن و تموم شد .من  روزیاو نشست و گفت :د

امروز عمدا اومدم تا بهت ثابت بشه خودم با قلبم 

خواستم که با تو ادامه بدم ...وگرنه خودت هم خوب 

و  رمیرو بگ الرینداره دست آ یمن کار یبرا یدونیم

که دلمون خواست با هم  جاو هر  میروستا بر نیاز ا

ادامه  میکنار تو به زندگ خوامیاما من م میکن یزندگ

 بدم .با تو

بهت گفتم تو انتخاب  تیاول که اومدم خواستگار روز

کس من رو مجبور به باتو بودن نکرده  چیه یخودم

جدا  روزید یو عل الری...حاال هم اومدم بهت بگم آ

اوصاف من  نیبا ا یزن مجرده ول کیشدن .االن اون 

 کنار تو بگذدونم میزندگ خوامیتو رو انتخاب کردم .م

 

 سر بلند کرد  سحر

 نگاه کرد  اوشیبه س مردد
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را انتخاب کند اما نکرده  الریتوانست آ یاو م واقعا

 بود ؟

 جدا شدن ؟ یو عل الری:واقعا آ دیپرس دیترد با

 

از  یزنگ بزن یتون یسر تکان داد :بله .م اوشیس

  یبپرس دیناه
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۳۴ پارت
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 را منزل محمد  دور هم خوردنند  شام

 شدنند  یسپس راه و

 بود  یدر حال رانندگ اوشیس

چطور تونست بابا و عموت  رضای:عل دیسحر پرس که

کردم کوتاه  یطالق بده ؟ فکر نم الریکنه که آ یراض

  انیب

 

 یمدت چه جنگ نیا ینیبب یپاسخ داد :نبود اوشیس

 رفتنیبار نم ریبه پا بود .بابام و عمو محمود اصال ز

ما  یزندگ نیکه ا ستادیسفت و سخت ا ی.اما عل

 الری.حاال که آ میریبگ میتصم دیدوتاست خودمون با

کنم.خالصه  یادامه بده منم مجبورش نم خوادینم

 یکارها نمیهم یاجدا شدن .بر یتوافق ستادیمحکم ا

 زود انجام شد  یلیطالقشون خ

 

انداخت د گفت :حتما تو ،هم  اوشیبه س ینگاه سحر

ل استقامت رو پارسا نیکاش ا یکرد یهربار آرزو م

ازدواج کنه به کار برده  الریکه مجبورش کردن با آ

که تو تمام  یبود و با دختر ستادهیبود.کاش محکم ا
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ازدواج نکرده بود .اونوقت تو  یعمر دلبسته اش بود

   یهم مجبور نبود

 

از  گوشه چشم به همسرش نگاه کرد و گفت  اوشیس

اون خونه با هم صحبت  ی:من و تو دو ساعت تو

.هنوز به در  می.قرار شد از گذشته حرف نزن میکرد

حرفها جز  نی.ا یشروع کن یخوایتو م دهیخونه نرس

داره  یمن و خودت رو عذاب بده چه سود نکهیا

 ،گدشته تموم شد 

 

 به بحث خاتمه بدهد  نکهیا یبرا

 پخش را روشن کرد  ستمیس

 گوش سپرد  شدیکه پخش م یمیآهنگ مال به

سفر  شیکه خودش در افکارش به شب پ یحال در

 کرده بود 

 

 قبل شب

 از هم جدا شدنند  یو عل الریکه آ یشب نی...اول 
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را از  یرفت و جعبه ا یواریبه سمت کمد د اوشیس

 اورد  رونیآن ب

 جعبه جواهر  کوچک درونش بود  کی

 درش را باز کرد  اوشیس

 یگردنبند را وقت  نیآورد .ا رونیرا ب یگردنبد و

خودش و  یشب عروس یآرزو برا ایدن کیکه   دیخر

 داشت الریآ

  الریبارها آن را در گردن آ یحت

لباس عروس بر تن داشت تصور کرده  یهم وقت آن

 بود

تنها  یوقت شانیبود تا شب عروس دهیرا خر گردنبند

 زدیاویشدنند به گردن دخترک ب

  

 دستش فشرد  انیرا م گردنبند

را هم به  الریعشق آ یادگاری نیرفت و آخر یم دیبا

 دادیاو م
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زنگ زد و به  شیبا تلفن به خانه عمو نییدر طبقه پا 

رود دنبالش .گفته بود  یگفت آماده باشد م الریا

هم حرف  یقدم بزنند و کم یتا کنار رود کم خواهدیم

 بزنند 

نابهنگام را  شنهادیپ نیهم در کمال تعجب ا دخترک

  رفتیپذ

 

 

رفته در خانه دنبالش .با هم تا رودخانه در  اوشیس

 سکوت کامل قدم زده بودنند

 خاطراتشان را مرور کردنند  دیشا

 یرود برا نیکه کنار هم کنار هم یبه روزها دیشا

 دنندیشیاند دنندیاشان نقشه کش ندهیآ

خوش  یهم حسرت خوردنند بابت روزها یقدر دیشا

 گذشته 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۳۵پارت

 

 صاف بود  یادیز هوا

 مهتاب همه جا را روشن کرده بود  نور

  دیدرخش یآب هم م یکه حت یطور

 یزندگ یعشق تمام سالها الریا یجوان روبه رو مرد

  ستادیاش ا

با رنگ  یادیاش که ز یرا به چشمان زغال نگاهش

 شب ست بود دوخت 

را باز کرد و گردنبند را باال آورد و مقابل  مشتش

 گرفت  الریصورت آ
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گردنبند افتاده بود و  یبزرگ  و آب نینگ یماه رو نور

  دیدرخش یم

 غم آلود  یبا نگاه اوشیس

 دیدرخش یکه گردنبند در چشمانش م الریصورت آ به

 کیمال توعه . زمان دانشگاه  نیشد و گفت :ا رهیخ

 یتو زدیدلتنگت بودم داشتم قدم م یلیخ یشب وقت

تا شب  دمشی.خر دمشید یجواهر فروش کی نیتریو

 مونینشد .شب عروس یبدم ول هیبهت هد مونیعروس

اندازه  بهمدت  نیا یاز شبها یلی.خومدیوقت ن چیه

 گذشت ... .... یبه غم و دلتنگ شتریب یهمون شب حت

 

کنار  نجایشب هم کیداد : رونیرا آه گونه ب نفسش

بودم  دهیرو که بدات خر یرود لباس عروس نیهم

عشق منه .تو راست  ادگاری نیاخر نیزدم .ا شیآت

راه من و تو از هم جدا بود .امشب اومدم  الریآ یگفت

عشقتو بهت بدم برم  یادگاری نیگردنبند آخر نیا

داخلش  شهیهم کنهتو مم یکه جا ی....برم دنبال زندگ

 بسازمش  دیبا یباشه ول یخال
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برم  خوامیآورد وادامه داد : فردا م نییرا پا گردنبند

که من  ستین ی.اون زن ستمیدنبال سحر .عاشقش ن

که  هیباهاش عشق رو تجربه کردم اما .....اما زن

 که هیکردم .زن بندشیپا

سخت انتخابش کردم و  طیسخت و شرا یروزها یتو

 ستادیپام ا ستین ششیدونست دلم پ یم نکهیاونم با ا

 ... 

 

امد  رونیاش ب نهیهم نفسش آه شد و از س باز

خوشبخت  گهیاجازه نداد من و تو کنار همد ی:زندگ

خوشبخت بودن  گهیفکر کنم وقتشه بدون همد میباش

گذشتم و  یاگه منم از سحر م یحت دونمی.م میریبگ ادی

پا  یکه بخوا ینبود یکردم تو زن یتو رو انتخاب م

 . یسحر بذار یرو

 

 نگاه کرد  اوشیبه صورت در هم س الریآ

 .شب وداع بود . امشب

 اوشیس یکن یم یدار یگفت :کار درست یمهربان با

اگه دلت  یحت یستیانتخابت با یکه پا نهی.راه درسته ا
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دنبال دل  یوقتا تو زندگ یلخواد .گاه یا گهید زیچ

.برو دنبال سحر ، برو باهاش  هیرفتن کار اشتباه

.سحر  یرو دار یخوشبخت تاقیخوشبخت بشو .تو ل

 داره ... یخوشبخت اقتیهم ل

 

 نمیاشاره کرد و گفت :ا اوشیدست س یگردنبند تو به

 به من نده ...برو بده به زنت 

 

گفت :من  دادیکه اندوهش را نشان م یبا لحن اوشیس

  دمیتو خر یبرا نویا

 

  یدیزنت خر یبرا نویلبخند زد :تو ا الریآ

 

گفت :بدمش به سحر که هر وقت  لیم یب اوشیس

 ؟ فتمیتو ب ادی فتهیچشمم بهش ب

 

گفت :نه بدش به سحر تا هر  بیعج یبا آرامش الریآ

شب مقابل  کی فتهیب ادتیوقت چشمت بهش افتاد 

 یو گفت یستادیا یکه سالها دوستش داشت یدختر
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سحر  یبمونم .پا ستادهیکه پام ا یزن یپا خوامیم

دلت  دونهیم نکهیکه با وجود ا یزن اوشیبمون س

با  یچ ره یعنی دهیبازم بهت بله م یول ستین ششیپ

 یلیخ یعنینتونسته ازت بگذره . دهیخودش جنگ

 عاشقه 

 

 اگه من ...... الری:آ دیمردد پرس اوشیس

 

حرفش رفت و گفت :بهش فکر هم نکن  انیم الریآ

خرابه  یرو مویهستم که زندگ ی.نه من آدم اوشیس

 یهست یبسازم .نه تو آدم گهیدختر د کی یزندگ یها

  یو از سحر بگذر یوجدانت بذار یکه پا رو

 

 همچنان در حال پخش بود  لیپخش اتومب ستمیس

 یاو چه م دیفهم ینم چیه اوشیو س خواندیم خواننده

  دییگو
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 ۳۳۶ پارت

 

 ماه گذشته بود  سه

 . یاتفاق خاص چیماه  بدون ه سه

کرده بودنند و روزها از  یدرد سر و ماجرا زندگ بدون

 هم گذشته بود یپ

 آن روز  تا

 خانه بودنند  یزکاریوبانو  در حال تم حانهیو ر الریآ

  دیکش یتوانست از آنها کار م یتا م شعله

 هم البته از نفس افتاده بود  خودش
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بار سوم  یشعله براکه  خچالی یدستمال را رو الریآ

کند انداخت و گفت :اصال  زشیمجبورش کرده بود تم

چرا  ادیبانو  داره خواستگار م یبه ما دوتا چه ؟برا

 ... میکن یحمال یمثل چ دیما با

 

 نیبدونم ا خوامیرا به کمرش زد وگفت :من م دستش

 ومدین شیآقا شهرام شما چرا همون چهارماه پ

از ما کار ن  ینجوریدخترتون ببره که حاال شما ا

 ؟ یکش

 

و گفت  دیبا دسته جارو آهسته به کمرش کوب شعله

منم هزار بار گفتم .مادرش  گفت  یدی:هزار بار پرس

مراسم اون بودن .بعدشم  ریفوت کرده درگ لشونیفام

 کیبوده مجبور شدن صبر کنن  نیکه کارهاشون سنگ

 مقدار کارها سبکتر بشه 

 

 طنتیه کمر زده بود با شکه ب یبا همان دست ها الریآ

چندماهه  نیو گفت :آخه با خودشون نگفتن ا دیخند

 ؟ ستیدل دختر ما ن یدل تو
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 خنده  ریزدنند ز حانهیبا ر و

و گفت :برو  دیکمرش کوب یبانو با مالقه  تو نباریا

لباس  دیبا دیکارهاتون تموم کن نییخجالت بکش .بدو

  انیاالن م میعوض کن

 

به خودش گرفت و گفت  یچهره مظلوم نباریا الریآ

 ینداره زن مطلقه تو تی.خوب امینم گهی:من که د

 باشه  یمراسم خواستگار

 

 سمتش حمله کرد و نباربهیا بانو

و پا به فرار گذاشت و بانو  ندیهم به خودش جنب الریآ

 ؟ یاریحرفها رو از کجا م نیگفت :آخه ا یعصب

 

  دیبلند خند یبا صدا الریآ

 

 :مادر غذا ها آماده ان ؟ دیرو به بانو کرد پرس شعله
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گفت :بله مامان جون هم غذاها  حانهیبانو ر یجا به

مرتبه که در  زیآماده اس .هم خونه ما تر و تم

باشه .انقدر حرص نخور .از صبح تا حاال  ارشونیاخت

  یچک کرد زویصدبار همه چ

 

ابراز عالقه مازار به  یو در ادامه چون از ماجرا 

:مامان نگفتن مازار هم  دیبود پرس افتهیاطالع  الریآ

 ؟ انهی ادیهمراهشون م

 

 شد  زیجواب مادرش ت دنیشن یبرا الریآ یها گوش

 شیواکنش گوش ها نیخودش هم متوجه ا احتماال

 نبود 

 دمیمادر نپرس دونمینم-گفت : شعله

 

جدا  الریبهش گفته آ لهی:اصال جم دیباز پرس حانهیر

 شده ؟

 

رفت و گفت :من از  وهیبه سمت ظرف بزرگ م شعله

 کجا بدونم مادر؟...
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 یبا دقت نگاه کرد و گفت :حاال چ حانهیبه سمت ر و

 ی؟سراغشو م یشده تو امروز طرفدار مازار شد

 ؟ یریگ

 

برادر  ییجورا کیکرد و گفت:اونم  طنتیش حانهیر

 . گهیشوهرمه د
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 ۳۳۷ پارت
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 نیرا صدا زد و گفت  :آماده شد شیخواهرها منصور

 رسنای.االن م

 

 دیلباس عوض کن دیبر گهیگفت :راست م شعله

  رسنیتو ،هم برو آماده شو کم کم م حانهی.ر

 

 آشپزخانه که خارج شدنند  از

گذاشت و گفت :تو ،هم  الریشانه آ یدست رو حانهیر

پسره هم  نیدست لباس قشنگ بپوش .بلکه ا کی

 دست به کار شد .

 

 به زن برادرش چشم غره رفت  الریآ

داد  یدتریهم جوابش را با چشم غره شد حانهیر و

.خوش قد و  یخوایمگه ؟بهتر از اون م هیوگفت :چ

که هست  ستین پیکه هست ؟خوش ت ستیباال ن

؟بهتر از  یخوایم یچ گهیهم که داره .د ی؟چشم رنگ

 یچشم آب پیمازار ؟خوشت

 

 خنده اش گرفت  الریآ
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نه و  ای دیا یاصال معلوم نبود م یچشم آب پیخوشت

 دیچ یبرنامه م شیداشت برا حانهیر

زدن مخش و قالب کردن خواهر شوهرش را  قصد

 داشت 

 

و محمود هم آمدنند و همه با هم منتظر آمدن  لهیجم

 مهمانها بودنند

کرد که  یاعتراف م دیگفت با یاگر دروغ نم الریآ

مازار هم  ایهم بپرسد آ لهیازجم حانهیدوست دارد ر

 د؟یآ یهمراه مهمان ها م

 مازار کنجکاو بود ؟ امدنین ایآمدن  یچرا برا اصال

 سوال را بدهد   نینکرد جواب ا فرصت

  دیدر که به گوش رس یصدا چون

 سقوط کرد  نهیهمان لحظه قلب بانو در س 

که  شدیکرد استرس نداشته باشد نم یم یچه سع هر

  شدینم

و منصور و محمود به استقبال مهمانها رفته  شعله

 بودنند 
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هم در هال  الریبه همراه بانو و ا حانهیو ر لهیجم

 بودنند  ستادهیمنتظرشان ا

 وارد شدنند  یکی یکیها  مهمان

 مادر شهرام بود  نایقیخانوم مسن  که  کی اول

که  یجو وگندم یقد بلند با موها یسرش مرد پشت

 باشد دیحدس زد پدر مازار با الریآ

 بزرگ هم وارد شد  یو شهرام با دسته گل 

بود که هنوز منتظر  شیحواسش به چشمها الریآ

 بودنند ؟

انگار انتظارشان به  یچشم آب پیوارد شدن خوشت با

 سر آمد ؟

 منتظر بودنند ؟ چرا

 دیمازار فهم دنید یرا برا شیانتظار چشمها دخترک

 ؟ اوردیخودش ن یو به رو

 

 گرمشان که تمام شد  یکهایو عل سالم

 هم نشستند  دور

 بود  دهیبعد از چهار ماه پسرش را د لهیجم
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 دلتنگش بود  یحساب

 در آن جمع  حس معدب بودن داشت  اما

و مادر شوهر سابقش آنجا نشسته و او راحت  شوهر

 نبود

 یاعضا ریهم درست مثل سا لهیآنها با جم هرچند

 خانواده رفتار کردنند 

 نداشت  یخودش حس راحت اما

 بود  مانیآمدنش پش از
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 ۳۳۸ پارت

 

 

 یمسن که شهرام و مازار و به او خانم جون م خانوم

 گفتند سر رشته صحبت را به دست گرفته بود 

 یکرد و سع یم یپدر مازار هم او را همراه مهران

 پدر مرحومش را پر کند  یخال یکرد جا یم

 شدیکه رنگ به رنگ م یافکنده در حال یبا سر بانو

 دادیگوش م شانیبه حرفها

  دیچرخ یبه سمت بانو م یشهرام هر از گاه نگاه

 کرد  ینگاهش را حس م ینیسنگ یدخترک گاه و

 بود  یمهربانشهرام زن خوش زبان و  مادر

توانست توجه ها را به خودش  یم زدویحرف م خوب

 جلب کند 

 

 شام که شد  کینزد

 سفره را انداختند  دخترها
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چند نمونه غذا آماده کرده بودنند و همه  را در  و

  دنندیسفره چ

آمده بودنند و  یمهمان ها از راه دور باالخره

 حتماخسته و گرسنه بودنند 

 شد  دهیسفره به طور کامل چ نکهیبعد از ا شعله

سر سفره .شام  میبر دییگفت :بفرما شیمهمان ها به

 آماده اس 

 

سر سفره  میبر نکهیجون پاسخ داد :قبل از ا خانوم

راحت غذا  الیدختر گلم جواب ما رو بده تا با خ نیا

  میبخور

 

شام.  دییکرد و گفت :شما بفرما یمهمان نواز محمود

  دهیهم م سفره منتظره  .چشم جواب

 

جون باز اصرار کرد :سفره منتظره ،ما هم  خانوم

سر  میبر میری.جواب بله رو از دختر گلم بگ میمنتظر

 سفره ...
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 نیدخترم ؟ا یگیم یبه بانو نگاه کرد و گفت :چ و

 نجایهمه راه کشونده تا ا نیزن رو  ا ریپسر مِن پ

 درسته ؟ گهیقرار دست پر برگردم د

 

 انداخت نییسر پا بانو

 

گفت :خجالت نداره مادر  یجون با مهربان خانوم

که االن  یجواب نیشما دوتاست.ا ینظرتو بگو .زندگ

 کنه  یمشخص م تویعمر  زندگ کی ریمس  یدیم

 

نظر مامان و بابا و منصور  یآهسته گفت :هر چ بانو

 باشه

 

 کیخانوم جون به سمت محمود و شعله که نزد نگاه

دختر  نیو گفت :خوب از اهم نشسته بودنند رفت 

رفت.انتخاب  یهم انتظار نم نیقشنگ کمتر از ا

 مادر ؟ هیگذاشت به عهده بزرگترا .نظرتون چ

 

 زد  یمیلبخند مال شعله
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هستند گفت  یدانست همه راض یکه م  محمود

 :مبارکه .خوشبخت بشن

 

 شهرام نشست  یلبها یرو یگرم لبخند

را به صورت خجالت زده بانو که چشمانش  نگاهش

 داد   شدیکنده نم یازگل قال

 

رو به بانو گفت :خوب  یجون با لبخند مهربان خانوم

 یعروس خوشکلم مبارکت باشه .ان شاهللا که ته تغار

 یکنه و تو ،هم ته تعار یمن خوشبختت م

سر سفره که  میبر می.....بلند ش یکن یمنوخوشبخت م

صورت ماهت باشه نور  یم به خوباگه دست پختت ه

 نوره یعل

 

 یمادر شوهر مهربان و دوست داشتن نیاز ا بانو

 خوشش آمد 

را همراه نگاه پر محبتش حواله خانوم جون  لبخندش

 دیکرد و گفت :شما محبت دار
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 سفره شام نشسته  بودنند  سر

که زحمت دخترها و البته  یو رنگارنگ بایز سفره

بودنشان را به وضوح نشان  قهیبود و با سل حانهیر

  دادیم

 نمیب یو گفت :به به .م ستادیجون کنار سفره ا خانوم

 .دست و پنجتون درد نکنه . نیکه سنگ تموم گذاشت

 

 سفره نشست  یبا تعارف شعله باال و
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  دیا کشغذ شیبشقاب خانوم جون را گرفت و برا الریآ

از او تشکر  نشیریجون با محبت وبا  کلمات ش خانوم

 کرد 

 بود  یخوش زبان و دوست داشتن یادیز ریپ

 

  دنندیرس یبه مهمانها م یحساب حانهیو ر الریآ

 کنند  ییراینحو پذ نیداشتند به بهتر یسع

مهمان داشتند بهتر از همه  یوقت شهیکه هم بانو

 کرد  یم یزبانیم

 محجوبانه نشسته بود  حاال

که  ییبود فقط در پاسخ سوالها نییکه پا یبا سر و

 داد یم یکوتاه یجواب ها دیپرس یخانوم جون م

 دارد ایدانستند دخترک چقدر شرم و ح یم همه

 بشقاب مهمان ها پر شد  یوقت

  دیغذا کش یخودش کم یهم برا او

جون رو به محمود گفت :آقا  محمود ما عجله  خانوم

.حاال  میبمون نجایا ادیز میتون یو نم می.مسافر میدار

هر چه  مییخوایم میکه بله رو از عروس قشنگم گرفت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



دختر گلم   نیو زودتر ا میببر شیزودتر کارها رو پ

   میاریرو  به عقد شهرام در ب

 

 تکان داد  یسر محمود

 نکهیوصلت بابت ا نیا یبرا یلیبه خودش بود تما اگر

 نداشت  لهیشهرام برادر شوهر سابق جم

مثل گذشته گوش به  گرید شیدانست بچه ها یم اما

  ستندیفرمان او ن

آن  رضایطالقش از عل یبرا الریآ یوقت بخصوص

  دینترس یدیتهد چیکرد و از ه یطور محکم پا فشار

 دهد  یهم زور و اجبار جواب نم شهیهم دیفهم

  دییایبا دل فرزندانش راه ب دیبا یگاه

 یسال سن در روستا کیو  یبانو با س یطرف از

 یادیانها شانس ازدواج ز یمثل روستا یکوچک

 نداشت 

 کم نداشت  چیمثل شهرام که ه یهم  با مرد آن

 رتیغ یگرفته بود پا رو میاز همان اول تصم پس

ازدواج  نیجوش امده اش بگدارد و به ا یخودیب

 دهد  تیرضا
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 نماند  ناگفته

کلمه حرف  کیاو و مهران  نیمراسم ببدر طول  که

 هم رد بدل نشد

 اما

.هر  دیاریجواب خانوم جون گفت :شما صاحب اخت در

  دیدون یطور صالح م

 

هم حرف شوهرش را کامل کرد :البته درسته  شعله

تا هر وقت که  دیرفتن عجله نکن یبرا یول دیمسافر

چشم ما .خونه پسرم رو آماده  یقدمتون رو دیبمون

  دیتا کامال راحت باش میکرد

 

 رمی.م شمیرو به شعله گفت :ما مزاحم شما نم مهران

 باغ مازار .

 

.بچه ها  میدر جواب مهران گفت :محاله ما بذار شعله

خونه منصور براتون آماده کردن .هم بزرگه هم به 

ازتون   میتون یم نیخودمون هست واریبه د وارید

  میکن ییرایپذ
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۰ پارت

 

 نداره اونجا هم منزل شماست  یباز گفت :فرق مهران

 

.چند روز  کهیرو به مهران گفت :اونجا کوچ منصور

 بد نگذره  دمیقول م میما در خدمتتون باش دیبمون نجایا

 

 منصور وشعله اصرار کردنند  آنقدر
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  رفتندیمهمانها پذ که

 بودنند  لهیاعضا حاضر در جمع بانو و جم نیتر ساکت

  دیکش یچون عروس بود خجالت م بانو

هم که در حضور مهران و مادرش احساس  لهیجم

 کرد  ینم یراحت

  دییایگفته بود ن محمود

 امدن اصرار کرده  یخودش برا اما

 بود مانیواقعا پش حاال

 

که  بود  یبا هر ترفند حانهیموقع خواب ر شب

 کرد  یمنصور را راض

 او بخوابد  شیآمد تا پ الریاتاق آ به

 بودنند  دهیدراز کش شانیدرجاها

 نیو گفت :کاش هم دیچرخ الریبه سمت آ حانهیر

کرده بودن و  یمازار خواستگار یامشب از تو هم برا

 شده بود  کسرهیکار 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



به لحظه ورود مهمان ها  حانهیحرف ر نیبا ا الریآ

 فکر کرد

 وارد که شد  مازار

 گشت  نیحاضر انیم عیسر ینگاه با

 داشت انگار  یدلتنگ نگاهش

 او مکث کرد  یرو

 نشست  شیلبها ینامحسوس رو یلبخند و

 ایگشت  ینگاه دلتنگش به دنبال او م دینفهم الریآ

 که در دستان دخترک بود؟ دیام

کوچکش  یبایبالفاصله جلو آمد بر صورت ز چون

 محکم کاشت  یبوسه ا

 یم یاش را حالج یچرا داشت او و دلتنگ الریا اصال

 کرد

 نبود چه مرگش شده بود معلوم

که مازار از عشقش به او گفت نگاهش به  یروز از

 او فرق کرد 

 از ان  بعد

 وقت گذرش کنار رود افتاد  هر
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 شد یان روز مرد جوان تداع یحرفها خاطره

 

سالها به احترام  نیتمام ا نکهیبودنش و ا عاشق

بوده .  یگرید زیخواسته  قلب دخترک چ نکهیا

 کرده بود  یصبور

 نشست  یبه دلش م ییجورها کی

 ی:فکر م دیجا به جا شد و پرس شیدر جا یکم حانهیر

؟من که مطمئنم  انیتو م یخواستگار یبرا یک یکن

 وسط  ادیامروز و فردا حرف شما دوتا هم م نیهم

 

 گاه سرش کرد  هیدستش را تک الریآ

که صورتش در اثر نور ماه  حانهیکه به ر همانطور

کرد گفت :چقدر  یپشت پنجره روشن شده بود نگاه م

 یمنو م انیم نایا یکن یتو دختر .چرا فکر م یساده ا

کم داره پسره  یمازار .به قول خودت چ یبرا رنیگ

االن خانوم جونش نگفت چندتا عمه داره  نی؟مگه هم

خانوم   یکن یفکر م ه.اخ نجایا ادیمفردا  شونیکی

 یبرا انیب شنیم یجونش ،باباش ،عمه هاش راص

زن  کیشون  یچشم اب پیپسر به قول تو خوشت
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که هزار جور حرف پشت  ی.؟اونم زنرنیمطلقه بگ

 شده ... یرفته چ ادتیسرش زدن تو انگار 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۱ پارت

 

دختر خوب  یگیم یو گفت :چ دیکش یقیعم نفس

به من زدن ؟چه قصه ها پشت  یرفته چه انگ ادتی.

که سر من آورد فقط  ییبا بال رضایسرم گفتن ؟عل
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و  یازم نگرفته .آبرومو برد .شانس زندگ اوشیس

 ازدواج خوب ازم گرفت 

 

که اون  دوننیو گفت :همه م دیاخم در هم کش حانهیر 

دوننگور  یو مادرش محرفها دروغ بود .حداقل مازار 

مفتشون  ....تازه کدوم زن  یو حرفها هیبق یبابا

 گهید یمطلقه ؟تو که دست نخورده و بکر برگشت

 هیازدواج شما شب یکدوم ازدواج ؟کدوم طالق ؟آخه چ

 ازدواج بود ؟

 

اون  میدونیگفت :من تو م حانهیدر پاسخ به ر الریآ

  دوننینبوده اونا که نم یازدواج واقع

 

 دونهیهم نم لهینشست و گفت :جم شیدر جا حانهیر

 نبود مگه ؟ لهی؟اون شب که عمه محبوبه گفت جم

 

 دیرا کنار زد و گفت :نه نبود .ام شیموها الریآ

شده که خاله  یچ دونمیبود زود رفت  .نم ضیمر
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دونست حتما   یها  هم بهش نگفتن .اگه م یخانباج

 گفت  یبهم م

 

 دیشد و پرس الریصورت آ رهیبا دقت خ حانهیر

دونست  یم یگفتن ؟دوست داشت یم ی:دوست داشت

 ؟ یتو دختر

 

 دانست  یسوال را نم نیجواب ا الریآ

  دونمیکرد :نم زمزمه

 

 بلند شد  یکاریاز سر ب حانهیر

 را برداشت  شانه

بگم واال .خدا  یو گفت :چ دیکش شیموها یرو

آقا  نیا الریآ گمی...م هیچ یقسمت هر کس دونهیم

.چرا  رسهیبنظر م یمازار آدم خوب یمهران بابا

 ازش طالق گرفته ؟ لهیجم
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گرفت و گفت :پشتت  حانهیشانه را از دست ر الریآ

 کنم  یمن برات شونه م نیبکن بهم بش

 

 نشست . الریکه پشت به آ حانهیر

 یم حانهیر یموها انیکه شانه را م یدر حال آبالر

کم سن و سال بوده  یلیخ لهیجم نکهیگفت :مثل ا دیکش

به روستاشون و  رهیکه آقا مهران همراه پدرش م

 یول ادیو ازش خوشش م نهیب یرو م لهیاونجا جم

خواسته پدر و برادرش بر خالف  یاون نم لهیجم

.چند سال هم با  دنیبه زور اون به آقا مهران م لشیم

 یگفت اونجا عذاب م یم لهیکردن اما جم یهم زندگ

جوره هم به دلش  چیخواسته ه یشوهرش نم دمیکش

 یگفت  من مثل اونا زندگ یم ینشسته .از طرف ینم

که عروس  ریفق یدختر دهات کیکردن رو بلد نبودم 

 شهیپولدار م یخانواده شهر کی

 رهیگ یو طالق م سازهیآخرش هم باهاشون نم خالصه

روز که سر و درد و دلش باز شده بود  کی.بنده خدا 

 دیطالق گرفتم و برگشتم تازه فهم نکهیگفت بعد  ا یم

.شده بوده سر بار برادرش با  یچ یعنیخطا و اشتباه 

 ینه رو گهیبه بودنش نبوده .د یکه  اصال راص یزن
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خونه برادرش  ینه تو هشوهرش داشت شیبرگشتن پ

 با ،بابام ازدواج کنه شهیکه مجبور م نهیداشته ا یجا

 

 ید.ولچه ب یبا افسوس سر تکان داد :آخ حانهیر

 یو با وضع مال یخوب نیکرده ها مرد به ا یونگید

 خواستتش  ینم یخوب و بچه ول کرده که چ

 

کرده .با سن کم و احساسات  یگفت:آره بچگ الریآ

که  یمرد کیوبا رهیکرده م یگرفته .فکر م میتصم

 ی.نم شهیکنه و خوشبخت م یدوستش داره ازدواج م

 دنیدست به دست هم م یتونسته که طالق و فقر وقت

 شهیبه پا م بتیمص

 

و گفت :موهامو برام  دیکش شیبه موها یدست حانهیر

 دیبنده خدا هم که خدا بختشو سف نی؟...ا یباف یم

 اهشیکرده بود خودش لگد به بخت خودش زد و س

 کرد 

  یخوب نیبه ا مرد
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خانواده رو  نیا یلیو گفت :تو انگار خ دیخند الریآ

 ؟ یدیپسند

 

بخصوص  یلیو گفت :آره خ دیهم خند حانهیر

 که قسمت خواهر شوهرم بشه یمازارشون .اله
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۲ پارت
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 شدنند  داریخانه از خواب ب یزود همه اهال صبح

 از مهمانها را فراهم کنند  ییرایبساط صبحانه و پذ تا

ل پخت نان بانو به اتاقک ته ساختمان رفت و مشغو تا

 شد 

 خانه را مرتب کردنند  حانهیو ر الریآ

 مرغ ها را جمع کردنند  تخم

در ظرف  قهیرا با سل یمحل ریکره و مربا و پن انواع

 گذاشتند 

 را اماده کردنند  اریو گوجه و خ یسبز یها بشقاب

 را هم در پخت نان کمک کردنند  بانو

را داغ کنند و  ریتا ش ندییایمانده بود مهمان ها ب فقط

 تخم مرغ ها را بپزند 

 نیبرو صداشون کنن .بب ایبه بانو گفت :مادر ب شعله

 ؟ نجایا انیم ایهمونجا  میصبحونه اشون ببر خوانیم

 

و گفت  دیعقب کش یبا خجالت خودش را کم بانو

  شهی:بخدا مامان من روم نم
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 پرسم  یازشون م رمیوگفت :مامان من م دیخند الریآ

 

چند روز  نیرا که هم دشیسف شمیگوش ابرسه  شال

 بافتش را تمام کرده بود  شیپ

 در امان باشد  زییپا یهوا یتا از سرما دیچیپ دورش

 رفت  اطیح به

وسط   یخانه انها و منصور دِر، کوچک وارید انیم

 گذاشته بودنند  شانیها اطیح وارید

 مدام مجبور به رفت و آمد از کوچه نباشند  تا

 خانه منصور شد  اطیوارد ح الریآ

  ستادیدر هال ا دم

 ضربه به در زد  چند

باز کرد و در جواب سالم و  شیدر را به رو شهرام

گفت :به به سالم  ییبا خوش رو  الریآ ریصبح بخ

 خانوم  الریآ

 

 الریآ یلبها یشهرام رو ییخوش رو نیاز ا یلبخند

 ؟ نیداری:ب دیشکل گرفت و پرس
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 دیخانوم جون از پشت سر شهرام به گوش رس یصدا

 تو  ایب میداریو گفت :بله مادر ب

 

به خانم جون و مهران هم  الریکنار رفت و آ شهرام

 سالم داد 

 داشت  یمهربان یادیمهران ز نگاه

کرد .نگاهش را دوست داشت  یپدرها نگاهش م مثل

 و به دلش نشست 

 نبود  یمازار خبر از

خسته  می.فکر کرد ومدمیزودتر ن دیگفت :ببخش الریآ

 ی.مامان گفت ازتون بپرسم برا نیدیخواب نیهست

  نجایهم میاریب ایاون طرف  دییاریم فیصبحانه تشر

 

 میشد داریگفت :ما تازه ب یجون با مهربان خانوم

همونجا  میشیدخترم .به مادرت بگو مزاحمتون م

 میحرفهامون بزن دی.باالخره با
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که با حوله  یدر حال سیخ یهامازار با مو همزمان

 بود  شیدور گردنش در حال خشک کردن موها دیسف

 حمام خارج شد  از

 شرتیت یآب رو زیقطرات ر اهشیس یموها از

 دویچک یم دشیسف

 دنیپوش شرتیت یهوا ،هوا نیا دیینبود بگو یکی

 است ؟

  سیخ یهم بعد از حمام و با موها آن

 افتاد  الریکه به آ نگاهش

داد و روبه خانوم جون گفت  یسالم کوتاه الریآ

  گمیچشم پس من به مامان م ی:قدمتون رو

 

 شیخواست به سمت در بچرخد  شود مازار صدا تا

 ؟ الریکرد :آ
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۳ پارت

 

داد و روبه خانوم جون گفت  یسالم کوتاه الریآ

  مگیچشم پس من به مامان م ی:قدمتون رو

 

 شیخواست به سمت در بچرخد  شود مازار صدا تا

 ؟ الریکرد :آ

 

دخترک دوباره به سمت او برگشت و مازار گفت  نگاه

  ارمیبرم قهوه جوش ب خوامیم یاریباغو ب دیکل شهی:م

 

 معتاد قهوه بود  مردک
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 روزیجاست .د نیهم دیسر تکان داد وگفت :کل الریآ

رفت ببرم خونه  ادمی دیکل نجایاز باغ برگشتم اومدم ا

جابه جا کردم .ممکنه  لوی...فقط وسا یدیجاکل ی.رو

  ارمشیم رمیخودم م ینکن داشیپ

 

که با حوله مشغول  یدر حال ستادیا نهیجلو آ مازار

گفت :باشه پس با هم   ۰بود  شیخشک کردن موها

  رمیم

 

برداشت و گفت :باشه پس من  یدر قدم یبه سو الریآ

 میبه مامان بگم بر

  

کرد و  زیآو نهیکنار ا یحوله را  به جا لباس مازار

  میبر ایب میگرد یبابا زود بر م خوادیگفت :نم

 

:حداقل موهاتو خشک کن هوا  دیپر الریدهان آ از

  یخوریسرده سرما م

 

 مازار  یلبها ینامحسوس رو خندیل
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 لبخند پت و پهن خانوم جون همزمان شد  با

  دیخجالت کش دخترک

 خواسته گفته بود  نا

.من فعال فقط به قهوه  خورمیگفت :سرما نم مازار

 کنم بدو  یفکر م

 

مادر هوا سرده  گهیجون گفت :راست م خانوم

 موهاتو خشک کن 

 

 نیرا برداشت ک گفت :با ماش چیسو مازار

 ؟ الریآ می.برمیریم

 

 به خانوم جون نگاه کرد وگفت :آخه مامانم .... الریآ

 

با  گمیبه مامانت م رمیگفت :تو برو من م شهرام

صبحانه  یما برا دمی.بهش هم خبر م یمازار رفت

 اون طرف  میریم

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 زد و گفت :باشه ممنون یلبخند الریآ

 

 از در خارج شدنند  لیکه سوار بر اتومب الریو آ مازار

 هم به سمت منزل شعله رفت  شهرام

 ضربه کوتاه به در هال زد چند

 در را باز کرد  بانو

شهرام پشت در دست پاچه شد و گفت :سالم  دنید با

 تو  دیی.بفرما

 

زد و  یدخترک لبخند یدست پاچگ دنیبا د شهرام

همراه مازار  الریگفت :سالم .ممنون اومدم خبر بدم آ

  ارنیرفت باغ واسه مازار قهوه جوش ب

 

داد و گفت :خواهرت از تو  هیاش را به در تک شانه

ذره  کیتو هم  ریبگ ادیذره ازش  کی ایوارد تره .ب

نگاه به  کیتا حاال   شبیمن داشته باشه .از د یهوا

شهرام بعد چند ماه اومده  نیا ی.نگفت یمن ننداخت

 حتما دلش تنگه 
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 دیاز خجالت لب گز بانو

  یاشاره ا کی. یلبخند کی. ینگاه کیگفت : شهرام

 

 سرده  رونیداخل ب دییبا خجالت گفت :حاال بفرما بانو

 

اش را از در گرفت و گفت :نه ممنون  هیتک شهرام

  ستیرسمش ن نیا ی.ول امیبا مامان و داداش م رمیم

 

اگه منم بهانه  گمیآورد و گفت :م نییرا پا شیصدا

 یاول صبح ییجا کی میبر ییایتو م ارمیقهوه جوش ب

 ؟ میخلوت کن
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۴ پارت

 

که  ینجوریو شهرام گفت :واال ا دیبا خجالت خند بانو

 یفردا،پس فردا م نیهم رهیم شیخانوم جون داره پ

به  یبرتمون سر سفره عقد .اونوقت داغ نامزد باز

 مونه ها  یدلم م

 

از خجالت سرخ شد و شهرام گفت :منظورم از  بانو

بود نه از اونا تو چرا  یمعمول یها ینامزد باز نیهم

 ؟ یلبو شد

 

 ینیب یسرخ شد و شهرام گفت :م شتریب چارهیب بانو

.اونوقت اون  مینامزد شد شبیتو رو خدا من و تو د

 دوتا رفتن باغ 
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 ها چارهیب ارنیآهسته گفت :رفتن قهوه جوش ب بانو

 

 وارد خانه شدنند  الریو آ مازار

 گفت :اوه هوا چقدر سرده . مازار

 

به سمت آشپزخانه رفت وگفت :بهت که گفتم  الریآ

 سرده 

 

به سمت تنها اتاق خانه  الریبر خالف جهت آ مازار

سشوار  کی  نجایکمد ا یرفت و گفت :من فکر کنم تو

 داشته  یمسافرت

 

و به سمت مازار برگشت  ستادیدم در آشپزخانه ا الریآ

 سشوار بود و گفت :خونه منصور هم 

 

نگاه  الریشانه به ا یسرش را چرخاند و از رو مازار

 الریکردم هوا انقدر سرد باشه .آ یکرد وگفت :فکر نم
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 یکن یتو قهوه درست م یکن یتا من موهامو خشک م

 اتاق کجاست ؟ نیدر ا دی؟کل

 

اول  یکشو یرا باز کرد و گفت : تو تیدر کاب الریآ

 دیکنم فقط زود باش با ی....باشه قهوه درست م زیم

 برم کمک مامان

 

آورد و به سمت  رونیقهوه و قهوه جوش را ب ظرف

 آب رفت تا قهوه جوش را پر کند  ریش

سشوار از اتاق به  یمازار همزمان با صدا یصدا

دوتا فنجون قهوه درست کن  الریو گفت :آ دیگوش رس

 خودت  یکیمن  یبرا یکی

 

اصال قهوه دوست داشت و گفت :آخه من که  الریآ

  خورمیقهوه نم

 

سشوار  یصدا ییمازار به گوش با همنوا یصدا باز

 ی:حاال تو درست کن اگه نخورد دیبه گوش  رس

  خورمیخودم م
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و به مازار که  ستادیبعد دم در اتاق ا قهیچند دق 

بود گفت :قهوه  ریشب رنگش درگ یهمچنان با موها

 تا سرد نشده  ایآماده اس ب

 

سشوار را خاموش کرد و از اتاق خارج شد و  مازار

 ختیر شیفنجان قهوه برا کی الرینشست آ زیپشت م

 و مقابلش گذاشت 

  زیخودت هم بر یگفت :برا مازار

 

 حی.من ترج زمیچرا بر خورمینم ی:آخه وقت الرگفتیآ

 از بوش لذت ببرم  دمیم

 

از  نباریا دمیل مقو زیکرد :حاال تو بر یپا فشار مازار

  ادیطعمش هم مثل عطرش خوشت ب

 

 یخودش تو یرا برا یدنیاز نوش یکم لیم یب الریآ

  ختیفنجان ر
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 مازار نشست  یبه رو رو

 کرد  کینزد شیرا به لبها فنجان

ذوقش  یاش تو یطعم تلخ دوست نداشتن شهیهم مثل

 زد 

مازار چرا اصرار  یزور آن را فرو داد وگفت :وا به

 ؟ یخوریم یمونه .چطور یمثل زهرمار م یکن یم

 

 نگاه کرد الریبه صورت بامزه آ یبالبخند بزرگ مازار

با  الریصورت بامزه آ یاش را همراه با تماشا قهوه

  دیلذت تمام نوش

شکالت برداشت  کیظرف مقابل مازار   یاز تو الریآ

 و به دهان گذاشت 

 طعم دهانش عوض شود تا
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۵پارت

 

 بود  یخوب یروزها

 گذراندنند  یرا م ییبایز یزییپا یروزها

 یبه گونه وحشتناک زیخالف سال گذشته که همه چ بر

 گذشته بود 

 تدراک مراسم عقد شهرام و بانو بودنند  در

 گذشت  یخوب م یلیخ زیچ همه

 خوب  یلیهم خوب بود ،خ الریآ حاال

به بغل از  دیمحبوبه بچه ناه یوقت یخوب که حت آنقدر

کنارش رد شد و مقابل چشمان خانوم جون و فرشته 

 خانوم خواهر شهرام جواب سالمش را هم نداد 

 مهم نبود  شیبرا

  ستادهیکنار  آنها ا محبوبه
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 خوش وبش کرد یحساب

 را هم نداد  الریجواب سالم آ اما

 یبا هوو  یکوتاه کیهم فقط سالم و عل دیناه

 دسابقش  کر

از حانه  ادیگذشت و ز یاز فارغ شدنش م یمدت

 امد  ینم رونیب

 نرفته بود  شیبه خانه عمو گریبعد از طالقش د الریآ

را  رضایپسرک کوچک عل خواستیدلش م یکم حاال

  ندیبب

 محبوبه آنقدر پشت چشمک نازک کرد  اما

 و ابرو آمد  چشم

 یخترک ب که

 جرات نکرد طرف کودک برود چارهیب

  

 عقد بروند  دیخر یبود برا قرار

شهرام  لیو خانوم جون و شعله سوار اتومب بانو

 شدنند 

 مازار  لیهم سوار بر اتومب حانهیو فرشته  و ر الریآ
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نکردنند و  شانیو شوهر فرشته  همراه مهران

 در روستا بگردنند  یدانند کم حیترج

 کند  شانیهم قرار بود همراه منصور

 بود  دهیخواهر شهرام عصر روز گذشته رس فرشته

 بود  یشوخ و مهربان یادیز زن

دوازده ساله اش را همراه خودش  یدو قلو یپسرها

 مانده بودنند  شانیمادر بزرگ پدر شیو پ اوردهین

 از درس و مدرسه باز نشوند تا

 بود  یمهربان و خوش زبان اریمادرش زن بس مثل

 گذاشت  یشاد کیفرشته موز ریطول مس در

 و دست زدن گذراند  دنیرا به رقص ریمس شتریب و

 نداد  یتیاهم چیمازار ه یتوپ و تشرها به

گره خورد مازار و صورت در همش هم  یابروها یحت

 منصرف نکرد  دنیاو را از رقص

  اوردیمبارکش ن یبه رو اصال

 یصندل یمثل دوتا دختر خوب رو حانهیو ر الریآ

 عقب نشسته بودنند 
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کرد با دست زدن  یاصرار م یلیکه فرشته خ یگاه

 کردنند  یاش م یهمراه

 کرد  یحواله اشان م یاخم نهیکه مازار از آ یگاه

 نشستند  یم ساکت

  لیشدن از اتومب ادهیمحض پ به

مغازه جواهر  کیجمع شدنشان دورهم دم در  و

  یفروش

 یبا من نم گهیخواهرتو د نیبه شهرام گفت :ا مازار

 هایفرست
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  یزغال#چشمان
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 ۳۴۶ پارت

 

 یکه هم اخالق  مازار و هم فرشته را م شهرام

 شده مگه ؟ ی:چرا چ دیشناخت با خنده پرس

 

  دیگفت :تمام راه رو رقص یحرص مازار

 

  دیبلند خند شهرام

 شد  زانیاز گردن مازار آو ابانیوسط خ فرشته

 رتیو گفت :قربون اون غ دیرا محکم بوس صورتش

 بره عمه  تیخرک

 

بگم بهت اخه  یچپ چپ نگاهش کرد و گفت :چ مازار

 نی.ا ی.انگار نه انگار مادر دوتا پسر دوازده ساله ا

دونن  یزشته .مردم  که نم  ابونونکنیکارها رو تو خ

  یتو عمه من
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تو  رتشیپچ زد :غ الریگوش آ ریآهسته ز حانهیر

 اش حلقم  ؟اخمو داشته ب

 

  دیخند زیر و

 تیمنو اذ یجون به فرشته گفت :تو دوباره بچه  خانم

کارها رو  نیمادر نکن ا گهی.خوب راست م یکرد

 و شش سالته  ی.س

 

عقب  نیبا همان لبخند بزرگ گفت :دل به دل ا فرشته

زنش بشه گناه  خوادیکه م یمونده نده مامان .بخدا اون

 داره 

 

گفت  بیعج ینگاهش را به مازار داد و با ذوق دوباره

 قربون خودت و زنت بشم بداخالق عمه ی:اله

 

باز شد و گفت :اگه  یمازار به لبخند یلبها باالخره

 اخه  یکرد یم کاریچ یزبون نداشت نیا
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  شدمیتو م یمهربان گفت :فدا فرشته

 ربخت  یاز چشمانش م لویک لویبود که ک عشق

 بود چقدر برادر زاده اش را دوست دارد  معلوم

 

.دم در  گهیداخل د میرو به فرشته گفت :بر شهرا

 چرا ؟ نیستادیا

 

داخل  مییایرو به شهرام گفت :ما ب فرشته

 بزرگتر زیدوتا عز نی.با ا گهید دیبر کار؟خودتونیچ

 

 به خانوم جون و شعله اشاره کرد  و

 

 

 ؟ کاریچ نیراه اومد نیمتعجب گفت :پس ا شهرام

 

گم  شیلبها یلحظه لبخند از رو کی یکه حت فرشته

و خوش  میواسه خودمون بگرد میگفت :اومد شدینم

خودمون  یهم برا ییزایچ کیوسطا  نی.ا میبگذرون
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مگه من  میبه کار عروس و داماد دار کاری.چ میبخر

 امیحلقه دستم کنم که ب ایلباس عروس بپوشم  خوامیم

 نجایا یوشکلانتخاب کنم .اونها عروس به اون خ

خانم جون و شعله خانوم هم  دیانتخاب کن دیبر ستادهیا

 هستن 

 

دور و بر  نیجون هم گفت :واال منم اومدم هم خانوم

هم به کار شما  یعروسم کادو بخرم .کار یبگردم برا

 عروس و داماد ندارم 

 

گم  ستنیبلد ن ییجا نجاینگران گفت :شما که ا شهرام

هم کادو  گهیمادرم همراه خودمون باش با همد یشیم

  رمیگ یم

 

 جون سر باز زد  خانوم

لحطات  نیدانست عروس و داماد دوست دارند ا یم

 را تنها باشند 

 را انتخاب کنند  زیخودشان همه چ قهیسل با

 که گم بشم  رمینم ییاطرافم مادر جا نی:هم وگفت
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همچنان نگران گفت :الاقل با مازار و فرشته  شهرام

 برو 

 

 یتونم پا به پا یجون باز گفت :مادر مگه من م خانم

جوونا بگردم .خودم تا دو ،سه تا مغازه اون طرف تر 

  رمیم
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۷ پارت
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 امیگفت :اگه مزاحمتون  نباشم منم باهاتون م شعله

افته  یم چریجاها زحمت هل دادن ول ی.البته بعض

کنار  یفروش یبستن رمیم میدیگردنتون .کادو که خر

امام زاده  میریبعد هم م میخوریم یبستن کیامام زاده 

 و استراحت  ارتیز

 

 نمیگفت :بفرما شهرام خان ا یجون با خوشحال خانم

 همراه من .

 

که کمک حال شما و  امیگفت :منم باهاتون م الریآ

 مامان باشم 

 

 ریگفت :هنوز انقدر پ یواقع ریغ یجون با تشر خانوم

 نمیبب دیهل بدم دختر .بر چریول کینشدم که نتونم 

 بتیمن غ میکن بتیبا هم غ مییخوای.اصال ما دوتا م

شعله جان  میدامادش...بر بتیعروسم .شعله خانوم غ

 چونه بزنن  ستنیبا نجایا خوانیجوونن تا صبح م نایا
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پچ زد :چه مادر شوهر و  الریگوش آ ریباز ز حانهیر

 ؟خوشبحالت  یا هیخواهر شوهر پا

 

نگاهش کرد و گفت :خوش به حال من چرا  الریآ

 ؟ ی؟انگار عروس اشتباه گرفت

 

گفت :ان شاهللا  نوبت تو هم  یزیبا خنده ر حانهیر

 شهیم

 

 گشتند  یم دیخر یکه در پاساژ برا یمدت تمام

بود که معلوم بود حواسش  یمازار یفرشته پ واسح

 است  اهیدخترک چشم س ریدرگ یبدجور

 شناخت  یرا م پسرکش

 نداشتند  یاختالف سن شتریسال ب چند

 کرده بود  یو خواهر یمادر شیبرا اما

 چشمانش را نشناسد  ییبود حال و هوا محال

 ستادهیاز مانکن ها ا یکی یمازار که رو به رو به

 بود نگاه کرد 
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که  هیهمون دختر نیو آهسته گفت :ا ستادهیا کنارش

 یزدیدرباره اش با شهرام حرف م یواشکیوقتا  یلیخ

که  یو فکرتو مشغول کرده بود؟.....همون دختر

وقت  چیه یول یازش بهم گفت ییزایچ کی یگاه

 ؟ یاسمش رو نبرد

 

 بود  الریآ یمازار همچنان پ نگاه

 کرد  دییرا تا شینگاه حرفها نیا 

ازدواج  کباریدختر  نیگفت :مازار مگه ا فرشته

 نکرده ؟

 

 کباری نکهیفرشته گفت :ا یچشمها رهیخ مازار

 ؟ دهیم رییازدواج کرده نظرتو درباره اش تغ

 

مازار  یمحبت با نگاهش  به چشمها ایدن ایدن فرشته

 نیا یتو شهی؟مگه م یشناس یو گفت  :منو نم ختیر

و من براش  یباشه که تو عاشقش باش یکس ایدن

  میرینم
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 دیاز پشت سرش به گوش رس الریآ یصدا همزمان

 ؟ دینیلباسو بب نیا نییایب شهی:فرشته خانوم م

 

برگشت و گفت :به من نگو  الریبه سمت آ فرشته

فرشته خانوم مگه من چند سال ازت بزرگترم .حاال دو 

ه .بابا من حرفها رو ندار نیکه ا ی،سه سال فاصله سن

  یزنیزنها باهام حرف م ریسالمه .مثل پ ۲۵تازه 

 

 خنده  ریزد ز و

 

فرشته جون  گمیچشم م دیبالبخند گفت :ببخش الریآ

نظرُت  ینیلباس رو بب نیا ییایب شهی....فرشته جون م

  یبگ

 

 قهیواکنش نشان داد :نه تو روخدا با سل یفور مازار

وجب  کیفرشته لباس انتخاب نکن .مطمئنم کال 

 کنه  یپارچه انتخاب م
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انتخاب  نیا قهیبرو با سل گهیهم گفت :راست م فرشته

 عقد کنون خواهرت ارتتیکنه م یکن .چادر سرت م
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۸ پارت

 

 را انجام دادنند  شانیدهایاز خر یبخش

  دیخسته از خر ظهر

 رستوران نشسته بودنند تا غذا بخورند  یتو
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 داشت  ییبایز ییرستوران فضا یرونیب قسمت

 چون هوا سرد بود  اما

 سالن نشسته بودنند  یتو انها

 یحرف زدن با مازار م یکه دنبال فرصت برا  فرشته

 گشت .

روستوران را بهانه کرد و به مازار گفت  رونیب

 کی  رونیب میبر ییایم شهی:مازار تا غذامون اماده م

  مینیبب میقشنگ درستش کردن بر یلی.خ میبزن یدور

 

 ... میبلند شد و گفت :باشه بر شیاز جا مازار

 

شما هم  دییخواینگاه کرد و گفت :م الریو آ حانهیر به

 ؟ میبر دییایب

 

با مازار دارد  یکه متوجه شده بود فرشته حرف الریآ

 ذره خسته شدم  کیگفت :نه ممنون .من 

 

  نیاصرار نکرد و گفت :باشه هرجور راحت مازار
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 دوش هم از رستوران خارج شدنند  دوشا

بند آنها شهرام رو به بانو گفت :بانو اگه خسته  پشت

  میبزن یدور کی میما هم بر یستین

 

 انداخت  نییبا خجالت سرش را پا بانو

غذا رو  دیقدم بزن دیجون گفت :پاشو مادر بر خانوم

  دهیبهتون خبر م ادیخوشکلم م الریکه آوردن  آ

 

گفت و از جا  یدر جواب خانوم جون چشم کوتاه  بانو

 بلند شد 

  ستادیکنارش ا شهرام

 رفتند  رونیدو با هم از رستوران ب هر

  خوامیگفت :منم شوهرمو م الریکالفه به آ حانهیر

 

 شد ؟ تی:حسود دیو آهسته پرس دیخند الریآ
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محوطه رستوران  یکه تو ینییکنار چاه آب تز فرشته

و وبه مازار که رو به  ستادیدرست کرده بودنند ا

بود و گفت  شیبودمازار هم رو به رو ستادهیا شیرو

شده  یچ نمی.بگو بب یبگ یزیچ کی یخوای:معلومه م

 ؟

 

همه  ی،چرا وقت یخوایم الرُ ی: تو که آ دیپرس  فرشته

 یاقدام نم یخواستگار یتو هم برا میجمع هست نجایا

  یکن

 

 شناخت  یفرشته را م مازار

پرسد و پاسخ داد :هنوز  یسوال را م نیدانست ا یم

 دارم  دیترد

 

 عشق ؟ ی:تو دیمتعجب پرس فرشته

 

 الریکنم آ یپاسخ داد :نه ....اما حس م عیسر مازار

 داشته باشه اون تازه جدا شده  یشتریزمان ب دیبا
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که من  ینطوریدستش را لبه چاه گذاست :ا فرشته

 چند ماهه که جدا شده ... دمیفهم

 ادمهی نمیلحظه مکث کرد و گفت :صبر کن بب چند

دوست  ویکی یگفت یدرباره اش باهام حرف زد یوقت

که ازش جدا  یدوست داره .نکنه اون ویکیدارم که 

 شده ....

 

 کیحرفش رفت :نه .با اون ازدواج نکرد  انیم مازار

که  میبا پسر عموش داشت .اون یازدواج اجبار

 ازدواج کرده  و متاهله  خواستشیم
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۴۹ پارت

 

 کیحرفش رفت :نه .با اون ازدواج نکرد  انیم مازار

که  میبا پسر عموش داشت .اون یازدواج اجبار

 ازدواج کرده  و متاهله  خواستشیم

 

 ؟ هیچ یبرا دتی:پس ترد دیمتفکر پرس فرشته

 

کالفه سر تکان داد :اگه هنوز هم دلش با اون  مازار

 ....  یباشه .اگه وقت

 

فرشته حرف برادر زاده اش را قطع کرد و گفت  نباریا

دور .برو جلو و حرفُت بزن  زی:اما و اگر بر

فرصت برات فراهم  نیخدا ا یدرخواستت رو بگو .وقت

 ؟ یکن یدست ،دست م یکرده چرا دار
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دست برد شال فرشته را که دور گردنش افتاده  مازار

 بود 

  دیکش شیموها یرو

 حواله اش کرد  یچپ چپ نگاه

االن حرف ما  نیا الیخ یو گفت :بابا ب دیخند فرشته

 ؟ یکن یچرا دست ،دست م گمی؟دارم م نهیا

 

  دونمیسر تکان داد :نم مازار

 

 دست به کار بشم  دیگفت :خودم با فرشته

 

تا  یکن ینم یکار چیامش را خواند :فرشته هن مازار

 خودم بگم 

 

گمونم غذا  میدر هوا تکان داد :باشه .بر یدست فرشته

 رو آوردن 
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به گفته  گرید یبانو و شهرام هم در گوشه ا همزمان

 بودنند  ستادهیو گو ا

چند  نیرا تمام ا یمنتظر فرصت بود تا سوال شهرام

 از بانو بپرسد به زبان آورد  خواستیروزه م

 نشسته بودنند  قیآالچ در

در هم حلقه   قیوسط آالچ زیم یدستش را رو شهرام

 یسوال کیعقدمونه .من  گهیکرد وگفت :چند روز د

 یجواب ند یتون یم یازت دارم که اگه دوست نداشت

 بدونم  خوادیراستش دلم م یول

 

گذاشته  زیم یرا رو شیهم مثل شهرام دستها بانو

 بود 

  دمیکه باشه جواب م ی:هر سوال وگفت

 

 نییروستا معموال دخترها سن پا ی:تو دیپرس شهرام

 یسن صبر کرد نیکنن .تو چرا تا ا یازدواج م

که بخوام فکر کنم خواستگار  یکم ندار یچی؟ه

که همه  نجایو مطمئنم ا یتموم ی؟همه چ ینداشت
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تو  مثل  یدختر ذارنیشناسن نم یرو م گهیهمد

 باشه ؟ یزیوسط ممکنه چ نیبمونه پس ا

 

گذشته  یجوابش تو یدیلبخند زد :سوال که پرس بانو

 یهستم  ول مونیکه بابتش پش یاس ،گذشته ا

 شرمنده نه 

 

محترمانه گفت :اشکال نداره اگه بخوام  یلیخ شهرام

 بوده ؟ یماجرا چ یبد حیتوص

 

 کیبا آرامش گفت :هفده سالم که بود عاشق  بانو

کردم  یده خدمت م کیپاسگاه نزد یکه تو ینظام

کارش  لیپسر جوون به اسم ناصر که او کیشدم .

و  ینداشت .اومد خواستگار یخوب یبود و وضع مال

هم  ینشد وقت یپول بودنش بابام راض یب نیسر هم

عمو و  رکرد  چند بار چند نفر به دستو یکه پا فشار

روس زدنش .عمو دوست داشت من ع یبابا حساب

چرخ ما گذاشت خالصه  یچوب ال یلیخودش بشم خ

وقت  چیه گهیردش کردن رفت .د یباز یبا پارت

 نیهم یگرده برا یکردم بر م یفکر م لیاو دمشیند
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 یخبر چینه ه دمیبعد چند سال د یبه پاش موندم ول

از لج بابا و  ی.به قول تو خواستگار کم نبود ول ستین

گرفتم  یانتقام م ینجوریکردم و ا یعمو همه رو رد م

.... 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۵۰ پارت

 

 یوقت شیشهرام نگاه کرد وگفت :تا چند وقت پ به

 بیکار فقط دارم به خودم اس نیبا ا دمیفکر کردم د
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راستشو  رمیگ یرو از خودم م ی،فرصت زندگ زنمیم

که از  یشدم بابت تمام سالها مونیپش یلیخ یبخوا

  ستمین مونیاالن پش یدست رفت .ول

 

 :چرا ؟؟ دیمتعجب پرس شهرام

 

خجالت گفت :اخه اگه اونا  یبا لبخند و با چاشن بانو

 ینبود نجایرو رد نکرده بودم تو االن ا

 

لک  یتو یعشق بانو کم یماجرا دنیکه با شن شهرام

 رفته بود 

 و گفت :آره ؟ دیآمد خند سرحال

 

 انداخت  نییپابا خجالت سر  بانو

 یگل یبا همان خنده گفت :قربون اون لپ ها شهرام

 برم 

 

  دیخجالت کش شتریب چارهیب بانو
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دست  یشد آهسته دستش را رو یدوباره جد  شهرام

:هنوز هم بهش فکر  دیکرده بانو گذاشت و پرس خی

 ؟ یکن یم

 

شد تا صداقت کالمش را  رهیبه چشمان شهرام خ بانو

 چشمانش به او نشان دهد  قیاز طر

 کنم .... یبهش فکر نم گهیوقته د یلی:خ وگفت

 

 خجالت را کنار گذاشت  نباریا

 رهیبه چشمان شهرام خ میکه نگاهش مستق همانطور

و  یچ چیتو .ه ریمدت هم هست که غ کیبودگفت :

بره خودمم  شیپ ینجوری.اگه ا ستین ادمیکس  چیه

  رهیم ادمی

 

 مرد جوان جا آمد  حال

 کی ،یکیاوج گرما  یکه وسط ظهر تابستان تو انگار

 خنک دستش داده باشد  دمشکیشربت ب وانیل

 باشد  دهیرا سر کش وانیتا نه ل او
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  شدیبزرگتر نم نیاز ا لبخندش

 پر نشاط تر  نیاز ا چشمانش

  کلشانیاند هر چقدر هم  که قد و ه نیهم مردها

 بزرگ باشد 

 باشد  مانیپروپ شانیها شیهم ر هرچقدر

 کلفت   بازوانشان

هستند  که دلشان  یتهش همان پسر بچه دبستان ته

از همه  شتریآنها راب دییباشد که بگو یکی خواهدیم

 دوست دارد 

به دست بانو وارد کرد وگفت :تو مال من  یفیفشارخف

 یبه پات م امویتمام دن یمن چطور نیباش اونوقت بب

 زمیر

 

 شب شده بود دنندیبه خانه رس تا

 جون وسط هال خانه منصور نشسته بود  خانوم

  دادیرا ماساژ م شیآهسته پاها فرشته

آورد و کنار مادر و خواهرش  یچا شانیبرا مهران

شام آبگوشت گذاشتم .آقا  ینشست و گفت :برا
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آماده کردم منم بار گذاشتم  یمنصور بنده خدا همه چ

برو اون طرف بهشون  یکه خورد یشهرام چا ادهی.ز

حتما خسته هستن  میبر یخبر بده امشب شامو  ما م

 نخوان شام درست کنن  گهید

 

 رتیجون گفت :دستت درد نکنه مادر .خدا خ خانوم

 بده 

 

 دادیمادرش را ماساژ م یهمانطور که پاها فرشته

 رونیب ومدهیگفت :مامان ،داداش تا مازار از حمام ن

 باهاتون حرف بزنم  خوامیم
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۵۱ پارت

 

 شده ؟ یزی:چ دیبه خواهرش نگاه کرد و پرس مهران

 

نگران کننده  زیدر پاسخ برادرش گفت :نه چ فرشته

مازار خواهر بانو  یدونی.خانوم جون شما م ستین یا

 رو دوست داره ؟

 

که  نجوریزد و گفت :واال مادر ا یجون لبخند خانوم

 ندونم  شهیکنه مگه م یمازار به دختره نگاه م

 

رو به مهران گفت :داداش شما و  یبا خوشحال فرشته

  دیخبر باش یشهرام هم که محاله از دل مازار ب
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سرتکان داد و حرف خواهرش  را با لبخند  مهران

 کرد دییتا یکمرنگ

  

 کسرهیکارو  میهست نجایگفت :خوب چرا تا هم فرشته

امروز  نیهم میباهاشون هماهنگ کن  گمیم ؟من مینکن

 میبخوا هی.چه کار میهم بر الریآ یو فردا خواستگار

  میو برگرد میهمه راه رو بر نیا

 

برداشت و گفت  ینیس یرا از تو یچا وانیل مهران

 نگفته  یزی:آخه مازار خودش که هنوز چ

 

و گفت :به حرف من  دینوش یاز چا یجرعه ا فرشته

 شتریمن مازار رو ب یدونیگوش کن داداش خودت م

 یخودم م یاز بچه ها شتریاز چشمام دوست دارم و ب

داره دست  الریشناسمش .مازار سر محبتش به آ

 هیچ میدونی،دست من .اصل ماجرا رو  من و مامان نم

شده بهتر از من  یچ قایدق یدونیشما که م یول

 دی.ترد میدست به کار بش دیکه خودمون با یدونیم

افتاده به دلش که مبادا دل دختره باهاش نباشه . 

 یو بر م میشنوینبود نه م یخواستگار میریخوب ما م
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 الریخواستن و نخواستن آ دیبا ترد دیبا ی.تا ک میگرد

از نظر  ادهیمازار صبرش ز یکنه .از طرف یزندگ

ش داشته باشه تا در آرام زمان الریآ خوادیخودش م

هم صبر کردن و صبور  شهیداداش اگه هم یباشه .ول

  ستیبودن خوب ن

 

.حق با توست  یباز سر تکان داد :درسته ابج مهران

حاال هم  نیکرد یبچه مادر نی.تو و مامان در حق ا

فقط قبلش با  دیبکن دیدون یخودتون صالح م یهر کار

بذار .اونم مادرشه هم مازار  ونیهم در م لهیجم

احترام مادرش حفظ بشه هم من دلم  شهیخوشحال م

 خوادیم

 

دانست محال است برود با  یبه مادرش که م فرشته

صحبت کند نگاه کرد و گفت :باشه داداش من  لهیجم

 دی...خانوم جون اگه شما اجازه بد زنمیباهاش حرف م

 من برم خونه اش 

 

 رهیجون سرتکان داد :برو مادر ان شاهللا که خ خانوم
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فرشته که ساکت نشسته بود گفت :الاقل  شوهر سامان

 نییخوایم دیبهش بگ رونیب ادیخودش ب دیصبر کن

  نیبذار یقرار خواستگار

 

اگه به خودش باشه  نیگفت :نه ولش کن ا فرشته

 تا آخر عمر به دختره وقت بوه خوادیم

 

 

 بلند شد  شیاز جا  فرشته

در پالتو بلند خز دارش دم در  دهیبعد  پوش قهیدق چند

 بود  ستادهیا لهیمنزل جم

 به بغل در را که  باز کرد  دیام لهیجم

 خواهر شوهر سابقش دم در خانه جا خورد دنید از

 

گفت :اومدم درباره مازار باهات  یبا خونسرد فرشته

 حرف بزنم 
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 تو  ایاز جلو در کنار رفت و گفت :ب لهیجم

 

 با هم وارد خانه شدنند  هردو

 که نشست  فرشته

 یبه سمت آشپزخانه رفت و گفت :االن چا لهیجم

  ارمیم

 

 نیبش ای. ب خوامینم یکرد: ممنون چا شیصدا فرشته

 باهات حرف بزنم خوامیم
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  یزغال#چشمان
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 ۳۵۲ پارت

 

برگشت و نگاهش کرد :آخه دهن خشک که  لهیجم

  شهینم

 

 کرد لبخند بزند  یسع فرشته

 شده بود مادر مازاد معذب است  متوجه

که  گمی.هر وقت خواستم خودم بهت م نیبش ای:ب گفت

  یزحمتشو بکش

 

 فرشته نشست  یرو به رو لهیجم

 یکوچک که با عروسک تو دیبه صورت ام فرشته

 بود نگاه کرد  ریدستش درگ

اندازه اش با مازار  یبخاطر شباهت ب دیشا کودک

  دیرس یبنظر م یدوست داشتن یادیز

 بود  یواقع نباریلبخندش ا 

 مازاره  هیشب یلی:خ گفت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

برادرم هستن  هیهم لبخند زد :آره جفتشون شب لهیجم

اش رفته وگرنه  یی.البته مازار که فقط ظاهرش به دا

هم  دیکه ام ی،اله ستیمثل اون ن چشیاخالقش ه

 بهش نره 

 

را لمس کرد و گفت  دیام دیهسته دست سفآ فرشته

 یبرادرت به زور مجبورت کرد زن مهران بش ی:وقت

نداشتم ...خودتم البته سنت کم بود  یمن سن و سال

 . رهینم ادمیهاتو  هیاما گر

 

 : دیآه کش لهیجم

به زور شوهرم داد .بار اول خودم لگد به بخت  دوبار

که دوستش  یمهران یگفتم وقت یخودم زدم با خودم م

 نیکنه بب یتالش م میخوشبخت یهمه برا نیندارم ا

چقدر  یکه دوستش دارم ازدواج کنم زندگ یاگه با کس

بزرگ شدم و برادرم  گهیگفتم د ی.م شهیگل و بلبل م

سال بعد  کیتونه بهم زور بگه چه خبر داشتم  ینم

فروشه و  ی.بردارم خونه اش م رهیم یطالقم بابا م

 کیزنش که واسه  ریبگ رهیج میشیمن و مادرم م
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اون همه منت سرمون   اطیاتاق ته ح کیلقمه نون و 

کردم و  ی.چهارسال مثل کلفت خونه اش زندگ ذارهیم

و  یکه با بچگ ییهر شب خودمو لعنت کردم بابت بال

 آوردم .... میزندگ سر یعقل یب

 

 دی.سر درد و داش باز شد بود و شا دیکش یکشدار آه

 دییآن خانه بگو یاز اهال یکی یخواست برا یهم م

 است  مانیچقدر از کرده اش پش

شرمنده  شهینکرده بودنند و او هم یدر حقش بد آن

بود اومدم شدم  یاشان بود :بار دوم هم ازدواجم زور

زن  کیازدواج کردم که  یخونه خراب کن، با مرد

برادرم  نکهیبدون ا نباریو چهارتا بچه داشت .ا لیعل

مجبورم کنه خودم  ،خودمو مجبور کردم از بس که 

منت گذاشت و مادر  مزن بردارم سر هر لقمه نون سر

 انهیشدم زن محمود ماه یخفت داد .از وقت ضمویمر

 نکنه  تیبهش تا مادرم اذ دمیم یپول کی

 

 ؟ تیسر زندگ ی:چرا بر نگشت دیبا تاسف پرس فرشته
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برگشتن  یمن  روزد :از طرف  یلبخند تلخ لهیجم

هم ازم  کباری ی؟حت لینبود .از طرف مهران م

 نخواست برگردم 

 

 یناراحت سر تکان داد :غرورشو شکوند فرشته

  یو رفت یخبر گذاشت یوسط دوست و آشنا ب کهوی.

 

 ... ی،نادون یعقل ی،ب یحسرت بار گفت :بچگ لهیجم

 

زد و گفت  دیدست ام یکوچک رو یبوسه ا فرشته

:ولش کن .گذشته ها گذشته ،اومدم درباره مازار 

 ریدختر شوهرت گ شیدلش پ یحرف بزنم .خبر دار

 کرده 

 

 امروز سرباز کرده بودنند  لهیجم یحسرت ها زخم

از  ینکردم ول یگفت :درسته براش مادر یگریآه د با

  ستمیخبر ن یدلش ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۵۳ پارت

 

از  ینکردم ول یگفت :درسته براش مادر یگریآه د با

  ستمیخبر ن یدلش ب

 

 بود  یناراض لهیجم یاز ناراحت فرشته

خاطرات تلخ گذشته  ادیتا او را  نجایبود ا امدهین

  ندازدیب
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 خوادیبود خبر خوش را بدهد پس گفت :مامان م آمده

اومدم باهات  رهیبگ یامشب ازشون اجازه خواستگار

 ؟ هینظرت چ نمیصحبت کنم بب

 

اطراف  یخوشحال شد .چه خوب که آدمها لهیجم

دلش را داشتند لبخندزد :من که  یهمه هوا نیمازار ا

 بچه به خواسته دلش برسه  نیاز خدامه ا

 

:قربون خودش و خواسته دلش برم  دیهم خند فرشته

. 

 

 شهیفرشته شد وگفت :مازار هم رهیبا محبت خ لهیجم

 . یکنه ،خبر دارم چقدر هواشو دار یم فیازت تعر

 

 دنی:آره جز در مورد لباس پوش دیباز خند فرشته

 میبا هم خوب یلیخ گهیموارد د یتو

 

در خانه شعله سر سفره شام دور هم نشسته  شب

 بودنند 
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جون  نگاهش را به شعله داد و گفت :شعله  خانوم

 مییخوایاره مخانوم با اجازه شما و آقا محمود ما دوب

 نی،البته که ا میمزاحمتون بش ریکار خ یفردا شب برا

و بهتون   میچند روز همه اش مهمون شما هست

 کنه  یمقدار فرق م کیاما فردا شب  دمیزحمت م

 

گفت :قدمتون سر چشم .شما  ییبا خوش رو شعله

  دیو رحمت دیستی.زحمت ن دیصاحب خونه ا

 

که درست  الریرا روانه آ یجون  نگاه پر محبت خانوم

 مازار نشسته بود  یرو به رو

  کرد

به شعله منتظر چشم دوخت و گفت :فردا شب  دوباره

 یخواستگار یبرا میمزاحمتون بش مییخوایم

 واسه مازار  زمیعز الریآ از

 

 و مازار به شدت بلند شد  الریآ سر

 صورت هم شدنند  رهیدو جا خورده و متعجب خ هر
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 زار نشان از جا خوردنش داشت چشمان ما حالت

 شد  ریغافلگ یهم حساب الریآ

 زودتر خودش را جمع و جور کرد  مازار

 انداخت  نییخجالت زده سر پا الریآ

 یو بانو جمع شدن حانهیصورت ر ینشسته رو لبخند

 نبود 

 صورت بانو  ییبایلبخند ز رهیخ شهرام

 حواله اش کرد  یزیر چشمک

نداشت دست  دنیخجالت کش یبرا یلیفعال م بانو

 شدیخودش نبود که لبخندش جمع نم

  ستادیا نهیدر س الریآ قلب

 انیم یخواستگار یپا یازدواج باز هم وقت کباریبا  

 آمد 

 واسترس گرفت  دیکش خجالت

به صورت مازار  یرا بلند کرد نگاه کوتاه سرش

 انداخت 

  دیاول جا خوردنش را به وضوح د لحظه

 ماجرا اطالع ندارد  نیاو هم از ا دیفهم
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بزرگترها درباره فردا  یحاال با آرامش به حرفها اما

 کرد یشب  گوش م
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۵۴ پارت

 

 را گذاشتند  یقول و قرار خواستگار نکهیاز ا بعد

و شوهرش نگاه کرد و گفت  حانهیجون به ر خانوم

 یچند روز ما حساب نیجانم ا حانهی:آقا منصور ،ر

ما بود .  اری.خونه اتون در اخت میبهتون زحمت داد
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امشب جمع و جور  گهیخدا ما د دیبه ام  نیشد تیاذ

 باغ مازار   میریم میکن یم

 

جا خورد و گفت :چرا خانوم جون بد گذشته  شعله

 زد  یحرف ی؟کس نجایا

 

و لحن مهربانش گفت  حیجون با آن لبخند مل خانوم

همه اش داره  نجای.ما که ا ی:نه مادر چه بد گذشتن

 یغذا آماده اس .هر چ شهی.هم گذرهیبهمون خوش م

که مشخصه حاال  ینطوریفراهمه ...اما مادر ا مییبخوا

 دیدوتا بچه هم مطرح شد ما فعال با نیکه حرف ا

دست هم  یتو میبذار مدوتا رو ه نیتا دست ا میبمون

 . میهمه اش مزاحم شما باش شهی.نم

 

  هیخانوم جون .مزاحم چ هیچه حرف نیگفت :ا شعله

 

ماندن آن خانواده آن هم  یبرا یلیم یلیکه خ محمود

 نداشت ساکت بود شانیکیدر نزد
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گفت :خانوم جون اون خونه ،خونه خودتونه  منصور

 چشم  یقدمتون رو دیتا هر وقت که بمون

 

پسرم  یا لطف داربه حرف آمد :شم نباریا مهران

همه اش مزاحم شما  شهینم گهیمادر راست م ی.ول

مادر و خواهرهات و خانومت  میکه هست نجای.ا میباش

 میافتن .باغ مازار که باش یهم مدام به زحمت م

  میخودمون هم راحتتر

 

هم حرف پدرش را کامل کرد :آره .چند روز هم  مازار

اونجا  میخونه باغ رو  الزم نداره .ما بر الریآ هیتعطل

 دیکن یم یاستراحت کیهم شما  میهم ما راحتتر

 

که   میکرد کاریمگه ما چ هیچه حرف نیگفت :ا حانهیر

  میخسته باش

 

.ما اونجا  میجون گفت :مادر تعارف که ندار خانوم

 خودتون  یخونه و زندگ یتو دی.شما هم بر میراحتتر
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.اما اونجا  دیهر طور راحتسر تکان داد : شعله

تو رو خدا بدون تعارف  نیشد تیاگه اذ کهیکوچ

   نیبرگرد

 

اش گفت  یتا بناگوش باز دائم شیبا آن ن فرشته

 نجایما فعال ا رهیم شیطور که پ نیراحت ا التونی:خ

  میکه خسته اتون کن می.انقدر مزاحمتون بش میهست

 

   زمیعز دیکرد :مراحم یباز مهمان نواز شعله

 

 را بهانه کرد  یاز شام محمود بالفاصله خستگ بعد

 خانه خودشان شدنند  یراه لهیجم همراه

مجبورشده بود  نکهیو ا یچند شب مهمان دار نیا

 شوهر سابق همسرش و خانواده اش باشد  زبانیم

 بود  ختهیو روانش را به هم ر روح

 را که خوردنند عزم رفتن کردنند  یهم چا مهمانها

باغ  دیدکلیافتاد با ادشیبودنتد که مازار  ستادهیا سرپا

 ردیبگ الریرا از آ
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 بو نگاه کرد  ستادهیکه کنار منصور ا الریآ به

 ؟ الریرا خواند :آ نامش

 

سر بلند کرد و منتظر نگاهش کرد و مازار  دخترک

 ؟ یباغو بهم بد دیکل شهیگفت :م

 

  ارمیاتاقه االن م یسر تکان داد :آره تو الریآ

 سمت اتاقش رفت  به

بود تا در  یهم به سمت اتاق رفت .بهانه خوب مازار

 صحبت کند  الریچند جمله با آ ییتنها
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 ۳۵۵پارت

 

 به دست به سمت در اتاق آمد  دیجوان دسته کل دختر

  دیدر آستانه در اتاق د ستادهیمازار را ا که

 را به سمش گرفت  دهایکل

 دستش را دراز کرد  مازار

نگاهش را که  یا هیانکه ثان یرا گرفت و ب دیکل

 به صورت آبالر بود جدا کند  دهیچسب

 :ممنون  گفت

 

 زمزمه کرد  یکنم یدر پاسخش خواهش م الریآ

 شد مرد جوان از مقابلش کنار برود  منتظر

 بود  ستادهیاو همچنان ا اما

 آمده بود  شیپ یکه بحث خواستگار حاال
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از تنها ماندن با مازار خجالت  گریهمه دخترها د مثل

  دیکش یم

کرد . فقط مهم بود  یمازار مثل او فکر نم اما

 را بزند  شیحرفها

فرداشب با   یزبان باز کرد :درباره خواستگار پس

 من هماهنگ نکرده بودن 

 

ش بود را لحن یکه چاشن یآن  دلخور لیاگر دل الریآ

  شدیدانست خوب م یم

 که گفت :آره متوجه شدم  یوقت

 

 جوان لبخند زد  مرد

کالم  یچاشن یآن دلخور لیدل  الریبر خالف آ او

  افتیدخترک را در

از من به  شتریب ایدن یکس تو چی:ه وگفت

  ستیفردا شب مشتاق ن یخواستگار

 

 اش شد  رهیسر بلند کرد و خ الریآ
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که  نیماجرا ،ا نیخبر بودم از ا یب نکهیگفت :ا مازار

به فرشته گفتم دست نگه داره ،و فرشته به گمون 

 یعمل انجام شده سر ب یخودش خواسته منو بذار تو

 ....ستیمن ن  یلیم

 

چند لحظه در سکوت  رونیمنتظر ب یآدمها الیخ یب

 ماند  رهیخ الریبه چشمان آ

 شدن در چشمانش را دوست داشت  غرق

وادارش کرد ادامه سخنش را بر  الرینگاه منتظر آ اما

که فرشته ،خانوم جون ،بابا منو  نهیزبان آورد : سر ا

 یمهمه برا یلیبرام  خ یکی یوقت دوننیشناسن م یم

 کنم .... یصبر م ایتا آخر دن شیراحت

 

 مهم است ؟؟ شیبرا یلیگفته بوداو خ مازار

 یوش مگ شیبه ادامه حرفها دیجواب سوالش با یبرا

 سپرد 

 

بود  الریآ اهیچشمانش در گره  چشمان س یآب همچنان

رو از  یادیو درشت ز زیمدت اتفاقات ر نیو گفت :ا
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من اگه  یشد تیو اذ ی.تحت فشار بود یسر گذروند

بوده که  نیاز فرشته وخواستم دست نگه داره سر ا

مدت در آرامش کامل  کیخواستم بهت زمان بدم تا 

 تی،با زندگ خودت،با  یکن یزندگ یبدون حادثه خاص

 ییای،با گذشته کنار ب

 

 مهم است  یلیگفته بود او خ یآر

تر بنظر   یکه حاال راض یدر سکوت و با چشمان الریآ

  دیرس یم

 کرد  ینگاهش م همچنان

گفت  الریاز بهتر شدن حال چشمان آ تیبا رضا مازار

.درباره ما  الریآ یبدون خوامیرو م یزیچ کی:

فرداشب  ی،درباره من و خودت ، درباره خواستگار

 چیه خوامی.نم یتو هست رهیگ یم میکه تصم یتنها کس

 یبذاره . اگه نخواست ریتاث تینظر و تصم یرو یچ

نکن چون  رسفت و محکم حرف بزن به جوانبش فک

  فتهیب یاتفاق چیه ذارمیمن نم
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۵۶ پارت

 

 

گفت  الریاز بهتر شدن حال چشمان آ تیبا رضا مازار

.درباره ما  الریآ یبدون خوامیرو م یزیچ کی:

فرداشب  ی،درباره من و خودت ، درباره خواستگار

 چیه خوامی.نم یتو هست رهیگ یم میکه تصم یتنها کس

 یبذاره . اگه نخواست ریتاث تینظر و تصم یرو یچ

نکن چون  ره جوانبش فکسفت و محکم حرف بزن ب

شهرام و بانو  یپا نکهیبشه ا یچ چیه ذارمیمن نم

روابط اون دوتا  یتو، رو یتیوسطه و ممکنه نارضا

 یاز طرف خانواده من دلخور نکهیا ایبذاره.  ریهم تاث
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 یکه ممکنه رو یا گهیهر فکر و حدس د ای ادیب شیپ

دور .فقط و فقط به  خودت  زیبذاره رو بر رینظرت تاث

 ... ریبگ میکن و نصم رو به دلت فک

 

رفت نفس  یجلوتر م یاشان کم بود اگر کم فاصله

باز  خوردیهم مثل نگاهشان در هم گره م شانیها

 دیکه با یکه مهمه ،تنها کس یادامه داد :چون تنها کس

 ییتو رهیبگ میتصم

 

 زد  یتمندیلبخند رضا الریآ

 جا به جا شد  شیدر جا یکم مازار

 کرد  یصحبتش را تمام م دیبا

 بود  دهیبه درازا کش یادیز شانیحرفها

 بودنند  ستادهیخانواده سر پا ا دو

مشخص بود خودشان را به  شانیکه از صداها نیا با

 چپ زده اند  یکوچه عل

 مثال متوجه خلوت کردن آن دو نشدنند  یعنی
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 یامعطل شدن مازار آن هم بر یکس شدیمگر م اما

 باشد  دهیند الریرا دم در اتاق آ یطوالن یقیدقا

 یبزرگش  به گونه ا کلیو ه ستادنیکه نحوه ا نیا با

  دید یرا نم الریآ یبود که کس

حرف زدنش  زیر یکه صرف شد و صدا یاز زمان اما

 ستادهیحتما متوجه شده بودنند که آنها به گفت و گو ا

 اند 

 

 بود  ستادهیکنار بانو ا شهرام

.تو شب قبل  ریبگ ادیگوشش پچ زد : ریز آهسته

 نیا نیبب ؟یخلوت کرد ینجوریبا من ا یخواستگار

کنن .تو هم  یاستفاده م یدوتا رو چه از هر فرصت

  یکش یو خجالت م یشیم دیهمه اش سرخ و سف

 

خنده  زدیاز حرکت شهرام که مثل بچه ها حرف م بانو

 اش گرفت 

 نجایاصال ا یگفت :تو شب قبل خواستگار آهسته

 ؟ یبود
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 یطعنه زد :نه که اگه بودم تو م یبه شوخ شهرام

 ؟ یکرد

 

 شویو شهرام گفت :به موقع اش تالف دیخند زیر بانو

  ارمیسرت در م

 

و شهرام رو به برادر زاده  دیخجالت زده لب گز بانو

اش که قصد کوتاه آمدن نداشت  گفت :مازار جان 

 پامون علف سبز شد  ریخدا ز دی؟به ام میبر

 

 نگاه کرد  شیبه  عمو مازار

 معطل کرده بود اما خونسرد  یادیز

.از همه معذرت   میجمع آمد و گفت :بر یسو به

  نیسرپا موند خوامیم

 

آهسته  از اتاق  یهم پشت سر مازار با گام ها الریآ

 خارج شد 
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بزرگترها خجالت زده   یگذشته  از رو قیدقا بابت

 بود

 حانهیر یلبها یرو طنتیالبته که آن لبخند پر از ش و

 کرد  یم شتریاش را ب یخجالت زده گ زانیم

انگار که مچ انها را در اتاق و در حال  ایح یب دخترک

لبخند  نینچنیگرفته که ا یخاک برسر یانجام کارها

  زدیژکوند م
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  دیبار یم یزیبود برف ر ییبایز شب

 رهیزودتر از موعد و غ یبرف سال که کم نیاول

 منتظره شروع شد 

 یخواستگار یخانواده مازار برا شیساعت پ کی

 آمده بودنند 

 بودنند  ستادهیبان  ا هیسا ریز اطیهر دو در ح حاال

 مازار بود که صحبت کنند  خواست

برف گفت و  یو با تماشا اطیداد که در ح  شنهادیپ و

 گو کنند 

که از همان بدو ورود از چشمانش  الریبه آ مازار

گفتن دارد نگاه کرد و گفت  یبرا یخوانده بود حرف

 نگرانت کرده ؟ ی:خوب بهم بگو  چ

 

 ناباور به مازار نگاه کرد  الریآ

بود دخترک  دهیخواسته بود حرف بزنند چون فهم او

 گفتن دارد ؟ یبرا یحرفها

 اختش شن یخوب م چه
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چون  میحرف بزن یگفت :خواست یلبخند نامحسوس با

 من باهات حرف دارم ؟ یدیفهم

 

سر تکان وگفت :چشمات نگرانن  بیدست در ج مازار

 شده ؟ یزی؟چرا ؟چ

 

 خودش را بغل کرد  شیبا دستها الریآ

مازار آن هم در همان اول کار  یحواس جمع نیا از

 خوشش آمد 

داشت باشد به مرد  یآنکه مقصد خاص یرا ب نگاهش

 جوان دوخت 

 

 کیبهتره بگم  اینگرانم  یزیچ کی: آره از  وگفت

فکرمو مشغول کرده..... تو درباره من و  یمطلب

بوده  یکه گذشته ا نی.ا یدونیرو م یهمه چ اوشیس

تا حاال که صحبت  شبیبوده .....از د ی،عالقه ا

کنم  یمطرح شده دارم با خودم فکر م یخواستگار

 ؟ ییایمن کنارب یبا گذشته  یتون یم
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 مشخص بود  قایمازار اما مقصدش دق نگاه

 یگیم یشد و گفت :وقت الریچشمان آ رهیخ میمستق

 درسته ؟ ستیاالن  ن گهید یعنیبوده .   یعالقه ا

 

 بماند  یباق شانیچشمها وندیهم اجازه داد پ الریآ

کالمش جز از  قتیگفت و حق یرا م قتیحق داشت

 نبود یافتنیچشمانش در

  

شدم دفترچه عشق و  یکه زن عل ی:من از روز گفت

 گمی...،نم گمیرو بستم .دروغ نم اوشیبا س یعاشق

شد .اما  یاز همون لحظه ذهنم به طور کامل ازش خال

فراموش  یتو شتریهر روز ب کسالی نیا یمن تو

موفق بودم .اما مازار اگه قراره با خبر  اوشیکردن س

فکر کنم بهتره  نهلطمه بز ندهیبودنت از گذشته به آ

 تموم بشه  نجایهم

 

 لبخند زد  مازار

 چشمانش آرام آرام بود  ییایدر
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:واسه من از امشب مهمه ،تو قبل از امشب به  گفت

،بهت  یدار یاما اگه امشب بله بد ینداشت یمن تعهد

 ای اوشیبگم گذشته ات با س کهنیا گمیدروغ نم

دروغه  ستیاصال مهم ن یبا عل تیزندگ کسالی

 گهیو باالخره با همد میهست لیبخصوص که ما فام

 میتون یداشت اما من و تو کنار هم م میبرخورد خواه

که گذشته کامل پاک  میخوب داشته باش یانقدر روزها

 بشه هم از ذهن من هم از ذهن تو ...

 

  یگیکه م نکهیمکث کرد و گفت :فقط ا هیثان چند

 یعنینه  ایبذاره  ریتاث ندهیآ یانفاقات گذشته قراره رو

با هم بودن  ندهیبه آ یممکنه نظرت مثبت باشه و دار

 یفکر کرد شبمید ی؟  اگه آره .به حرفها یکن یفکر م

 ریممکنه جوابت مثبت باشه فقط تحت تاث نکهیا

کس و  چی؟نه ه دیخواست لتخواسته دلته ؟خودت و د

  گهید زیچ چیه
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۵۸ پارت

 

 

 چشم از مازار گرفت  نباریا الریآ

دخترانه اش مانع از نگاه به چشمانش  ییایو ح شرم

  شدیم

نگاه کرد و گفت  دیبار یکه همچنان  م زیر یبرفها به

وقت  چی....هستین ادمیسال تو رو  کی نی:من قبل ا

 شهیازت بمونم .هم یزینخواستم بهت توجه کنم که چ

 کسالی نیبوده که دور باشم ازت  .قبل ا نیا حمیترج

بود که عروسکم  یمن پسر بچه ا یبرا شهیمازار هم

گرفت و خودش صاحب  زمکور کرد و مادرش پدرم ا
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بهت نگاه  نیاز ا شتریوقت  ب چیمحبت پدرم شد .ه

م انگار عشق به بابام داشت نهیازت ک شهینکردم هم

اونو از  یها یها و کوتاه ریباعث شده بود همه تقص

 ... نمیچشم تو و مادرت بب

 

داد و  رونیب نهیرا همراه با بخار از س قشیعم نفس

محبت  یاومد وقت شیاون ماجرا پ یادامه داد :اما وقت

هر  یخودتو .وقت یها یو مهربون دمیمادرت د یها

 مونیآرامش گرفتم پش ای،دن ایازت دن یوقت هرجا بود

 ... یالک نهیهمه سال ک نیشدم واسه ا

 

 شیکرد و نگاهش را به انگشتها یباز شیانگشتها با

مازار عاشقت  گمیدوخت وگفت:منم بهت دروغ نم

.اما خودم با قلبم خواستم که باهات باشم نه  ستمین

کنارتم ازت آرامش  ی.وقت یمصلحت چیفکر و ه چیه

که انگار  هیجور کی،رفتارت  .حرفهات رمیگ یم

  رمرو بخو یزیغصه چ ستیالزم ن یهست یوقت

 

مازار هر لحظه بزرگ و  یلبها ینشسته رو لبخند

  شدیبزرگتر م
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 نشست  یدخترک به دلش م یحرفها

را  یزیبا او غصه چ الریآ نکهیبهتر از ا یزیچ چه

  خوردینم

 

 غیج یآن هم با ان صدا اطیزنگ در ح یصدا همزمان

 مانند و گوش خراشش بلند  شد 

از ما مهمون  رینگاه کرد و گفت :غ الریبه آ مازار

  ادیهم قراره بوده ب یا گهید

 

 یشدن مازار گفت :نه ،ول ریبا لبخند از غافلگ الریآ

از  یرفتن به خونه کس یکه برا ستیمثل شهر ن نجایا

قبل  با هم هماهنگ کنن.... هر وقت حوصله اشون 

  گهیخونه همد رنیسر بره م

 

 مازار خواست به سمت در برود  تا

 زنن؟یدر هال را باز کرد و گفت :دارن زنگ م منصور

 

  هیک نمیبرم بب خواستمیگفت :آره االن م مازار
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من  دیو گفت :نه شما راحت باش دیکفش پوش منصور

  هیک نمیبب رمیم

 

 که دور شد  منصور

 یکه نگاهش همچنان در پ الریبه سمت آ مازار

 رفت برگشت وگفت یمنصور م

 ؟ گهی:خوب د

 

 نیا گهیهم به سمت مازار نگاه کرد و گفت :د الریآ

من  چندماهه دارم درس   یانیکه خودت هم در جر

شرکت کنم  ندهیکنکور سال آ یتو خوامیو م خونمیم

 ؟ یندار یتو که به درس خوندن مشکل

 

 گرشیدست د یبازو یدستش را رو کی مازار

 یمشکل چی:نه .من با درس خوندنت هگذاشت وگفت 

 یعنی مونیندارم .خوب البته بهتره که شهر محل زندگ

دوباره  یوگرنه مجبور یدانشگاه قبول بش رازیش

  یکنکور شرکت کن
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 جواب مازار را نداده بود  الریآ هنوز

 یبود تا برا دهیعاطفه که او هم تازه امروز رس  که

 مراسم عقد خواهرش باشد 

 هال را باز کرد  در

 شما دوتا نینکرد خی: دیپرس الریاز مازار و آ و
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  یزغال#چشمان
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 ۳۵۹ پارت

 

برامون  ییاگه دوتا چا یو گفت :نه ول دیخند مازار

  شدیبهتر م یلیخ یآورد یم

 

با خنده گفت :پس معلومه فعال قصد داخل  عاطفه

  نیاومدن ندار

و  اوشیس دنیصورتش با د یلحظه خنده رو همان

آمدنند   جمع  یسحر که همراه منصور به سمتشان م

 شد 

 

 ستادهیکه کنار هم ا الریمتعجب به مازار و آ سحر

 بودنند نگاه کرد 

 نگاهش را به عاطفه داد  سپس

خودش را جمع و جور کرد و گفت :سالم  عیسر اما

 ؟ می.مزاحم که نشد ریشب بخ

 

  دیمراحم دیرمانه گفت :نه خوش آمدمحت عاطفه
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 کرد  کیهم  با جمع سالم و عل اوشیس

،گفت دو  نجایا مییایداد ب شنهادیپ اوشیگفت :س سحر

 یکار مینیبب نییایب نیمراسم عقد دار گهیروز د

  ی،کمک

 

.قدمتون  نیکرد یگفت :کار خوب یبا خوشحال عاطفه

که بوش  نطوریچون ا میچشم .کمک هم الزم دار یرو

  میدوتا عقد دار ادیم

 

 اشاره کرد الریبه مازار و آ و

 

 ماند  الریمازار و آ یبهت زده سحر رو نگاه

بر لب  یافتاده و لبخند کم رنگ نییپا یبا سر الریآ

 مازار شد یکفش ها رهیخ

دلش همانجا که  یتوانست انکار کند آن ته ته ها ینم

 گرفت  یرا م اوشیبهانه س یهنوز هم گاه گدار

 اوشیاست و دوست دارد بداند عکس العمل س آشوب

  ستیچ
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 صورتش را حذف کرد  ینه لبخند کم رنگ رو اما

 آمد  رونیشرم زده ب یاز قالب دخترک خجالت نه

 ندیرا بب اوشیسر بلند کرد تا س یا هیثان یبرا یحت نه

 و عکس العملش را بداند 

 

 اشد اش را با مازار ب یقرار بود ادامه زندگ او

 خواست  یاش را نم ینیو دل چرک یناراحت

به آن قسمت از قلبش که هنوز آدم  دیحاال با نیهم از

 ماند  یم تیاهم ینشده بود ب

  دیکش یقیعم نفس

بود همراه  ستادهیادکلن مازار که درست کنارش ا یبو

 اش شد  هیسرد وارد ر یهوا

 یگوشه قلبش انگار کم  یوروره جادو طانیش آن

 ساکت تر شد 

 

 کرد  یم ینیب شیلحظه ها را پ نیا اوشیس

منتظر  دیروزها هم با نیاز هم یکیدانست  یم

 مازار باشد  یخواستگار
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 خودش را آماده کرده بود  و

 خوشحال بود  الریآ یبرا قایعم

 توانست او را خوشبخت کند  یم مازار

 امیقلب زخم خورده او را الت نیاز ا شتریب یزیچ چه

  دیبخش یم

 ذهنش نبود  یبافته ها هیمقابلش شب صحنه

 یدر کنار مرد ستادهیاش ا یدر شب خواستگار الریآ

 لبخند بر لب و شرمزده  گرید

 نداد  یتیبه غم نشسته بر قلبش اهم اما

 صحنه را دوست بدار  نیداشت ا دوست

 یبرا نهیگز نیداشت مازار بهتر مانیا قایعم چون

 گذشته اوست  یدخترک محبوب سالها

 یبر لب که خوب  البته کاشتنش کم یلبخند بزرگ با

 سخت امد

   میعاطفه گفت :ما در خدمت به

 

را به سمت مازار دراز کرد و گفت :به  دستش

 ،مبارکه  یسالمت
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 را فشرد و گفت :ممنون  اوشیهم دست س مازار

 

تو  دییبه سمت درهال رفت و گفت :بفرما منصور

  دییسرده بفرما نجای،ا

 

 وسحر که همراه منصور وارد خانه شدنند  اوشیس

 

و گفت  ستادیکنار عروس و داماد آن شبشان ا عاطفه

 داخل ؟ دییایم ای ارمیب ی:چا

 

 ممنون مییایکم کم م گهیدر پاسخش  گفت :نه د مازار

 

 که رفت  عاطفه

بود نگاه کرد و  نییکه هنوز سرش پا الریبه آ مازار

 کنم  یدرست م ویگفت :به من اعتماد کن .همه چ

 

  دونمیگفت :م نانیسر بلند کرد آرام و با اطم الریآ
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مازار نشست  اهیس یموها یکه رو یتکه برف رهیخ و

 بود شد 

 

 

 

[03.03.21 21:57] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۳۶۰ پارت

 

 شیدختر رو به رو نانیبه چشمان پر از اطم مازار

 شد  رهیخ

آرام چشمان مازار  ییایهم خودش را به در الریآ

 سپرد 
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 بود  نیزدن هم ایبه در دل

زد و خودش را به دست وجود پر از  ایرا به در دلش

 آرامش مازار سپرد 

  شدیدرست م زیچ همه

 کند  نانیتواند به مازار اطم یدانست م یم

 

 ؟ ستی:سردت ن دیپرس مردجوان

 

 لب زد :سردمه  الریآ

 

 تو میپلک زد  داد :پس بر مازار

 

 به سمت در رفت و مازار هم پشت سرش  الریآ

 که شدنند  وارد

  دیسرها به سمتشان چرخ همه

 انداخت  نییسرش را پا الریآ

  دیستیدستش را جلو آورد و گفت :همونجا با فرشته
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و منتظر شدنند  ستادنندیجمع ا کیدو کنار هم نزد هر

  دییخواهد بگو یفرشته چه م ندیتا بب

  دینیبعد بش هینظرتون چ نیگفت :اول بگ او

 

انداخت و گفت :واال من  الریبه آ ینگاه کوتاه مازار

 که نظرم مشخصه 

 

با خنده گفت :شما که بله ،پنجاه درصد شما   سامان

 ؟ هینظر عروس خانوم چ میبدون مییخوایحله ،ما م

 

 هیثان یبرا یکه سرش را حت الریدوباره به آ مازار

 کرد نگاه کرد یبلند نم یا

 از خجالت سرخ شده بودنند  شیها لپ

 و خوشمزه شده بود  یخوردن یادیز

گفت :عروس خانوم  دیرا د الریکه سکوت آ فرشته

 ؟ تیبحساب رضا میسکوتت رو بذار

 بزرگترا بگن  یبا شرم گفت :هرچ الریآ
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نبود پدرش را از جمع  یدار یمجبور به آبرو کاش

 کرد یحذف م شیهابزرگتر

 

نداشت  یحس چیجون   به صورت محمود که ه خانوم

 نگاه کرد 

به شعله و منصور و رضا که هر سه لبخند  سپس

 برلب داشتند چشم دوخت 

  دنندیرس یبنظر م یو بانو هم راض عاطفه

 نیری:دهنمون ش دیبه شعله نگاه کرد و پرس دوباره

 ؟ میکن

 

 لبخند زد :ان شاهللا مبارکه  شعله

 

  دیکه کل کش  فرشته

 اش کرد  یهم همراه حانهیر

اش  نهیبه س الریمازار و چانه آ یلبها یرو لبخند

  دیچسب

 صورتش نشست  یرو یکم رنگ لبخند
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 نگاه کرد  اوشیبه س سحر

 گذاشت  اوشیدست س یرا رو دستش

باران  یهمسرش که هوا یبه چشمان عسل اوشیس

 آرام پلک زد  یشد و با لبخند بزرگ رهیداشت خ

 که من خوبم  یعنی

 نباش  نگران
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۶۱ پارت
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 که من خوبم  یعنی

 نباش  نگران

 هم خوب نبود  ادیالبته که ز خوب

دلش که  یها یریبه دهان بهانه گ یمشت محکم اما

و آن چال گونه اش که دوباره  الریلبخند آ دنیبا د

هندوستان و خاطرات گذشته کرده بود  ادی لشانیف

 کوفت 

 اش  یمهم بود و خوشبخت الریفقط آ حاال

 یفاصله ا دنیمهم بود چشمان اش که تا بار سحر

 نداشت 

 او و خاطراتش  یبابا گور

 الریچال گونه آ یکه با خودش برا یقرار یبابا گور

 گذاشته بود

 خوشبخت باشد حال او هم خوب است  الریآ

کند حال دل او  یبخندد و چال گونه اش جلوه گر الریآ

  دیا یم شیهم سرجا

 نباشد  یسحر هم باران چشمان
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 هم نگران نباشد سحر

  ستیکاف شیبرا نیهم

  

بود  گفت  ستادهیکنارش ا الرکهیآهسته به آ مازار

 یکرد خی نیبش ی:برو کنار بخار

 

 نگاه کرد  یبه بخار الریآ

 بود  اوشیکه افتاد چشمان س یزیچ نیبه اول نگاهش

 اش تنگ شد  نهیس انیم یجا

 یتالش م یبدجور یاور ادی یخاطرات برا انگار

 کردنند 

 دوخت  نیرا گرفت و دوباره زم نگاهش

گذشته  یاور ادیو  یخاطره باز یبرا یعالقه ا چیه

 نداشت

عشق را هم در قلبش دار  یامشب ته مانده ها از

  زدیم

  

  یبخار شیبرو پ یستادیباز گفت :چرا ا مازار
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 نینشسته و ا یکنار بخار اوشیدانست س یم مازار

 ؟ دادیرا م شنهادیپ

 دانست  یحتما م خوب

 نکرده کور که نبود  یخدا

 رفت و کنارش نشست  یبه سمت بخار الریآ

گذاشت و گفت  الریدست آ یدستش را رو سحر

  ی:خوشبخت بش

 به سحر نگاه کرد  الریآ

  دیاو پاش یرا به رو لبخندش

  نطوریرا فشرد و گفت :ممنون.تو هم هم دستش

 

 که از نشستن آبالر و مازار گذشت  فهیدق چند

 به سحر اشاره کرد  اوشیس

 گهیبلند شدنند و گفت :خوب با اجازه اتون ما د ازجا

  میکن یرفع زحمت م

 

 ؟ یزود نیگفت :چرا به ا شعله
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شما مراسم  میدونست یدر پاسخ گفت :ما نم اوشیس

 می،فقط اومد میشدیوگرنه مزاحم نم دیدار یخواستگار

  دیکمک ما هم حساب کن یجشن رو یبرا میبگ

 

بود  ستادهیا اوشیس یها یکیکه در همان نزد بانو

  دیگفت :  چشم حتما دستتون درد نکنه .شام بمون

 

 تشکر کرد  اوشیس

 چه خانواده اصرار کردنند قبول نکرد  هر

است و حضور او و  یدانست صحبتها خانوادگ یم

 ندارد  یسحر لزوم

سمت در رفت تا از خانه خارج شود منصور گفت  به

  امی:تا دم در باهات م

 

من تا  یگفت :منصور جان اگه اجازه بد عیسر مازار

  رمیدم در باهاشون م
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۶۲ پارت

 

 حرف دارد  اوشیمتوجه شد که مازار با س منصور

 تکان داد وگفت :باشه.  سر

 

 شد نند اطیو سحر وارد ح اوشیهمراه س مازار

مازار رو به سحر گفت  دنندیکه رس اطیدر ح کینزد

من چند لحظه شوهرتون قرض  شهی:سحرخانوم  م

 ؟ رمیبگ
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 پاسخ داد :بله حتما  سحر

 

 ؟ نیاومد نی:با ماش دیپرس اوشیاز س مازار

 

 نه واسه دو قدم راه -پاسخ داد : اوشیس

 

آورد و گفت :اما من  رونیب بشیرا از ج چیسو مازار

آوردم .اگه اشکال  نیبخاطر سرما و خانوم جون ماش

من چند  ی...البته  حرفها دینیبش نیماش ینداره تو

سرما  یتو  ادیخوب برف م یول ستین شتریجمله ب

 بهتره  دینمون

 

 یرا از  مازار گرفت و گفت :من تو  چیسو سحر

 راحت باشه  التونیخ نمیماش

 

 اوشیس یکه رفت مازار درست رو به رو سحر

  ستادیا
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 بودنند  ستادهیسکوت مقابل هم ا در

که  دونمیسکوت را شکست و گفت :م اوشیس

  یکن یخوشبختش م

 

 نی.ا یدونیسر تکان داد و گفت : خوبه که م مازار

 شد وقتشه که به آرامش برسه تیاذ یلیمدت خ

 

تونه  یکه م یبه مازار نگاه کرد :تنها کس اوشیس

.واقعا براش خوشحالم تو  ییآرامش بهش بده تو نیا

 .... یهست یآدم خوب

 

 لحظه سکوت کرد  چند

ا .مباد هیدختر خوب و پاک الریگفت :مازار ،آ سپس

 وقت .... کی

 

،امروز  به  روزیحرفش را قطع کرد :من د مازار

از چشمام بهش  شتریکه نشانسمش .ب دمینرس الریآ

از امشب که به من بله داده  دونمیدارم م نانیاطم

 رهینم یا گهیکس د یچشمش رو
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خواست خودش را مطمئن کند  یانگار م اوشیس

 مگه نه ؟ یکن ی:خوشبختش م دیپرس

 

 کنم  یکه خوشبختش م یدونیپاسخ داد :م مازار

 

 . دونمیسر تکان داد :م دییبه نشانه تا اوشیس

 

 یکن ی:تو ،هم زنتو خوشبخت م دیمازار پرس نباریا

 مگه نه ؟ تیبه زندگ یدیمگه نه ؟همه حواستو م

 

تو  میبه زندگ دمیمحکم گفت :همه حواسمو م اوشیس

و  یو هوس باز یکه نامرد یدونیم یشناس یمنو م

من  یبرا گهی.اون دختر د ستیکارم ن یتو یشرف یب

  الستیمثل ل

 

بود به  نیاز ا ریو گفت :غ دیکش یقینفس عم مازار

 کردم  یشناختم شک م یکه م یاوشیس
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ما  گهیدستش را جلو آورد وگفت : خوب د اوشیس

  ریشبت بخ میبر

 

دستان او گذاشت و گفت  انیهم دستش را م مازار

  ری:شب تو هم بخ

 را از هم جدا کردنند  راهشان

 و مازار به سمت ساختمان  رونیبه سمت ب اوشیس

 اوشیقدم که فاصله گرفتند مازار به سمت س چند

 یبذار رو چیسو اوشیس یبرگشت و گفت :راست

  نیماش

 

 خانه شد  وارد

را  اهشیموها و .پالتو س ینشسته رو یها برف

 تکاند 

ارش نشسته بود همچنان کن الریکه آ یسمت بخار به

 سرده  یلیرفت و گفت :خ
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 نگران بود نگاه کرد یکه صورتش کم الریآ به

چه رفته بود تا با  یدانست مازار برا ینم دخترک

 حرف بزند  اوشیس

  دیآ شیپ یبود مبادا تشنج نگران

  

رو به  یزد لب زد :همه چ یلبخند آرامش بخش مازار

 راهه

 

  دیکش ینفس آسوده ا الریآ

 از صورتش رفت ینگران و
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۶۳ پارت

 

 یو البته به بهانه بخار یبخار کیهمانجا نزد  مازار

 نشست  الریآ کینزد

بشقاب  یکه پوست کنده بود را تو یپرتقال فرشته

 گذاشت

زحمت دست به  یعاطفه داد و گفت  و گفت :ب به

 مازار   دیبد دیدست کن

 

زن گرفت ،زنش  گهید نیگفت :بابا ا یبه شوخ سامان

شوهرتو داشته  یهواشو داشته باشه تو هوا دیبا

 باش 

 

 به پسرش کرد   یبا جمله سامان نگاه لهیجم

 قربان صدقه اش رفت  یدلش حساب یتو
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 یشما هم پوست م یبا خنده  گفت :چشم برا فرشته

 کنم آقا 

 

و  رالیآ هینظرتون چ گمیرو به جمع گفت :م سپس

مازار هم زودتر کارهاشون بکنن .جشن عقدشون با 

 بشه  یکیعقد بانو و شهرام 

 

نگاه کرد و گفت :مادر داماد تو تو که از  لهیجم به

 ؟ ینظرتو بگ یخوای.االن نم یاولش تا حاال ساکت

 

با ذوق و غم به پسرش نگاه کرد و گفت :هر  لهیجم

 طور که جمع صالح بدونه 

 

 مادر عروس ؟ هیبه شعله گفت :نظر شما چ فرشته

 

با احترام گفت :واال بزرگ همه ما خانوم جون  شعله

 و آقا مهران بگن  شونیا یهستن هرچ
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 کنم  یسر تکان داد و گفت :خواهش م مهران

 

جشن عقد  یجون بزرگ منشانه  گفت :برا خانوم

 به عهده خودشون بهتره . میبذار یریگ میتصم

 

کرد و گفت :منم  دییمادرش را تاهم حرف  مهران

 یجان بابا چطور الریآ هیموافقم .نظر خودت چ

 ؟ یدوست دار

 

 مهربان بود  یادیگفتنش ز بابا

 نبود  ینشست که اصال جدا شدن الریبه دل آ چنان

جمله اصال به مذاقش خوش  نیخالف محمود که  ا بر

  امدین

 لهیدخترش عروس شوهر سابق جم نکهیاز ا اصال

 نبود یراض شدیم
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سر  ونیکه او و هما ییدانست با بال یچون م اما

مناسب را از او  یدخترش آوردنند امکان ازدواج ها

 گرفتند 

 مازار را رد کند  اگر

 اریبس طیبا شرا یو منتظر خواستگارها ندیبنش با

 نامناسب باشد 

 داد  تیکرد و به ظاهر رصا سکوت

 یزیدر تمام مدت ساکت نشسته بود وچ بایتقر یول

 گفت  ینم

در جواب بابا مهران مهربانش که از همان  الریآ

زد و با  یلحظه مهرش را به دل گرفت لبخند کم رنگ

  دی.هر طور خودتون صالح بدون دونمیخجالت گفت :نم

 

گفت :با اجازه جمع من  الریپشت بند حرف آ مازار

  ستمیموافق ن

 

 :چرا ؟ دیپرس سامان
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 یکه شب ما دوتا فقط برا نهیمن ا حیگفت :ترج مازار

 خودمون باشه

 

 شبشان را  داشت  یهوا بایچه ز مازار

 خوشان باشد  یخواست آن شب فقط برا یم

 شوند  کیکس شر چیخواست ان را با ه ینم

 داشت  یاش حس خوب جمله

ان نشسته  یکه شبنم رو یبو کردن رز سرخ وقت مثل

  ندینش یعطرش به مشامت م

 دهد  یشبنم ها پوستت را طروات م یخنک

شبنم رز سرخ  یخوش حرف مازار مثل خنک حالش

 جانش را طروات داد 

 هم بود زهایچ نیخوب بود که حواسش به ا چه
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۶۴ پارت

 

 

 بود هم  زهایج نیخوب بود که حواسش به ا چه

 نگاه کند  یرا بلند نکرد تا به کس سرش

کامل  تیتوانست جد یدر همان حالت هم م یحت اما

 ،تصور کند  یجمله احساس نیا انیمازار را زمان ب

و عاطفه  حانهیصورت ر یبار رو طنتیلبخند ش البته

 بود  یجمله هم که حتم نیا دنیزمان شن

 نیبعد عقد ا میجون گفت :مادر ما برنامه داشت خانوم

 دیکه با ینطوریمون .ا یسر زندگ میدوتا جوون برگرد

 تا عقد شما  میهم بمون گهیچند روز د
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 به خانوم جون نگاه کرد  مازار

بود تا دل خانوم جون را  ینگاه خاصش کاف کی همان

 ببرد 

بخاطر   یعنیگفت :خانوم جون  نکهیرسد به ا چه

کنه  یم تتیموندن اذ شتریجش عقد  من  چند روز ب

 ؟

 

جشن عقد مازار قنج رفت و با  یخانوم جون برا دل

خانوم جون قربونت بره من تا  یذوق گفت :نه اله

 مونم  یم نجایا یهم اگه تو بخوا ایآخر دن

 

 بلند شد  شیاز جا مازار

 مادر بزرگ مهربانش نشست  کنار

و  دیاش را بوس یزده از روسر رونیب یموها یرو

 گفت :مازار به فدات

 

و گفت :خدا نکنه  دیجون هم مازار را بوس خانوم

 مادرم 
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رگ خواب تک  یعنیابرو باال انداخت و گفت : فرشته

 تک مون دستشه 

 

  خوردیکرد و حسرت م یفقط نگاه م لهیجم

 شیپسرش او برا یو جوان ینوجوان یسالها تمام

 نکرد یمادر

  دنندیرا د گریهمد کباریچند ماه  فقط

 کرد  یهم خدا را شکر م یطرف از

بزرگ شده  یمهربان و با محبت یآدمها شیپ فرزندش

 بود 

هنوز هم قربان صدقه اش  شیرعنا یآن قد و باال با

 رفتند  یم

 

 

 

 

 عقد بانو و شهرام بود  روز
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  یکار ریخانه هر کس در گ در

بود مجلس زنانه در خانه شعله و مجلس مردانه  قرار

 هم در خانه منصور باشد 

 غذا را آماده کنند  لهیجم اطیها هم در ح آشپز

ها  سهیمشغول کارها و  بستن ر اطیدر ح پسرها

 بودنند 

 را برداشته بود اطیکل ح شانیبگو و بخندها یصدا

و فرشته مشغول   حانهیکه همراه ر الریبه آ شعله

جان مادر  الریپهن کردن سفره عقد بودنند گفت :آ

 بچه ها خسته شدن  رونیببر ب زیبر ییپاشو چندتا چا

 

ببر خسته  یبا خنده گفت :آره براشون چا حانهیر

خنده  یدر اوردن صدا یشدن از بس مسخره باز

 برداشته  اطیاشون کل ح

 

 شاد باشن  شهیهم یگفت :اله یبا خوشحال شعله
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به آن خانه آمده  یخوب بود که بعد  از مدتها شاد چه

 بود

  الریآ شعله هم از بانو راحت شد هم الیخ

 شیمادر بداند بچه ها کیکه  نیبهتر از ا یزیچ چه

 خوشبخت هستند 

 

 ینیس یو تو ختیر ییدر آشپز خانه چند چا الریآ

 گذاشت 

بشقاب  کیگفت : یکه م دیعاطفه را شن یصدا

بتونن تا آخرش  فتهیهم ببر قندشون ن ینیریش

 سر به سر هم بذارن  یپر انرژ نطوریهم
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۶۵ پارت

 

و سحر هم  الیجمع که ل یخنده خانوم ها یصدا

 جزشان بودنند بلند شد 

و خنده  یمجلس  شاد شهیگفت :خدا کنه  هم نیپرو

 باشه.

 

  نیجون گفت :آم خانوم

 گفتند  نیدر دل آم همه

البته جز  ونیمراسم خانواده هما یانجام  کارها در

 کمک آمدنند  یهم برا رضایو عل دیناه

و  الریآ نیداشتند فراموش کنند ب یهمه سع انگار

 افتاد یچه اتفاق ها رضایعل

 بر آنها گذشت چه

 بودنند  لیها فام یمیقول قد به
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خوردنند استخوان را دور  یاگر گوشت هم را م یحت

 انداختند  ینم

 

 

از خانه خارج  ینیریو ظرف ش یچا ینیبا س الریآ 

 شد 

 را گرفته بود ینیهر دو دستش س با

 خودشان بودنند  یسر گرم کارها و بگو بخندها پسرها

 و نگاهشان کرد  ستادیا هیچند ثان الریآ

خوش قد و باال و خوش  یادیکه مازار هم ز ییخدا

 لباس بود 

 آمد  یبه چشم م یپسران جمع حساب انیم

کرد  یم یکه امر و نه یکه داشت وقت یهم با ابهت آن

 برد یم یعجب دل

بعد گذاشت و گفت  ینامزدش را برا یچران چشم

 ؟ خوادیم یچا یک ونی:آقا

 

 به سمتش برگشت  سرها
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 یتو  یها سهیر دیرا پر د الریآ یدستها یوقت مازار

 داد  اوشیدستش را به س

 آمد  الریسمت آ به

گرفت و گفت :دستت درد نکنه  الریرا از آ ینیس

  یدی.زحمت کش

 

 لبخند زد :نوش جان  الریآ

 

با دقت به صورت دخترک نگاه کرد و گفت  مازار

 ؟ یخسته شد ی:حساب

 

  یلیهم گفت :آره بخدا خ الریآ

 

 ادیاز فردا ب یهمه خستگ نی:فکرشو بکن با ا مازار

 میرفت روزیخودمون .بهتر که د یدهایدنبال خر میبر

  میداد شیآزما
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سرش را کج کرد و گفت :عمه فرشته که گفت  الریآ

امشب مراسم ماهم تموم  ی.اونجور مینک یکیمراسم 

  شدیم

 

 دیشد و پرس الریصورت آ رهیجستجو گرانه خ مازار

 باشه ؟ یکیمراسممون  ی:تو دوست داشت

 

 یلیخوب خ یزد و گفت :نه ،ول ینیلبخند شرمگ الریآ

  میکار دار

 

مازار نشست و گفت : کار و زحمت  یلبها یرو لبخند

شب که  کیمونه  یخاطره اش م  ی.ول شهیتموم م

 فقط مال خودمون دوتاست .

 

بود  و داشت  ستادهینردبان ا یمنصور که باال یصدا

گفت  یکه م دیبست به گوش رس یها را م سهیر

نکرده به درد خوردن  خیها تا  یی:جناب اون چا

دور  شونیزیبر دیها .سرد که شد با حورنیم
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تا خود شب  یبعد بر یاریما رو ب یچا یخوای.م

  یحرف بزن

 

به منصور نگاه کرد و گفت :آوردم .نترس سرد  مازار

  شهینم

 

نگاه کرد و گفت :دستت درد نکنه.برو  الریبه آ دوباره

 تو سرده 
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  یزغال#چشمان
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 ۳۶۶ پارت

 

 غروب مراسم شروع شد  از

در کنار شهرام  ینامزد ییبایدر لباس ز دهیپوش بانو

 نشسته بود 

 خواند  یخطبه را م عاقد

 سرش گرفته بودنند  یو عاطفه تور را باال الریآ

  دیساب یفرشته قند م و

بر تن داشت که سر تا سر  یا رهیت یلباس آب الریآ

 شده بود  یسنگ دوز

 بانو و هم دخترها را فرشته درست کرد  هم

 بود  یماهر شگریآرا

 شکل آراست نیرا هم به بهتر همه

 نشاند یکم رنگ شیآرا الریآ برصورت

  دیرا فقط اتو کش اهشیبلند س یموها

 شیموها یگل سر بزرگ هم رنگ لباسش رو کی

 کاشت 
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بود و  حیمل یادیز ششیآنکه به قول فرشته ارا با

 مراسم عقدش  یاصل کار را گذاشت  برا

 به خودش نگاه کرد  نهیدر آ یوقت اما

 خوشش آمد  ششیآرا از

 

 

 که خوانده شد وحلقه ها رد و بدل شدنند خطبه

عروس و داماد هم داخل آمدنند تا  کینزد مردان

  ندیبگو کیتبر

شال بزرگ ست لباسش را  که بخاطر حضور  الریآ

جلو  شتریب یانداخته بود کم شیموها  یعاقد  رو

  دیکش

 یلباس که کم نیداشت جز آست یپوشش حوب لباس

  دادینشان م یدستانش را قدرنازک بود و 

 نداشت  یگرید یبرهنگ

نازک  نیپوشاندن موها و آست یشال بزرگ برا همان

لباسش چه در حضور عاقد و شهرام و چه در حصور 

 بود  یکه وارد مجلس شدنند کاف یمردان
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 هم  حضور نداشت   یا گانهیب البته

 که محرمش بودنند  ونیو منصور و هما محمود

 همراه مازار و مهران و سامان به همراه رضا  به

  امدین یکس یگریمردها د از

 از عروس و داماد فاصله گرفت   الریآ

گفتند و عکس گرفتند و  کیتبر یکی، یکی مردها

 رفتند 

 هیگفتند و هد کیو محمود زودتر از همه تبر ونیهما

 شان را دادنند و از مجلس زنانه خارج شدنند 

 بعد سامان و رضا هم رفتند  یکم

 عکس مهران با عروس و داماد بود  نوبت

 گشت  الریفرشته به دنبال آ که

در آشپز خانه افتاد  یکهاینزد الریکه به آ نگاهش

 ؟ الریکرد :آ شیصدا

 

 سر تکان داد  الریآ

با  ستیپدر شوهرت با شیپ نجایا ایفرشته گفت :ب و

  ریعروس و داماد عکس بگ
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قرار است با مازار  الریدانستند آ یکه م،همه  خوب

 ازدواج کند 

 دانستند فرشته با خبر شان کرد  یهم که نم ییآنها

 زده جلو آمد و گفت :چشم اومدم  خجالت

 

 نگاه مازار به صورت دخترک افتاد همزمان

و  ییبایکرد دخترک با آن همه ز یم یدلبر عجب

 متانت
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 ۳۶۷ پارت

 

 نگاه مازار به صورت دخترک افتاد همزمان

 و متانت  ییبایکرد  با آن همه ز یم یدلبر عجب

 ابرها بود  یداشت انگار رو یگام بر م بایز چنان

را  شیخودش نبود که نگاهش چندبار سر تا پا دست

  دیکاو

  یو مشک یاب ییبایآن لباس ز با

  یمشک نییپابود از زانو به  رهیت یتا زانو آب که

 نشست  شیلبها یکم رنگ رو لبخندش

 نگاهش کرد  ریحوصله س سر

و لبخند  نیبه وضوح متوجه نگاه سنگ الریکه آ آنقدر

 لبانش شد  یکم رنگ رو

 

 

  ستادیمازار و مهران ا انیو م رفت
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 عروسم   یشد بایگفت :چه ز یبا مهربان مهران

 

 انداخت :ممنون  نییلبخند زد و سر پا الریآ

 

 ایگذاشت و گفت :ب الریکمر آ یدستش را رو مهران

 خوادی.دلم مرمیعکس بگ ستیخودم با شیپ نجایا میبر

 همه عکس ها کنار خودم باشه یعروس قشنگم تو

 

از محبت مهران  زیلبر یبا خجالت و البته دل الریآ

  ستادیکنارش ا

  

 عرسشم داره  یگفت :چه هوا فرشته

 

 کدونهی یکی:مگه چندتا عروس دارم  دیخند مهران

  گهیعروسه د

 

 گذاشت  الریکمر آ یدستش را رو و
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و کنار شهرام و بانو  الریآ  گریهم طرف د مازار

  ستادیا

 چند ژست عکس گرفتند  با

پدر شوهرش  گاهیکرد که مهران در جا یفیچه ک الریآ

  لیاز فام یآن هم در مقابل چشمان وق زده برخ

انواع تهمت ها را به او  شیچند وقت پ نیتا هم که

 گذاشت  یآن همه احترامش م زدنندیم

 کرد  یآنقدر محبت م و

 شد  شتریب یلیشب محبتش نسبت به پدر و پسر خ آن

آبرو و  یکردنند دخترک ب یفکر م یک لیفام یاعضا

 شود؟یم بشینص یشوهر و پدرشوهر نیهمچ وهیب

 

 رفتند کردنند  رونیو مهران که قصد ب مازار

فرشته جان مانع شد و گفت :مازار تو بمون چندتا  باز

  شهیقشنگ م دیریعکس چهار نفره بگ

 رفت  رونیو مهران ب ستادیا مازار

 بود  ستادهیکنار عروس و داماد ا فیبالتکل الریآ

 مازار  شیپ ایجان ب الریدستور داد :آ فرشته
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 نایکرد وعروس م میشهرام و بانو را تنظ ژست

 بود  ستادهیاو ا نهیبه س دهیدستان داماد و چسب

 بانو قرار داد  یپهلو ها یشهرام را رو دستان

  بایساده و ز یژست

 رفت  الریتا فرشته به سمت مازار و آ شهرام

بده داره با  ریگوش بانو لب زد :خدا فرشته رو خ در

 . ادیدل داداشش راه م

 

  دیآهسته خند بانو

 

مازار و  یکردن همان ژست برا میدر حال تنظ فرشته

 شد  الریآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۶۸ پارت

 

مازار و  یکردن همان ژست برا میدر حال تنظ فرشته

 شد  الریآ

  میستیگفت :فرشته جون ما که محرم ن الریآ و

 

عکسه  کیگفت :برو بابا  یتصنع یتیبا عصبان فرشته

 .نفرستادمتون اتاق خواب که  گهید

 

  دیاز خجالت لب گز چارهیب الریآ

گذاشت و  الریآ یپهلو ها یدستان مازار را رو فرشته

نکن فرشته بذار هر جور راحته  تشیمازار گفت :اذ

 . رهیعکس بگ
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گفت :شما دخالت  یمصنوع تیبا همان عصبان فرشته

 نکن 

 

 یورنجیا دی.شا هی:اِ.عکس گرفتنت هم زور مازار

  ستیراحت ن

 

که هر جفتشان  یبرد و طور کیسرش را نزد فرشته

  هی،کاف یبشنوند گفت :تو که راحت

 

 ریز الریآ یحرفش را گرفتند باز لبها هیکنا شانیهردو

 دندانش فشرده شد

 

 الریآ یموها یدست برد شال را از رو عیفرشته سر 

  دیکش

،موها  الریآ یاثر اصطحکاک پارچه و موها در

همراه پارچه رفت و آرام به صورت مازار  یچندسانت

 شد  دهیکش
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 افتاد  الریآ یشانه ها یرو و

چشم بست و دوباره چشمانش  هیثان کیدر حد   مازار

 را گشود 

عطر  نیبهتر دیچیاش پ ینیکه در ب الریآ یموها عطر

 بود  ایدن

 دخترک چنگ شد  یپهلوها یرو میمال دستانش

صورت مازار  یبلندش درست رو به رو اهیس یموها

 بود 

 کرده بود  یمو  چند تارش را آب ملیبا ر فرشته

 که شال بر سزش نداشت  حاال

 انینما شتریو لباسش ب شیبا آرا شیموها یهماهنگ

  شدیم

 

 

حرفها  نیدانست گوش فرشته به ا یکه م نیبا ا الریآ

گفت :بخدا از فردا پشت سرم هزار جور  ستیبدهکارن

دختره عقد نکرده لخت افتاده بود  گنی.م زننیحرف م

 بغل پسره  یتو
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خنده و گفت :چه باحال لخت  افتاده  ریزد ز فرشته

 مگه ؟ یبغل پسره ...لخت یتو

 

 فرو رفت  نیاز خجالت آب شدو در زم الریآ

 چه گفته  دیفهم تازه

مازار معلوم بود او  فیخف ینفس ها  و تکان ها از

 خندد  یهم م

خنده شهرام و بانو هم که واضح به گوشش  یصدا

 دیرس یم

 

عکاس که بعد از ظهر  سامان رفته بود از  یصدا

 انداخت تیپاراز شانیخنده ها انیشهر آورده بودش م

 دیصبر کن قهیتموم شد چند دق نیگفت :شارژ  دورب 

  رمیگ یعکس ها رو م هییبق امیشارژش کنم االن م

 

 رونیدستان مازار ب انیزود خودش را از م الریآ

  دیکش
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 کشهیطول م یلی:خ دیاز خانوم عکاس پرس مازار

 برم کار دارم  دی؟من با

 

  دیستیجا با نیهم قهیجواب داد :نه فقط چند دق زن

  امیم دیصبر کن قهیاضافه دارم چند دق ی،باطر

 

 شال را از دست فرشته گرفت   الریآ

 انداخت شیموها یرو
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 ۳۶۹ پارت

 

 نشستند  شانیو شهرام سر جا بانو

  ستادنندیا یو مازار هم گوشه ا الریآ

 با مازار حرف داشت  الریآ

را بر گفتن خواسته اش  یدانست زمان مناسب ینم

 نه  ایانتخاب کرده 

 بودنند  ستادهیکنار هم ا فیحاال که بالتکل اما

  دییبهتر بود بگو دیشا

 کیگرفت و گفت :مازار اگه  یشالش را به باز گوشه

 ؟ یشیازت بخوام ناراحت نم یزیچ

 شیشلوار سورمه ا  بیدستش را در ج کی مازار

 کرد 

و با دقت  ستادیعقب رفت صاف ا یکم شیسرمه ا کت

 شد  الریآ رهیخ

حاضر در  یدخترها یدلبرانه بود برا یادیز ژستش

 جشن 
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که سر بلند کرد تا حرفش را بزند هم دلش رفت  الریآ

 مردش  لیاستا یبرا

 کرد  یبه او توجه نم ادیز قبال

 روزها که حواسش را به او داده بود  نیا اما

 چقدر در چشم است  دیفهم یم تازه

بلند و اندام متناسبش با آن کت و شلوار خوش  قد

 کرد  یم ییخود نما یکه بر تن داشت آ یدوخت

 شده ؟ ی:چ دیکه همچنان منتظر بود پرس مازار

 

در هم  شیصحبتش دوباره اخمها یآور ادیبا  الریآ

 کیمحضر  میری؟م میریما جشن نگ شهیرفت وگفت:م

  میریگ یمراسم ساده م

 

 یزی:چ دینگاه کرد و پرس الریموشکافانه به آ مازار

 شده؟ 

 

:آخه من که بار  دیچیشال را دور انگشتش پ الریآ

جشن و  گهیکه د وهیزن ب نای.از نظر ا ستیاولم ن
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،دونفر گفتن  یکیسر عقد  یمراسم نداره ،بخدا نبود

گفتن بودن زن مطلقه درست  یم رونیاز اتاق برم ب

 ،بانو و شهرام نذاشتن  ستین

 

 یافتاد  گفت :هر ک یقیمازار گره عم یابروها نیب

از اتاق عقد  خواستنیکردن م خودیگفت غلط کرد .ب

 دهنشون  یتو زدمیم یزدیکنن صدا م رونتیب

 

 مازار خوشش آمد  تیاز حما الریآ

 یو گفت :نگفتم که عصبان اوردیخودش ن یبه رو اما

 من که ... گمیخوب م ی.ول یبش

 

 

 یمن نظر کس الریحرفش رفت و گفت : آ انیم مازار

 یمردم زندگ ی.کال عادت ندارم برا ستیبرام مهم ن

که  میریگ ینم یدل کس یکنم . ضمنا ما جشنمون برا

 مهم باشه  ینظر کس

 

 اما نگفته بود دییتوانست بگو یحرفها را م یلیخ
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من بار  ستیتو بار اولت ن دییتوانست بگو یم مثال

 اولم 

 من که پسرم ندارد  یتو خجالت دارد برا یاگر برا ای

 ..... ای

  میریگ ینم یکس یبود ما جشنمان را برا اماگفته

 فقط دل خودمان مهم است  یعنی نیا

  مانیهر دو دل

 ستیحال هر جفتمان خوب باشد مهم ن نکهیجز ا و

 

 

 کج کرد یگردنش را کم الریآ

 خودش نبود  دست

کردو گفت  یم یحواسته زمان حرف زدن دلبرنا یگاه

 دیریبگ رازیش دیخوایم ی:مازار شما که جشن عروس

 جشن عقد... گهید
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۰ پارت

 

کردو گفت  یم یناخواسته زمان حرف زدن دلبر یگاه

 دیریبگ رازیش دیخوایم ی:مازار شما که جشن عروس

 جشن عقد ... گهید

 

 ادیخوش نم چیحرفش رفت و گفت :ه انیم مازار

 یو اون برنامه هاتو عوض کن نیا  ندیواسه خوشا

 یگوربابا ست،یبرام مهم ن ی،من نظر کس

 یلیبه هر دل یخوای....اگه خودت  مراسم نمگرانید

بخاطر   یخوایم یوقت یکنه ول ی.اون بحثش فرق م

  دمیاصال دل به دلت نم یمراسمو کنسل کن گرانید
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برد و گفت :در ضمن  الریگوش آ کیرا نزد سرش

انقدر  گهی،د یخوشکل شد یشما  امشب به اندازه کاف

  ینکن.... منم زودتر برم تا تو کار دستم نداد یدلبر

 

که با نفسش  یقهوه ا یادکلنش همراه با بو یبو

 شده بود  ختهیآم

 خورد  الریصورت آ به

 رفت یزد و به سمت در خروج یزیر مازارچشمک

مانده از او را نفس  یناخواسته چشم بست بو الریآ

  دیکش

  

کرد :مازار  شیتا متوجه رفتن مازار شد صدا فرشته

 عکس 

 

 یلی.خ میریگ یو گفت :آخر شب عکس م ستادیا مازار

 کار هست 
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 سالن خارج شد از

 که رفت  مازار

 کمک کند  ییرایرفت تا به دخترها در پذ الریآ

 یداشت بهت م ی:چ دیو پرس ستادیکنارش ا عاطفه

 هم ؟ یاخمش رفت تو کهویگفت چرا  

 

 ی؟ما رو م یدی:تو از کجا فهم دیبا خنده پرس الریآ

 ؟ یدییپا

 

ابرو باال انداخت و گفت :واال من که خوبه،  عاطفه

که حواسشون به بزن و  نیاز ا شتریجمع ب نینصف ا

 برقص خودشون باشه به شما دوتا بود 

 

خاک  یو گفت :وا دیصورتش کوب یآهسته رو الریآ

  زننیبه سرم از فردا هزار جور حرف پشت سرم م

 

هر  یدر هوا  تکان داد و گفت :گور بابا یدست عاطفه

 حرف مفت زنه ... یچ
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 ایاومدن یبه هم م یلیخ یگفت :ول یلبخند بزرگ با

 شرف  یب پهی،مازار چه خوشت

 

 چشم چرون  یو گفت :ا دیخند الریآ

 

 گمیبه بانو و شهرام نگاه کرد و گفت :م نباریا عاطفه

،جفتتون  ادیشهرامه  هم خوب به بانو م نیا نیا

 خمره عسل  یتو نیبا هم افتاد کهوی

 

خنده اش را جمع کرد انگار خاطرات گذشته  کهوی

  شدیم یآور ادی شیداشت برا

گفت :خدا  دیبار یبود م شیکه اگر جا یچشمان با

 نیکر که شما دوتا خوشبخت شدروشکر ،خدا رو ش

 دوتا مرد خوب بود نیهم اقتتونی...بخدا که ل

 

 الریگذاشت و گفت :آ الریشانه آ یرا رو دستش

 دوستت داره ها  یلی،مازار خ
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 انداخت  نییبا لبخند و خجالت سرپا الریآ

قربونش بشم  یاله نیآهسته گفت :بانو رو بب عاطفه

 ییماه .چشم همه اونا کهیت کیچه قشنگ شده ،مثل 

 نیکردن در اومد سر ا یکه هزار جور حرف بارش م

شد ....بخدا که خدا به دل آدمها  بشیکه نص یشوهر

 کنه . ینگاه م

 

؟چقدر قشنگه  هیک قهی:لباسش سل دیهمان ذوق پرس با

. 

 

 یبانو که شهرام هر از گاه رهیکه خ یهم در حال الریآ

 قهیبود گفت :سل زدیگوشش پچ م ریرا ز یزیچ

تو هم  خواستیدلمون م یلیخودشون دوتا ...عاطفه خ

رفت  یبانو هر جا م یاومد ریمقدار د کی یول یبود

 گفت کاش عاطفه بود  یکرد .همه اش م یم ادتی
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۱ پارت

 

گفت :در عوض واسه تو هستم  یبا خوشحال عاطفه

 چقدر خوشحالم .انگار رو ابرها هستم  ی.اگه بدون

 

دستت مونده  یرو یو گفت :بدجور دیخند الریآ

  مایبود

 

 اقتتونیل نجایا یگرفت و گفت :کس یا افهیق عاطفه

 نداشت 
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،خواهرش را به سمت آشپزخانه هل داد و گفت  الدیآ

 ایکمک شما ،تو روهم گرفتم به حرف .ب امی:اومدم ب

 کمک دخترا  میبر

 

آهسته هلش داد و گفت :ولشون کن بابا  عاطفه

 میشهرام خان دل از بانو بکنه بر نیبذار ا ادنی،ز

 .مجلس خواهرمونه ها  میوسط قر بر

 

دهانش گذاشت و با خنده گفت  یدستش را جلو الریآ

  ستمین کشمیمن خجالت م یدونی:بابا تو که م

 

که خجالت  دنیرقص گهیگفت :برو بابا ،د عاطفه

 خوادینم

 

به سمت شهرام رفت و کنارش  یستیبدون رودربا و

من  یدل از ابج یخوایو گفت :شادوماد شما نم ستادیا

که با وجود شما  میکار دار یسر کی نجای،ما ا یبکن

  شهینم
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،برو  گهید یبر قص یخوایگفت:م یبه شوخ شهرام

 به تو دارم   کاریبرقص من چ

 

کرد  یچپ چپ نگاهش کرد و شهرام باز شوخ عاطفه

 ها . یاریدر م یخواهر زن باز یلیخ دهی:تو نرس

 

بلند شد و گفت :چشم  شیوشهرام از جا دیخند عاطفه

  دیمهم برس یشما به کارها رمیمن م

را به سمت بانو خم کرد و گفت :با اجازه  سرش

 عروس خانوم

 

سرتکان داد و با لبخند به شهرام گفت :صاحب  بانو

 یاجازه ا

 

به عاطفه گفت :زود کار مهمتو انجام بده که  شهرام

 گردم  یبرم گهیکم د کیمن 
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به محض رفتن شهرام دست بانو را گرفت و  عاطفه

 برد وسط 

  وستندیهم به آنها پ الریو آ فرشته

  زدیو دست م دادیخودش را تکان م یکه فقط کم الریآ

 ماهر بود  یشگریفرشته در رقص هم به اندازه آرا اما

 بودنند  یو بانو هم معمول عاطفه

 

 یرو لهیبود که توسط خانوم جون و شعله و جم نقل

  دیبار یسرشان م

 هم آمد و خودش را در جمع رقصندگان جا داد  حانهیر

از  رندیبگ رازیرا در ش یقرار بود مراسم عروس چون

 نیرا دعوت نکروه بودنند تا ا یداماد کس یها لیفام

  فتندیهمه راه به زحمت ن

 عروس بود یها لیفام یجشن برا نیواقع ا در

 

 

 مهمان ها رفتند نکهیشب بعد از ا آخر

 خانواده دور هم جمع شدنند  دو
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 بود اما همه خسته بودنند  یخوب شب

 کرد  یدر م ینشسته بود و خستگ یگوشه ا هرکس

  ختیر یهمه چا یبرا الریآ

 گرفت  یرا جلو همه م ینیس بیترت به

  ردیبگ اوشیرا مقابل س ینیکه شد تا س خم

 سر بلند نکرد نگاهش کند  یجوان حت مرد

 با احترام و موبانه گفت :دستت درد نکنه .ممنون اما

 

 تشکر کرد و رد شد  الریآ

  ستادینشسته بود ا واریداده به د هیمازار که تک مقابل
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۲ پارت

 

 تشکر کرد و رد شد  الریآ

 نشسته بود  واریداده به د هیمازار که تک مقابل

  ستادیبود خسته اس ا معلوم

 بود ختهیصورتش ر یتو شیاز موها چندتکه

 داشت  یتیفعال یپرکار روز

 

 زودتر از خودش حرکت کردنند  شیخم شد موها الریآ

برداشت گفت :دستت درد نکنه  یچا وانیل کی مازار

.... 

 

 کیتر آورد و گفت :برو با  نییپا یرا کم شیصدا تن

 موهاتو ببند لباستم یزیچ

 عوض کن  

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 بود  میمال لحنش

 خشونت داشت نه دستور داد  نه

که چند مرد  یخواسته بود که خودش را در جمع فقط

 نامحرم حضور دارند بپوشاند 

رفتم عوض کنم مامان صدام زد  یگفت :داشتم م الریآ

 اومدم  ینم ینجوریوگرنه ا ارمیب یچا

 

 لبخند زد مازار

 را به همه داد  یچا نکهیبعد از ا الریآ

  دیپوش یاتاقش رفت لباس مناسب تر به

 را جمع کرد  شیموها

 کاست  ششیآز آرا و

 خارج شدنند  شانیبانو همزمان از اتاقها همراه

 یرا سبک کرده بود و لباس مناسب ششیهم آرا بانو

 بر تن داشت 

  زدنندیهم نشسته بودنند و حرف م دور

شد.دست همه درد  یجشن خوب یلیگفت :خ مهران

 نکنه  
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خوب  یشکر همه چ یگفت :آره اله تیبا رضا شعله

 بود 

 

با ان زبان مهربانش گفت  شهیجون مثل هم خانوم

  دنیزحمت کش ی:دست جوونا درد نکنه .حساب

 

 وشایاز همه آقا س شتریرو به پسرها  گفت :ب مهران

  دنیو منصور و مازار زحمت کش

 

گفت :دستشون درد نکنه ،ان شاهللا جبران  شهرام

  میکن

 

مازار چند شب  یبا ذوق گفت :ان شاهللا برا لهیجم

 دیکه عقدشه جبران کن گهید

 

به  یگذاشت و گفت :ا شیچشم ها یدست رو شهرام

 چشم  یرو
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 نیدستش بود را زم یکه تو یچا وانیل اوشیس

 ؟ دیکن یجبران م یمن چطور یگذاشت و گفت :برا

 

  نیپاسخ داد :هر طور دستور بد شهرام

 

به سحر انداخت و با خنده  یچشم رینگاه ز اوشیس

  دیجبران کن میگفت :واسه منم تو عروس  یوبه شوخ

 

 رفت نگاه کرد یبه سحر که چشم غره اش م و

  دیقاه خند قاه

پرتاب  اوشیدستش را به سمت س یتو بیس سحر

 یبدبجنس یلیکرد و گفت :خ

 

 را در هوا گرفت   بیس اوشیس
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گفت :بابا بدجنسه  شیاز پسرعمو تیدر حما منصور

 یمنم تو یتا مجازه .برا۴چرا .خود خدا گفته تا 

  دیجبران کن دیتون یم میبعد یعروس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۳ پارت

 

را گرفت :واالاا ما  شیادامه حرف پسر عمو اوشیس

 ،شاد کردن دل مومن  رهیقصدمون خ
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 میدار تیچهارزانو نشست و گفت :اصال روا سامان

 که ...

 

لحظه فرشته چنان چشم غره اش رفت که  همان

حساب کار دستش آمد و سامان گفت :نه االن که 

 مونه ینم ادمی تیکنم من کال روا یخوب فکر م

 

   دیچیخنده جمع در خانه پ یصدا و

 

 یبرا ریدل س کیبا چشمانش  نکهیبعد از ا حانهیر

شما  اوشیگفت:آقا س دیمنصور خط و نشان کش

 نیماش کیمن مومن  ؟یدل مومن شاد کن یخوایم

خودتم  گهید شهیبرام بخر دلم شاد م ستمیس نیآخر

 نکن  تیاذ

 

 داشت  کیحرفت ال نیگفت :ا عیسر فرشته

 

زنتو جمع  نیباخنده به منصور گفت :بابا ا اوشیس

  شهیم  ریکن .داره مانع کار خ
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دختر به  یگفت :واال هر جا بر اوشیرو به س شعله

  ادینم رتیگ یو ماه یخوب نیا

 

 ابرو ابرو باال انداخت طنتیبا ش  سحر

 

زن بهتر  گمیکرد :بابا مگه من م یباز شوخ اوشیس

کال به سنت عمل  دیآدم با گمی؟م ادیم رمیاز سحر گ

 کنه 

 

 ؟ ی:مامان من چ دیو منصور پرس 

 

از سرتم  حانهیقبل از مادرش گفت :تو ،ر عاطفه

 .ادهیز

 

  دیآهسته پشت گردن خواهرش کوب منصور

 یبرنامه دار یرو به مازار گفت :مازار تو چندتا تو 

 ؟

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

دستش را باال آورد و گفت :آقا خواهشا منو  مازار

خرم از پل  یهنوز واسه اول .من دیوارد بحث نکن

 نگذشته .

 

ناکس  یخنده و گفت :ا ریبلند زد ز یبا صدا منصور

خطرناکه ها.تا خرش  یلیخ نیا الریشرف ......آ یب

 کنه   یاز پل نگذره رو نم

 

 انداخت  نییو سرش را پا دیخند الریآ

خوب سر به سر همه گذاشت و   نکهیبعد از ا منصور

را کرد به شعله گفت :مامان .من و مازار  شیخنده ها

  مایشام نخورد اوشیو س

 

:چرا مادر غذا  دیمتعجب پرس  لهیشعله ،جم یجا به

 بود ؟ ادیکه ز

 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



ببر ،اونو  نویوقت نشد .ا گهید یگفت :آره ول مازار

  مینشد خودمون شام بخور  گهیکن د ییرای.پذ اریب

 

 کنم .غذا هست  یغذا گرم م رمیگفت :االن م لهیجم

صورتش را کج و کوله  کرد و گفت :کباب  منصور

همه  نی؟اونم بعد ا میسره شده دوباره  گرم شده بخور

 زحمت 

 

 میعالمه گوشت اضافه اومد .بر کیگفت :آقا  اوشیس

  میکباب درست کن خیچندتا س

 

 دیدستش را باال آورد و گفت :موافقتم  شد مازار

 

  شتریب دیکش یگفت :پس شما که زحمت م حانهیر

و عاطفه و فرشته جون  الریچون من و آ دیدرست کن

  میهم شام نخورد

 

 نگاهشان کرد و گفت :اِ،شما هم ؟ مازار
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در جواب برادر زاده اش گفت :آره ما هم  فرشته

 یجشن هاشون با ما فرق م نجای.ا میبخور میدینرس

 رازی.ش میخودمون انجام بد دیکنه همه کارها رو با

همه کارها  مینیشیخودمون راحت م میریگ یسالن م

 ی.ولزبانهیگردن م یهمه چ نجایکنن اما ا یخدمه م

خوش  یلیدر کل خوب بود خوش گذشت به من که خ

 یلیبود خ نجایا یجشن ها یکه تو یتیمیگذشت.صم

 به دلم نشست 
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  یزغال#چشمان
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 ۳۷۴ پارت

 

 میگن یبلند شد و گفت :تا ما کباب درست م منصور

 دیو برنج گرم کن دیشما هم ساالد درست کن

 

رو جمع و  نجایذره ا کیبلند شد و گفت :باشه  عاطفه

  میکن یساالد هم درست م میجورکن

  دیساعت طول کش کی بایشدن شام تقر آماده

 و فرشته  در آشپزخانه بودنند  حانهیو ر الریآ

 کباب وارد خانه  شدنند  ینیپسرها با س که

 دیمنصور را شن یدر آشپزخانه بود که صدا الریآ

گوشت ها  یکه دست پسرت هم قاط ییکجا لهی:جم

 کباب شد ؟

 

 کرد  زیگوش ت دیتا اسم مازار را شن الریآ

 

 ؟یکبابش کرد ایمازار :کباب شد  یصدا پشتبندش
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 شده مادر ؟ ی:چ لهینگران  جم یصدا

 

ذره دستم  کیمامان . ستین یزیمازار :چ یصدا

 سوخت

 

 کی،بذار برم  نمیشده بگو بب ی:خوب چ لهیجم یصدا

 بذارم روش  ارمیب یزیچ

 

 مامان جان  یستین زیمازار :چ یصدا

 

 شده مازار ؟ یشعله :چ یصدا

 

 زدیم خی:مازار داشت گوشتها رو س اوشیس یصدا

 یکیبده .منصور حواسش نبود  خیبه منصور گفت س

گذاست کف  میبود دهیکه تازه کبابشو کش خهایاز س

 دستش
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 یلیخاک برسرم خ یوا ینگران شعله :ا یصدا

 سوخته 

 

 ستین یزیمازار :نه بابا چ یصدا

 

 بزن   یخانوم جون :مادر پماد سوختگ یصدا

 

 نشده  خانوم جون  یمازار :طور یصدا

 

 شد  دیکش یمعمول یکه به گفت و گوها شانیحرفها

  ستادیکنار فرشته ا الریآ

آشپزخانه بودنند و  یچون انتها حانهیو ر فرشته

 افتاده  یسرگرم گفت و گو متوجه نشدنند چه اتفاق

گفت  ختیر یساال م یبه فرشته که سس را رو الریآ

 ؟ یمازار صدا کن یزحمت بکش شهی:فرشته جون م

 

 چشم  یزد و گفت :به رو یلبخند  طنتیبا ش فرشته
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آشپزخانه رفت و نام بردار زاده اش را به سمت در  و

  ییایب قهیدق کی شهیخواند :مازار ،مازار جان م

 

:بله  دیو پرس ستادیآشپزخانه ا یآمد و تو مازار

 ؟ یفرشته کارم داشت

 

 کارت داشت الریاشاره و گفت :آ الریبه آ فرشته

  

 ظرف بزرگ ساال از آشپزخانه خارج شد  وبا

 رونیهم سفره و قاشق چنگال را برداشت و ب حانهیر

 رفت 

 یاو حرف نکهیقبل از ا ستادیمازار ا یرو به رو الریآ

 تو ؟ یشد ی:چ دیبزند پرس

 

 یچ چیخوشش آمد  لبخند زد :ه الریتوجه آ مازاراز

 بابا 
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 نمیبا ابرو به دستش اشاره کرد و گفت :بب الریآ

 دستتو 

 

بازش  الریل چشمان آدستش را باال آورد و مقاب مازار

 کرد 

 کف دستش سوخته بود  خیس کی یاندازه پهنا به

 یلیخ نکهیا یوا یگفت :ا یو با نگران دیلب گز الریآ

 سوخته 

 

را از کف دست مازار گرفت و به صورتش  نگاهش

  سوزهیم یلی:خدیداد و پرس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۵ پارت

 

 

 یلیخ نکهیا یوا یگفت :ا یو با نگران دیلب گز الریآ

 سوخته 

 

را از کف دست مازار گرفت و به صورتش  نگاهش

 ؟ سوزهیم یلی:خدیداد و پرس

 

  ادیپاسخ داد :نه ز مازار

 

 ارمیدوندن ب ریگفت :صبر کن برم برات خم الریآ

 کنه یسوزششو کمتر م
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مازار باشد  یاز سو یمنتظرجواب  نکهیبدون ا و

 از آشپز خانه خارج شد عیسر

 

سفره شام وارد آشپزخانه  لیبردن وسا یبرا  عاطفه

مازار در آشپزخانه گفت  ستادنیشد ومتعجب از تنها ا

 شام ای؟ب یستادیب گفت : چرا تنها ا

 

  امی:باشه االن م مازارگفت

 

 با قابلمه برنج از آشمزخانه خارج شد عاطفه

 دندان به دست داخل آمد  ریخم الریآ

 نداشت دید رونیاوپن نبود و به ب آشپزخانه

 

دندان را باز کرد و به مازار گفت  ریسر خم الریآ

 جلو  اری:دستتو ب

 

 انگشتش گذاشت  یدندان رو ریخم یکم

 شد  یسوختگ یرو دنیمشغول کش متیمال با
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 کرد  یم شییتماشا ییبایبا لبخند ز مازار

 توجه نداشت الریجز صورت آ زیچ چیه به

 نداشت  تیسوزش دستش اهم طیشرا نیو در ا اصال

 یکه تو الریآ یاز مو یمهم نبود جز تکه ا زیچ چیه

 صورتش افتاده بود

لحظه از رد  کیکه  اهیس یچشمانش با آن مژه ها و

 شدیکنده نم یسوختگ

  دیچرخ یم الریصورت آ یسانت به سانت رو نگاهش

را  ینوازشگونه سانت به سانت سوختگ الریآ انگشت

  دیکش یم ردندانیمخ

 

 بردن بشقابها به آشپزخانه آمد  یبرا حانهیر

 ؟ نجایچه خبر ا ی،وا یگفت :وا دیرا که د آنها

 

گفت  زدیموج م شیحرص که در صدا یبا چاشن الریآ

 :دسته گل آقاتونه 

 

 گفت :آقامون ،آقاتون اوف کرده ؟ طنتیبا ش حانهیر
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  دیخجالت کش حانهیبا حرف ر الریآ

 یبه مازار که بالبخند یواشکیگل انداخته  یصورت با

 کرد  یبزرک نگاهش م

 انداخت نگاه

 

 ینم الریلحظه نگاهش را از صورت آ کی یحت مازار

 کند

 

شده  لهیجم یوقفه چشم آب یکه متوجه نگاه ب الریآ

 شدینگاه مازار از خجالت داشت آب م ریبود و  ز

 

 شهیرا بلند کرد و به مازار گفت :االن بهتر م سرش

 

 نبود که بخواهد بهتر شود  یدرد

که  یهمان لحظه تمام شد .درست همان لحظه ا درد

 نگران شدنند شیبرا الریچشمان آ

 خوش مطلق بود و تمام  حال
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 را جلو برد دستش

را کنار زد و  الریصورت آ یافتاد تو یانگشتش مو با

 گفت :خوبم .خوب ،خوب  شاهیدر چشمان س رهیخ

 

 انداخت نییوباز سر پا اوردینگاه مازار را تاب ن الریآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۶ پارت
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همسرش را صدا  اوشیسفره نشسته بودنند که س سر

 شام ایکرد :سحر ب

  

که داشت به بانو در جمع کردن سفره عقد کمک  سحر

 کرد گفت :من شام خوردم بخور نوش جونت . یم

 

 متعجب شد  اوشیس

 حاال هم در حال کمک کردن بود  نیهم یکه حت سحر

 زمان پخش شام کار نکرده ؟ چطور

آن سمت سالن که سفره عقد  یجا بلند شد  به سو از

  ستادیقرار داشت رفت  کنار همسرش ا

 ؟ ی:شام خورد دیاما متعجب پرس آهسته

 

 پاسخ داد :آره  سحر

 

 فقط نگاهش کرد اوشیس

 لنگد  یکار م یجا کیبود  دهیفهم
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 یانداخت و با اندوه گفت :تا وقت نییسرش را پا سحر

داشتن پا به  یکمکشون کردم ،هرکار ومدنیمهمونا ن

 پاشون انجام دادم ....

 

خوشحال  یجمله بعد دنیاز شن اوشیدانست س یم

 کیگفت :اما مهمونا که اومدن فقط  یول شودینم

 گوشه نشستم 

 

سرزنشگر در سکوت و  یبا چشمان اوشیس

 پرسشگرانه نگاهش کرد 

 

گفت  یکه متوجه منظورش شده بود با ناراحت سحر

جمع  یکشم ،دوست ندارم تو یمن خجالت م اوشی:س

 کنن ینگام م یجور کی یوقت ادیراه برم .بدم م

 

گفت :مگه قبل اومدن درباره اش  خگرانهیتوب اوشیس

 تیاهم ی؟مگه قرار نبود به نگاه کس میحرف نزد

همه  نیکه ا یدار یرادیمگه تو چه ا ؟سحریند

  یریگ یسخت م
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 در چشمان سحر حلقه زد  اشک

خوب  یلیگفت :خ سشیبه چشمان خ رهیخ اوشیس

 یشده ول یکنن چ ینکن ، زشته حاال فکر م هیگر

 میه اش حرف بزنمفصل دربار دیبعدا با

 

 برگردد خواست

 را گرفت  شیسحر بازو که

 خوامیکه گفت :نم یالتماس داشت وقت یکم لحنش

فکر کنم  خوامی.اصال نم میدرباره اش حرف بزن

فکر کردن به  ی.حت اوشیدارم س یمشکل نیهمچ

 کنه  یم تمیپا هم اذ دنیلنگ

 

  ستادیصاف ا اوشیس

به چشمان سحر دوخت گفت :چرا  میرا مسق نگاهش

؟چرا به  یکه چقدر خوشکل یکن یفکر نم نیبه ا

؟به موهات ؟به پوستت ؟به  یکن یچشمات فکر نم

خدا بهت داده تو فقط  یهمه قشنگ نیاندامت ؟ا

 به اون نقص ؟... یدیچسب
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را باال آورد و انگشتش اشاره اش را باال  دستش

 سحر ... میزنیگرفت :مفصل درباره اش حرف م

 

چشمان معصوم دخترک روبه رو نگاه کرد و گفت  به

 ... شمینکن من خر نم ینجوری:چشماتم ا

 

فعال  یبه صورتش اضافه کرد و گفت :ول یلبخند

 شام ؟ یای.م امیگرسنه ام .برم غذا بخورم م یلیخ

 

نمناک لبخند زد :نه من خوردم  یهم با چشمان سحر

 کمک کنم  هلیبرونوش جونت .منم به بانو و جم

 

 سر تکان داد :باشه دستت درد نکنه  اوشیس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۷ پارت

 

 سر تکان داد :باشه دستت درد نکنه  اوشیس

 

سفره خانوم جون به مازار  کیسمت سالن نزد آن

صبح  دیکه فردا با میگفت :مادرم زودتر شام بخور بر

 دیهم با میکار دار یلیکمک .خ یبرا میزود برگرد

شما  یدهایمرتب بشه ،هم که به کارها و خر نجایا

  میبرس

 

خوابانده  شیکوچولو را در جا دهیکه تازه سع رضا

خانوم  یحرفها دنیآمد و با شن رونیبود از اتاق ب

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



و  دیبر یشب ینصف هیجون  گفت :خانوم جون چه کار

  دیبخواب نجای.هم دیفردا برگرد

 

 گهیهم دنباله حرف را گرفت :رضا راست م عاطفه

 . نجایهم دیخانوم جون شب بمون

 

 گنیموافقتش را اعالم کرد :راست م عیسر فرشته

 میخواب یم نجایچند ساعت هم نیا گهیخانوم جون د

 میو برگرد میبر مییصرفه بخوا ی.نم

 

 جون چون خسته بود زود موافقت کرد  خانوم

 یریشهرام گفت : پس شهرام جان مادر م به

 ؟ یاریمنو برام ب یداروها

 

 رمیسر بلند کرد و گفت :خانوم جون من م مازار

  ارمیبرات م رمی.شهرام خسته اس .شاممو بخورم م
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دخالت کرد :تو خسته  عیچون نقشه داشت سر فرشته

 گرده  یو برم رهیعمه جان .شهرام م یتر

 

مازار که کنارنشسته  بود  یاز پا یشگونین واشی و

 گرفت 

 

 کاسه اس سکوت کرد مین ریز یکاسه ا دیفهم مازار

 

سر چرخاند و بانو که همچنان در حال جمع  فرشته

شما هم  شهیکردن سفره عقد بود  گفت :بانو جان م

.حاال  یاریبرام ب خوامیمن م لهیوس کهیچندتا ت یبر

 دیور باصدج اریب یبه شهرام بگم برو برام لباس راحت

 از کجا برداره   ویبدم چ حیبراش توض

 

  ستینقشه عمه اش چ دیفهم مازار

سفره جمع کرده بود را  یکه از رو ینقل ها  بانو

و گفت :خودم چند دست لباس  ختیکاسه ر یتو

دارم هر کدوم دوست  دمینو که اصال نپوش یراحت

 فرشته جون  یبپوش دمیم یداشت
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لباس  دینه من حتما با یبهانه آورود :وا فرشته

 خودمو بپوشم ....

 

گفت  عیقرار دهد سر تیبانو را در معذو نکهیا یبرا و

 . میری:اگه سختته خودم با سامان م

 

 هیچه حرف نیبه هدف خورد وبانو  گفت :نه ا رشیت

 . رمیم

 

شب عقد  نمیگوش عمه اش گفت بب ریآهسته ز مازار

هم  الریمن و آ یتون ی.م یهوامو دار ینجوریمنم ا

 خلوت  یبهانه بفرست کیبه 

 

 دیخند فرشته

 خارج شدنند  اطیو بانو شانه به شانه از ح شهرام

 ؟ میقدم بزن ای میبر نی:با ماش دیپرس شهرام
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 ؟ یپاسخ داد :هرجور خودت دوست دار بانو

 

 ؟ ستی:سردت ن دیپرس شهرام

 

  دمیجواب داد:نه لباس گرم پوش بانو

 

  میداد :پس قدم بزن شنهادیپ شهرام

با هم ،دوشادوش ،به سمت باغ مازار حرکت  همگام

 کردنند 

 داشت  ییدر کله اش نقشه ها شهرام
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۷۸ پارت

 

 را با هم قدم زدنند  ریمس تمام

 شهرام حرف زد و بانو گوش کرد  شتریب

ش به طورکامل در برابر شوهر خشیهنوز  دخترک

 آب نشده بود

شهرام که دستش راگرفت و  وانگشتانش را در  یحت

 هم قفل کرد

 انداخت  نییزد و سر پا یفقط لبخند کم رنگ او

انگشتانش بر  میبا نوازش مال شتریشهرام ب یحرفها

 پشت دست بانو همراه بود 

 لیاما با کمال م دیکش یگرچه خجالت م دخترک

دست شهرام و گوشش را به  یدستش را به گرما

 جمالت او سپرده بود 

 شدنند  اطیوارد ح دنندیباغ رس به

 به جانشان نشسته بود  یحساب سرما
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 تا بانو وارد شود  ستادیدر را باز کرد و کنار ا شهرام

 ییوارد خانه  شد و خودش را به گرما عیسر بانو

 مطبوع آنجا سپرد

 هم وارد شد در را بست شهرام

 آورد  رونیتن ب را از کتش

خانه باغ  یها برا یتازگ نیکاناپه که مازار هم یرو

 بودانداخت  دهیاش خر یدوست داشتن

 یزیچ کیتا من    نیبانو اشاره کرد و گفت :بش به

 قهوه ؟ ای یچا یخوریم ی...چ میبخور ارمیب

 

 یچیبود گفت :ه ستادهیهمانطور  که سرپا ا بانو

  میبر میبردار لدیوسا میممنون بر

 

به سمت آشپزخانه رفت و گفت :عجله نکن  شهرام

  میریم میگرم بخور یدنینوش کی.

 

 ستادیا شیمعذب همچنان سرجا بانو

 اضطراب داشت یبا شهرام تنها بود کم نکهیاز ا و
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و گفت :پس چرا  دیاز آشپز خانه سرک کش شهرام

 من  شیپ نجایا ایب ای نیبش ای یستادیدر ا کینزد

 

 حرکت داد  شیبه پاها بانو

 آشپزخانه شد  وارد

 دم کنم  یتا چا نیشهرام با لبخند گفت :بش و

 

که متوجه شده بانو  اوردیمبارکش ن یهم به رو اصال

  ستیراحت ن

ونشست گفت :خانوم جون  دیرا عقب کش یصندل بانو

  میبر میبخور یداروهاشو الزم داره زودتر چا

 

که چون پشتش به بانو  یبار طنتیبا لبخند ش شهرام

 یاضطرار یلیگفت :خ دید یبود او لبخندش را  نم

  ستین

 

 را در هم قفل کرد  شیدستها بانو
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 کرد  یم دایرفتن پ یبرا یگریبهانه د دیبا

فرصت بدهد تا  یتا به بانو کم ستادیکنار گاز ا شهرام

 کند  لکسیر

 را دم کرد  یچا  دیجوش آب

 بانو نشست  ییرو به رو رفت

  ارمیذره دم بکشه م گی: گفتو

 یبود وگفت :آره چا افتهیرا  دشیبهانه جد بانو

 موهامو بشورم  دیمنم با میبر میبخور
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  یزغال#چشمان
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 ۳۷۹ پارت

 

 داد  هیتک یصندل یبه پشت شهرام

 خودش را بغل کرد شیدستها با

.خلوته ریدوش بگ نجایگفت :خوب هم یخونسرد با

 راحت برو حمام کن 

 

 شد  دیسرخ و سف بانو

در هم فشار داد و گفت :نه ممنون  شتریرا ب شیدستها

 .عجله ندارم 

 

منظور دار گفت :بنظر من  یبا لبخند  و لحن شهرام

 طول بکشه  نجایکارمون ا دیبرو شا

 

که  میکن کاریچ مییخوایتند سر بلند کرد :مگه م بانو

 طول بکشه ؟
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:تو دوست  دیوپرس دیابرو باال انداخت خند شهرام

 م؟یکن کاریچ یدار

 

خاک به  یوا یلبش را به دندان گرفت و گفت :ا بانو

 سرم 

 

دست جلو برد لب بانو را از اسارت دندانش  شهرام

 یرها کرد و گفت :چرا خاک به سرت ؟مگه چه فکر

 ؟ یشد دیسرخ و سف ینجوریکه ا یکرد

 

 یچ چیانداخت و گفت :ه نییبا خجالت سر پا بانو

 نکردم  ی....من فکر

 

 به سمت بانو خم شد شهرام

 صورتش با صورت بانو فقط چند سانت بود فاصله

دندونت  یجا یدندون فشار داد ریلبتو ز نی:بب گفت

 کنم  یاز لبات معذرت خواه دیافتاده .حاال من با
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 یفرصت نداد دخترک بخواهد حرفش را حالج اصال

 کند 

  دیجلو برد و گوشه لب بانو را بوس سر

 را انگار برق گرفت  بانو

 شیسرجا  یعکس العمل چیشده بدون ه خشک

 نشست

و سر حوصله گوشه لب بانو را  یاما با آسودگ شهرام

  دیبوس

  یاما طوالن میمال

اش  یصندل یرو طنتیسپس با لبخند و با همان ش 

 بانو شد  رهینشست و خ

 لبو شده بود  چارهیب دخترک

  نیریبه همان اندازه ش یو داغ و حت سرخ

 یم یحساب یشب سرد زمستان نیدر ا خوردنش

  دیچسب

 و لذت نگاهش کرد  فیبا ک شهرام

 مزه داد  شیبرا یاول حساب بوسه

 هزار برابر شد یبعد یها دنیچش یبرا لشیم
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بعد  دو خانواده دوباره سرگرم انجام   یروزها

 و مازار بودنند الریمراسم عقد آ یبرا شانیکارها

 شده بودنند  دیخر ریدر گ دوباره

  الریمازار و آ یها دیخر نباریا

 مطب بودنند  یو سحر در حال رفتن به سو اوشیس

 مازار از کنارشان رد شد  لیاتومب که

با نگاهش بدرقه اش کرد و همانطور که  یکم سحر

 دیمازار بود  گفت :رفتن خر نیماش ینگاهش در پ

 عقد 

 

 با لبخند گفت :ان شاهللا خوشبخت بشن  اوشیس

 

 کرد  الریآ یآرزو را از تمام قلبش برا نیا

 خواست که او خوشبخت شود  یم قایعم

  ستادیا شیسر جا سحر

و  ستادیکه متوجه مکث او شده بود و ا اوشیس

 ؟ییای:چرا نمدیپرس
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 یینامنظمش سرعت داد و روبه رو یبه گام ها سحر

داره  الریآ نکهی:واقعا از ا دیو پرس ستادیا اوشیس

 ؟ یکنه خوشحال یازدواج م

 

 

🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۸۰ پارت

 

و گفت :معلومه که  ستادیا شیسر جا اوشیس

حقشه که خوشبخت بشه .اون دختر  الریخوشحالم. آ
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..... .از دیسال به اندازه ده سال رنج کش کی نیا یتو

رو داشتم  الریبرگشت به آ تیسحر من موقع یطرف

فوت شده و تو  یعل میکرد یکه فکر م یاون وقت

 یانتخاب کنم .اگه م الریتو و آ نیتا خودم ب یرفت

 ... لیبرنگشتم به چند دل یگشتم ول یخواستم بر م

 

 گام برداشت  آهسته

 هم همراهش شد  سحر

سحر .خودم  یداد :تو زن من حیتوض اوشیس

خواستتم .خودم انتخابت کردم پس دوستت دارم و تا 

 لیدل نیو مهم تر نیاول نیمونم .ا یآخرش هم پات م

 یوقت یبوده ،از طرف الریآ شیبرنگشتن پ یمن برا

شده بهش گفتم جدا شو  رضایزن عل الریآ دمیتازه فهم

همه. خودمون دوتا دور از  الیخ یب رمیم نجایاز ا

رو  رضایخبر مرگ عل یوقت ی. ولمیکن یم یهمه زندگ

که با اون  ی،داغ دمیکه با مرگش کش ی!رنج  میدیشن

دلم موند بهم فهموند گذشتن از خانواده  یرو بتیمص

و نبودنشون و نداشتنشون کار من  دنشونیام ند

برم بدون خانواده  الرینبودم که با آ ی. من آدم ستین

 الریکنم اونجا خوشحال شدم که آ یزندگ یام به خوب
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 میهمه رو بزن دیقبول نکرد و حاضر نشد ق شنهادمویپ

چقدر  یتا بدون یرو از رست بد یکی دیبا میو بر

مهم  تیزندگ ی،چقدر حضورش تو یدوستش دار

داره با  الریآ نکهیبوده ...حاال هم سحر من واقعا از ا

طره خا مهو ه رهیم نجایکنه و از ا یمازار ازداج م

 نکهیخوشحالم .از ا ذارهیتلخ پشت سر جا م یها

 یخودم هم با تو ازدواج کردم خوشحالم چون اگه م

 یکیاون و خانواده ام  نیب دیبمونم با الریخواستم با آ

نداشتن  دمیکردم و بعد اون حادثه فهم یانتخاب م

،لمس نکردنش چقدر سخته چه برسه  دنشیبرادر ،ند

 یچ یعنی یبشه .خوشبخت انوادهشامل کل خ نکهیبه ا

 ستیخانواده ن یدور هم بودن ،با هم بودن وقت یعنی؟

.من کنار تو خوشبختم چون تو رو  ستین یخوشبخت

 دارم خانواده ام دارم

 

 به شوهرش نگاه کرد  تمندانهیبا رضا سحر

 یزندگ نیسحر ا مونیگفت :بچسب به زندگ اوشیس

کردم و  یرجاها کم کا یلیخ دونمیهنوز نوپاست .م

ول کنه ،گدشته من و ول  الریکردم اما تو آ یکوتاه

،تا  میبساز مونیکن .دست بده به دستم کمکم کن زندگ
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هستم که اونم  ییجا کی،تا  شمیرد م الریاز کنار آ

من و خواستن  هفکرت  نره سمت گذشت عیهست سر

گوشه قلبم دفن کردم  کیرو  الریاون .من خواستن آ

به تو به خانواده ام به برادرم که  می.دل دادم به زندگ

 یو زندگ میاز مرگ برگشته بذار خوش باش کباری

 نیهمه ا دیشا دونمی.گذشته رو شخم نزن ....نم میکن

از  ریکه غ نهیسرت بخاطر ا یتو ادیکه م یفکرها

اما سحر من اگه  میهم رابطه نداشت با یشب عروس

اشتم علت بوده که دوست د نیرابطه رو نخواستم به ا

شروع بشه که هم من تمام قلبم مال  یرابطه ما زمان

که  یقبول کرده باش نویتو باشه هم تو با تمام وجود ا

 ...رهینم چکسیفکر من حز سمت تو سمت ه

 

حرفش رفت :به همون اندازه که تو دلت  انیم سحر

 رو بسازم  یزندگ نیا خوادیمن دلم م خوادیم

 

  ستادیدوباره ا اوشیس

گدشته من و  الیخ یدر چشمانش گفت :پس ب رهیخ

شخم زدن خاطرات .دل بده به  الیخ یدختر عموم .ب

االن ،به امروز  نیبه خودمون دوتا ،به هم مونیزندگ
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 ایاز امروز به بعد .بخدا من دوستت دارم سحر.ب

گدشته  یمن ادم تو میکن یزندگ میبساز مونیزندگ

 یزندگ انیرسپرم به ج ی.من خودم م ستمیموندن ن

 پس تو هم دست بکش از گذشته   
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۸۱ پارت

 

 شده بودنند  یراه دیخر یصبح برا از

ها  ابانیبا هم خ دیخر یبرا یمی،گرم و صم یخانوادگ

 گشتند  یرا م
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 بودنند  دهیو شمعدانشان را خر نهیو آ حلقه

 انتخاب لباس عروس بود  یبرا یبعد مغازه

 یشهرام و بانو کس دیبار  بر خالف روز خر نیا

به تنها گذاشتند عروس و داماد نداشت و هر  میتصم

 بگو و بخندد یرا با کل یزیچ

 کردنند  یانتخاب م طنتیش و

 گذشت یهم خوش م یحساب

 و مازار مهم بود  الریآ قهیسل تیدر نها گرچه

 

 بود  ستادهیمزون ا انیم فیبالتکل الریآ

 یگریکه هر کدام از د ینامزد ییبایز یلباس ها به

 کرد  یبود نگاه م باتریز

 کدامشان نداشت چیه دنیپوش یبرا یلیم

  

 یکه با گل ها یرنگ یریبه سمت لباس ش فرشته

بزرگ رنگارنگ آراسته شده بود رفت و گفت :بچه 

 ؟ هیچ نیها نظرتون درباره ا
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 با نفرت به لباس نگاه کرد  الریآ

 الریآ هی:نظرت چ دیو پرس ستادیا الریکنار آ مازار

 قشنگه ها ؟

 

به مازار نگاه کرد با همان نفرت گفت :من از  الریآ

کت و دامن  رضایمتنفرم .روز عقدم با عل یریرنگ ش

حاال  دمیپوش یریش میروز زندگ نیتنم بود بدتر یریش

بپوشم ؟  یریهم ش میخوش  زندگ یروزها  یتو

 .... رهینم ادمیپر از خفتشون  یوقت نگاه ها چی.ه

 

 هم قفل شده  یرو شیها دندان

 کی نیاش گفت :ع دهیبه هم چسب یدندان ها انیم از

 کردن . یبهم نگاه م یابونیخراب خ

 

 یلیگفت :خ یکرد آرامش کند با مهربان یسع مازار

ول کن  اون روزا رو تموم  الریخوب آ یلیخوب ،خ

 شدن 

 

 جلوتر رفت  الریآ
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 اش را با مازار کم کرد  فاصله

التماس  ایدن ایکت مازار را گرفت در نگاهش دن لبه

 داشت 

 

 شهیمازار گفت :مازار م ینگاه پر از مهربان رهیخ

 ینگاهها شیاونا ،پ یجلو خوامی؟من نم میریجشن نگ

 پر از تمسخرشون عروس بشم 

 

همانجا که کت را  الریدست آ یدستش را رو مازار

اونا اصال مهم  یگرفته بود گذاشت و گفت :نگاهها

  الریآ ستین

 

روز  یتو خوامینم نکهی؟ا ی:حال من چ دیپرس الریآ

 ؟ یباشن و حالمو خراب کنن چ میخوش

 

 سر تکان داد :معلومه که حال تو مهمه  مازار
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محضر  می.برمیریاصرار کرد :پس جشن نگ الریآ

 یبا خانواده هامون بامهربون میخودمون دوتا باش

 ها طنتیبابات و خانوم جون ،با ش یها

 یکس گهیپر محبت خانواده ام .د یو با نگاهها فرشته

خونه خراب  کینگاهش من  یکه تو ینباشه ...کس

 هرزه ام نباشه  کیکنم ،من 

 

 را فشار داد  الریدست آ مازار

 نیگرفته بود و گفت :اکه لبه کتش را  یدست همان

 حرفا رو نزن درباره خودت 
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  یزغال#چشمان
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 ۳۸۲ پارت

 

 

اونا هزار بار با  یزنم ول ی:من نم دیچک الریآ اشک

 صورتم  یکوبن تو یجمالتو م نیچشم هاشون ا

 

 کنن  یگفت :اونا غلط م یحرص مازار

 

 یتو مونیگردن کج کرد :واسه مراسم عروس الریآ

 ی. هر کار یتو بخوا ی،هر چ یتو بگ یهر چ رازیش

  میریجشن نگ نجایا ی.ول میکن یم یکه تو بخوا

 

پشت دست دخترک را نوازش کرد :اگه  مازار

 باشه.حاال بخند اشکاتم پاک کن   یدوست دار ینجوریا

 

 لبخند زد الریآ
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اشاره کرد و با لبخند  الریبا ابرو به دست آ مازار

گفت :دستتو بردار تا فرشته رو صدا  یبار طنتیش

از اون حرکت  یخوایانگار م یستادیا یجور کیکنم .

ندارم اگه تو  ی.البته من مشکل یبزن جدهیمثبت ه یها

  یبخوا

 

 ریتند کت مازار را رها کرد و دستش را از ز الریآ

  دیدست او کش

 یو در چه حالت کیبود تا چه اندازه نزد دهیفهم تازه

  ستادهیا

 و عقب رفت  دیزوده لب گز خجالت

  دیخند مازارسرخوش

 

که  یبعد همه به کافه کوچک و ساده ا قهیدق چند

 یبرا لهیاستراحت و جم یخانوم جون و شعله برا

 به آنجا رفته بودنند رفتند  دیدادن به ام ریش

 یهم که نشستند خانوم جون گفت :جوون ها دور

خسته  یدزو نیبه ا ای.سردتون شده  نیامروز بب

 ؟ نیشد
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اش نگاه کرد و  یبه مادر بزرگ دوست داشتن مازار

  میباهاتون حرف بزن می.راستش اومد چکدومیگفت :ه

 

 جون با دقت به مازار نگاه کرد  خانوم

جوان گفت :اگه شما ومامان ،وشعله خانوم اجازه  مرد

 میبر مییخوای.م میریجشن نگ میگرفت می.ما تصمنیبد

 محضر .

 

نظرتون  ییکهوی:چرا   دیجون متعجب پرس خانوم

 عوض شد 

 

دوخته شده بود فقط گوش  زیکه به م یبا نگاه الریآ

 کرد  یم

 بهتره . ینجوریا میگفت :فکر کرد مازار

 

 شده مازار ؟ یزی:چ دیپرس لهیجم
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به مادرش نگاه کرد و پاسخ داد :نه مامان جان  مازار

 مینشده .فقط حس کرد یچ چیراحت .ه التیخ

 بهتره  ینطوریا

 

 و مازار نگاه کرد  الریبه آ شعله

 ؟ هی:نظرتون چ دیپرس مازار

 

 و شعله به احترام خانوم جون ساکت ماندنند لهیجم

متوجه منظورشان شد  دیکه سکوت انها را د رزنیپ 

شما دوتاست .هر طور  یروز برا نیو گفت :مادر ا

  میریگ یم یهمون جور دیکه شما دوست دار

 

 

با داداش مهران   هیمامان نظرت چ گمیگفت :م فرشته

جشن  خوانی؟حاال که نم یو آقا محمود هم صحبت کن

پس  میمحضر بچه ها رو عقد کن میبر رن،فردایبگ

سر خونه و  رازیش میبرگرد میفردا هم جمع کن

  مون؟یزندگ
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به فرشته نگاه کرد و گفت :بهتون بد گذشته  شعله

 ؟ دیرفتن عجله دار یفرشته جون ؟برا

 

 هیچه حرف نیا زمیبا تواضع گفت :نه عز فرشته

چرا بچه هام  مونمی.اتفاقا انقدر خوش گذشته که پش

.هم بچه هام  میهست نجایچند روز ا ی.ول اورومین

 دمینبودم .من که بهتون قول م شگاهیهم که آرا دمیند

 نیزود به زود بهتون سر بزنم از بس شما خوب

 قشنگه  نجایشته و ابهمون خوش گذ
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  یزغال#چشمان
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 ۳۸۳ پارت

 

.هر وقت  زمیاز خودته عز یاحترام گفت :خوب شعله

  دیاریب فیتشر نیدوست داشت

 

 ینیبب نجارویبهار ا دیبه عمه اش گفت :تازه با مازار

 هیبهشت واقع کیبهار و تابستون  نجایفرشته ،ا

 

گفت :  الریابرو باال انداخت و با اشاره به آ فرشته

رو  نجایا یشما حق دار یحور نیالبته با وجود  ا

 آقا حتما  . ینیبهشت بب

 

به  یچشم ریو ز دیانداخت خند نییسرش را پا مازار

 نگاه کرد  الریآ

 

 نجایمن تابستون ا گهیگفت :نه مازار راست م شهرام

 .واقعا بهشته  دمیرو د
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از  یکرد :شما هم دست کم طتنتیفرشته جان ش باز

 آقا یندار شونیا

  

کردم  یو گفت :شوخ دیهم همراه جمع خند خودش

 االن هم واقعا قشنگه  نیهم امیحتما با بچه هام م

 

 

را به جا آورد  :هر وقت  یرسم مهمان نواز عاطفه

 یقدمتون رو دیکن یخوشحالمون م دیاریب فیتشر

 چشم 

 

  دیکه ته کش شیتکه پاره کردن ها تعارف

 

 هییبق میبلند شد و گفت :خوب بچه ها بر فرشته

.زودتر کارمون تموم بشه که اگه  میرو بکن دهایخر

 و تمام  میمحضر عقد کن میشد فردا بر
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 دیمانتو سف کی یلباس نامزد یمحضر به جا یبرا

آرنج ساده و از آنجا به  یتا رو نشیکه آست دنندیخر

 شده بود نییتز دیسف یها دیبا مروار شدیوش مبعد کل

شده بودبا  نییتز دیمانتو هم با مروار نییپا قسمت

  یگلبه یدست فیو کفش و ک دیشلوار سف

 نکردنند  دایست مانتو را پ شال

قرار  دیبسته مروار کیبا  دیشال ساده خر کی الریآ

 شد خودش شال را هم آماده کند

دوست داشت و از  یلیلباس عقدش را خ الریآ

 بود  یراض اریبس دنشیخر

 و برگشتند  دنندیرا هم خر زهایر خرده

 

 

 مهمان ها به باغ مازار بر گشتند  نکهیبعد از ا شب

 به اتاق مادرش رفت  الریآ

 روزها شعله را خسته کرده بود  نیا یشلوغ

سر حال بود  یحالش آنقدر خوب بود .به اندازه ا اما

 که نگو و نپرس
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 یزیبعد  از آن آبرور ر الریبود که ندانند آ یکس چه

 ندارد  یا ندهیعمال آ گریبزرگ و ازدواج نافرجام د

کرد که  بشیچون مازار را نص یحاال خدا جوان اما

 کم نداشت  چیه

 مادرش گذاشت  یپاها یسرش را رو دخترک

را دراز  شیپاها واریداده به د هیهمانطور که تک شعله

 کرده و نشسته بود 

 دخترکش را نوازش کرد  اهیس یبرد موها ستد

 یهست ی:مامان واقعا از ته ته دلت راض دیپرس الریآ

زودتر ازت  دی،با رهید دونمیکه من زن مازار بشم ؟م

 ریتو ازم دلگ فتهین یکردم اما هنوز اتفاق یسوال م

 اگه با پسر هووت ازدواج کنم ؟ یشینم

 

.مازار پسر  میلبخند زد :از ته ته دلم راض شعله

که بهت داره رو از  یدوستت داره .محبت یلی،خ هیخوب

 .خانواده اش هم دوست دارن  نمیب یچشماش م یتو

 

و گفت :هزار  دیصورتش را به دست مادرش مال الریآ

به من و بانو گفتن از بابت  حانهیبار منصور و ر
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گفته مثل  لهیراحت ،هزار بار جم التونیمامان خ

دارم .ده هزار بار رضا گفته  خواهر خودم هواشو

و هوات دارن  نجایگردن هم یسال بعد با عاطفه بر م

 برات  زنهیلم شور م۴ته د ی.ول
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۸۴ پارت

 

دخترکش را نوازش کرد و گفت  یباز موها شعله

همه آدم دور و بر منه  نیرو نزنه .ا یچی:دلت شور ه

 ی،برو دنبال خوشبخت نجای،برو از ا
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حال تو رو داشت  نیهم شب قبل از عقدش هم بانو

عقد  کیمادر همه دخترا نزد یعیطب نی.نگران بود .ا

 یرو تجربه م یحال نیهمچ شهیو ازدواجشون که م

تو وبانو خوشحالم .از  یکنن .من از ته ته قلبم برا

 نیحالم خوبه .بخدا که ا شنیخوشبخت م دیدار نکهیا

 منه یزندگ یروزها نیروزها از بهتر

 

 

 چند لحظه مکث کرد 

 شدیم دیکش الریآ یموها انیم میدستانش همچنان مال

با مازار ازدواج  یدار نیتو هم از ا الری:آ دیو پرس

باهاش  یخوای؟از ته ته قلبت م یهست یراض یکن یم

 ؟ یازدواج کن

 

 لبخند زد  الریآ

و  شیموها انیدستان مادرش م یاز باز یخوب حال

مازار بر وجودش  یها یمهربان یآور ادیالبته 

 نشسته بود 

 را بست  چشمانش
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 میهمان لبخند و آرامش گفت :از اعماق قلبم راض وبا

 یمامان .حاال که تو گفت هیپسر خوب یلی.مازار خ

 ندارم . یغم چیه گهید یهست یراض

 

که خوشبخت  یاز عمق قلبش آرزو کرد :اله شعله

 مادر  یبش

 

 به سکوت گذشت  قهیدق چند

بابات قبول نکرد  الریباز لب به سخن گشود :آ شعله

رو دعوت نکنه ها ،گفت حداقل  یفردا کس یبرا

باشه .رفت عموت  دیکه برادر بزرگترمه با ونیهما

 رو دعوت کرد  نایا

 

حال خوبمون با  ایدر پاسخ مادرش گفت :ب الریآ

دوست  یمامان .بذار هر کار میبابا خراب نکن یکارا

  ستیداره بکنه اصال مهم ن

 بود  شیدر زندگ یدیفردا روز جد از

 خودیب یغصه ها ریخواست خودش را اس ینم گرید

 بکند 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



خواست  یفقط م شیزندگ دیفردا از آغاز صفحه جد از

 کند  یزندگ

 

 

با آن شال  دشیدر مانتو و شلوار سف دهیبعد پوش روز

 شیعشق برا یبانو و عاطفه با کلکه شب گذشته  بایز

 را دوخته بودنند  شیها دیمروار

 بودنند  دهیکل کش یه

بود که :چه خبرتونه  دهیشعله به صورتش کوب یه

 گهیبغله حاال با خودش م نیمادر خونه مادر داماد هم

 چه ذوق زده ان که دخترشون زن پسر من شده 

 

 دادیکه بدون آهنگ کف هال قر م یهم در حال عاطفه

  گهید میکنه خوشحال یگفته بود :خوب درست فکر م

 

خدا داند چطور بدون  تمیهم درست با همان ر حانهیر

 هماهنگ بودنند  نطوریا یاهنگ چیه

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



و گفت :از همه اتون خوشحال  دیعاطفه رقص همراه

 یبدون خواهر شوهر چه حال یتر منم فکر کن زندگ

  دهیم

 

 با خنده لبش را دندان گرفت  شعله

  میدر خدمتت هست یبا خنده گفت :فعال تا عروس بانو

 

 یرا رو به آسمان گرفت و گفت :ا شیدستها حانهیر

کنن برن من راحت بشم مردم  یزودتر عروس نایخدا ا

 سه تا خواهر شوهر  نیب

 

بدجنس  یشال را به طرفش پرتاب کرد و گفت :ا بانو

  میکرد کارتیمگه چ

 

شال عروسه  نیا یکن یم کاریچ ی:آ دیکش غیج الریآ

 ها 
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گرفت و گفت  الریماچ گنده از لپ آ کیبلند شد  بانو

 قربون عروس ی:آ
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۸۵ پارت

 

گرفت و گفت  الریماچ گنده از لپ آ کیبلند شد  بانو

 قربون عروس ی:آ

 رفته بودنند  سهیاز خنده ر ینفر یهرچهارنفر و
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 به خانه آنها آمده بود  یشاد

 اش  ییبایهمه ز با

  دیبدون آهنگ رقص شدیکه م انقدر

  دیبهانه خند بدون

 خودش آمد یخدا با پا انگار

 کرد نیریگذاشت کامشان را ش ینیریدهانشان ش به

ها به  یاش را از بهشت آورده بود که تلخ ینیریش

 رفتند و فراموش شدنند  کبارهی

 

 

 ییبایز شیکه فرشته آرا یآمد درحال رونیاتاق ب از

 بر صورتش نشانده بود 

شال  ریحالت داده و ز سیبلندش را با بابل یموها

 دورش آزاد گذاشته بود  دشیسف

 در اتاق را باز کرد  تا

  دیرا د مازار
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و  یدر کت و شلوار خوش دوخت مشک دهیپوش

که  یدر حال یو کروات مشک یسورمه ا راهنیپ

 شکل آراسته  نیباتریرا به ز شیموها

  دیرس یبنظر م شهیخوش پوش تر از هم و

  دینقل و گل بود که بر سرش بار باران

 شیروزها نیو مهربان ا پیاز مرد خوش ت نگاه

 گرفت 

 یخانوم ها راه یها دنیسر و صدا ها و کل کش با

 شدنند  یبرف اطیح

 شوند و به محضر بروند  نیسوار بر ماش تا

بود  دهیرا که روز گذشته خر ییبایز دیپالتو سف الریآ

  دیپوش

 گذاشت اطیپا به ح گرانیهمراه د و

  دیبار یو نم نم م زیر برف

بود و برسرشان  کیشان شر یخدا هم در شاد امروز

  دیپاش یبرف م

خوشحال بود لباس نقره  شانیهم از خوشحال نیزم

 گون برتن داشت  
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و عاطفه دخترک را محاصره کرده بودنند و تا  بانو

 گذاشتند  یتوانستند سر به سرش م یم

 دنندیخند یکردنند و م یم یشوخ

 

 یرفتن به مهمان یهم داشتند برا ونیهما  خانواده

  شدنندیآماده م

بود و در حال مرتب کردن  ستادهیا نهیمقابل آ اوشیس

 لباسش بود  قهی

که فرزندش را در  یرا دم در اتاق در حال دیناه که

  دیآغوش داشت د

 شده ؟ ی:چ دیکرد و پرس نگاهش

 

 نگران گفت :تب داره  دیناه

 

کوچک  یشانیپ یجلو رفت دست رو اوشیس

 اش گذاشت  یبرادرزاده دوست داشتن

 بود  شیموجودات زندگ زتربنیاز عز یکی

 :چرا انقدر تبش باالست ؟ دیپرس دیناه از
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 . دونمیگفت :نم یبا نگران دیناه

 

 ستین شیزیسر تکان داد :نگران نباش چ اوشیس

 اش کنم  نهیمعا اریحتما سرما خورده ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۸۶ پارت
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 وارد اتاق شد  دیناه

 برداشت فیک یاش را از تو یگوش اوشیس

 شد  نهیمعا مشغول

داره  ی:مشکل دیو پرس ستادیدم در اتاق ا رضایعل

 ؟ اوشیس

 

.بچه  ستین یزیسر باال انداخت :نه بابا چ اوشیس

  شهیم ضیمر گهیاس د

 

 نیای:بچه ها نم دیبه گوش رس نییاز پا نیپرو یصدا

عمو محمود زنگ زده  نییکجا اوشیمگه ؟سحر ،س

 کنن یدارن حرکت م

 

،سحر  دیاتاق صدا زد :مامان شما بر یاز تو اوشیس

 مونم  یم ششیتب کرده من پ یبچه عل دیهم ببر

 

 یبر یخوایو گفت :تو نم ستادیا اوشیکنار س سحر

  رمیمنم نم گهید
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:خوب پس به مامان و  دینگاهش کرد و پرس اوشیس

 .معطل ما نمونن گهیبگو برن د الیبابا و ل

 

 رفت تا به مادر شوهرش خبر بدهد  سحر

 آمد  یکه از پله ها باال م دیرا د نیپرو اما

 :بچه چشه ؟ دیبه سحر نگاه کرد و پرس نیپرو

 

 ذره تب داره فقط  کی ستین یزیپاسخ داد :چ سحر

 

 وارد اتاق شد  نیپرو

 دیپرس اوشیاز س ینوزاد را گرفت و با نگران دست

 داره مادر ؟ ی:مشکل

 

ش با لبخند به مادرش نگاه کرد :نه مامان جان  ایس

 باشم بهتره  ششیکم تب داره من پ کی. ستین یزیچ

 

 منم بمونم ؟ یخوای:م دیپرس یباز با نگران نیپرو
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 ستین یزیسر باال انداخت :نه مامان جانم چ اوشیس

 به سالمت دی.بر یکن یم تیخودتو اذ یخودیچرا ب

 

و گفت :باشه پس  دیطفل را بوس یشانیپ نیپرو

 مگه نه ؟ گهید ییای.سحر جان تو مدیمواظبش باش

 

منم بمونم  ادینم اوشیپاسخ داد :نه مامان س سحر

 راحتترم  نجایهم

 

 یاصرار نکرد :باشه .هر جور دوست دار نیپرو

 

 کرد و رفت  یخداحافظ

از خوب بودن حاال نوزاد  اوشیس یبعد وقت قهیدق چند

 مطمن شد 

 را به آغوش مادرش سپرد  او
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.چندتا  هیمعمول یسرماخوردگ کی:نگران نباش  گفت

از دارو خونه در مانگاه  رمیساده  الزم داره م ییدارو

  ارمیبراش م

 

  امیگفت :صبر کن منم باهات م رضایعل

 

به  دیبار یکه م یبرف ریدو بردار قدم زنان به ز هر

 سمت درمانگاه رفتند 

حرف  اوشیخواست با س یآمده بود چون م رضایعل

بگم هنوزم  نکهیبزند .پس  سر صحبت را باز کرد :ا

 حال خراب امروزت داره ؟ یتو یریشرمندتم تاث

 

 دیکش ییکرد .نفس پر صدا بشیج یدست تو اوشیس

 و گفت :من حالم خوبه 

 

 یبود که نر یگفت : تب بچه من بهانه خوب رضایعل

 ؟یو شاهد ازدواج کردنش نباش
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درباره اش حرف  خوامیحوصله گفت :نم یب اوشیس

  یبزنم عل

 

حرف بزنم  خوامیمن م یمصرانه گفت :ول رصایعل

 . ادیپسره ،مازار خوشم نم نی...از ا

 

 پوزخند زد  اوشیس

 ریدوباره داغش تازه شده بود ،دوباره آتش ز امروز

 اش شعله ور شده بود  نهیخاکستر  ک
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  یزغال#چشمان
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 ۳۸۷ پارت

 

 ریدوباره داغش تازه شده بود ،دوباره آتش ز امروز

 یتوانست مثل روزها یاش شعله ور شده بود نم نهیک

مهربان  رضایبعد مرگ عل یهمان روزها یعنیقبل ، 

داره با زن  نکهیباشد و مراعات کند و طعنه زد :از ا

 ؟ یکنه ناراحت یسابقت ازدواج م

 

 یبه رو یول افتیبردادرش را در هیکنا رضایعل

 یلیکال خ ی.ول دیشا دونمیگفت : نم اوردیخودش ن

 صبر کنه شتریکم ب کیتونست  یعجوله.م

 

 داد  نینگاهش را به زم اوشیس

نشسته بود و گفت  نیزم یاز برف رو ینازک هیال

زن آزاده  کی الری؟آ یچ ی:عجول چرا ؟ صبر کنه برا

 ادیتونه ب یکه دوست داشته باشه م ی،هرکس

تونه  یهم که دلش بخواد م یسبا هرک شیخواستگار

 ازدواج کنه ...
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 لحظه سکوت کرد  چند

همراه با بخار از دهانش خارج شد :مثل  یبعد جمالت

بهش  یتهمت کیبشه  دایپ یکیمن صبر کنه تا 

 خراب  بشه  یبزنه؟همه چ

 

 زبانش بعد از ماهها دوباره به کار افتاده بود شین

 کند یخودش را خال اوشیهم آمده بود تا س رضایعل

 یکه برا یدانست برادرش بر خالف همه تالش یم

  ستیهم رو به راه ن یلیکند خ یحفظ ظاهر م

 

نبود ،هم خونش نبود اگر بار غم نشسته بر  برادرش

 افتی یقلبش را از چشمانش نم

 یگذاشت گفت :تو حق دار اوشیشانه س یدست رو  

منه .اگه من اون کارو نکرده بودم  ری.همه اش تقص

 امروز ... دیشا

 

 ستادیبرادرش ا یرو به رو  اوشیس
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 خوامی.نم یعل الیخ یبرادرش راقطع کرد :ب حرف

 ویحرفها درد نی. گفتن ا میحرف بزن زایچ نیدرباره ا

کنم من دارم  کارشیچ گهیاومده د شیکنه .پ یدوا نم

.گذشته رو بره  ادمی یکنم که همه چ یهمه تالشمو م

،  ی.من زن دارم عل میفراموش کنم و بچسبم به زندگ

 دیتا زنمو اون اندازه که با زنمیدارم همه زورمو م

دوست داشته باشم .تو هم نگران من نباش .عذاب 

 یوجدان نداشته باش حال من انقدرها هم که فکر م

 ..... ستیبد ن یکن

 

 اورد  رونیب بشیرا از ج گارشیس بسته

 نخ به دهان گذاشت  کی

شب   نیپک گفت :بدتر کیکرد و بعد از  روشنش

پا به حجله تو گذاشت  الریبودکه آ  یمن ، شب یزندگ

هزار بار مرگو تجربه  نکهیاون شب با ا ی.نترس وقت

 .... شهینم میزیکردم نمردم امروزم چ

 

تخت امروز به  التیگرفت :خ گارشیدوم را از س کام

 یو عشقش برا الری.آ ستیاندازه اون شب حالم بد ن

منم دنبال  شیمن تموم شد .اون رفت دنبال زندگ
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شده که  نیته ذهنمون ته نش یخاطرات کی. میزندگ

 نکهی.ا رضای.خودتو عذاب نده عل رهیم ادمونیاونم 

 ویزیچ یو عذاب وجدان داشته باش یتو رنج بکش

 می.کنار اومد میرفتیهم پذ الریکنه .من و آ یعوض نم

 ینیبی یهم که م ینی.ا میدیادامه م مونیبه زندگ میدار

بره  یمال خاطراتته .زمان م زمیر یبه هم م یگاه

 یفراموش م یکشه ول ی.طول م رهیم ادمونی یول

  میکن

 

 از برادرش باشد  یمنتظر جواب نکهیبدون ا و

 کرد و رفت  حرکت

و  الریآ یگفته بود حالش به اندازه شب عروس راست

 خراب نبود  رصایعل

 ینیاش سنگ نهیس یرو یزیکرد چ یاحساس م اما

 کند یم
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 یزغال#چشمان

 

 ۳۸۸ پارت

 

نشسته  گاهشانیمحضر عروس و داماد در جا  داخل

 بودنند 

 مهمانها هم دو طرف   

 یرا رو دشیرز سف ییبایکه دسته گل ز یدر حال الریآ

 گذاشته بود شیپاها

داشت بتواند قران بخواند تا  یرا باز کرده و سع قرآن

 دیریآرامش بگ

  شدیاسترس افتاده به جانش مانع م اما

 یعروس و منتظر شدن برا گاهیدر جا نشستن

 خواندن خطبه عقد 
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زنده کرده  شیبرا رضایروز عقدش را با عل خاطره

  ردیاسترس بگ یود قدرباعث شده ب نیبود وا

 یم قیعم یو نفس ها دید یقرآن را م اتیآ نگاهش

 کرد  یو همه تالشش را م دیکش

 از ذهنش پاک شود  ییخاطره آن روز کذا تا

 

متوجه به هم  الریآ یدرپ یپ یکه از نفس ها مازار

 حالش شده بود  یختگیر

 ؟ ی:خوب دیرا به سمتش خم کرد و آهسته پرس سرش

 

  یلیوقفه پاسخ داد :نه خ یب الریآ

 

 نگران شد  مازار

 شده باشد  مانیدخترک پش مبادا

 نکرد  دایگفتن پ یبرا یا جمله

 ؟ یریدستمو بگ شهیگفت :مازار م الریآ
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 الریبه صورت آ یسرچرخاند نگاه کوتاه مازار

کرده  خیقرآن برد دست   ریانداخت  دستش را ز

 عروسش را گرفت 

 دیدل عروس سف یدست بزرگ مرد جوان  کم گرما

 پوش کنارش را گرم کرد 

 نبود  یکاف اما

بگو که  یزیچ کیباز گفت :برام حرف بزن . الریآ

 نره . رضایسمت روز عقدم با عل یمغزم ه

 

 چرا استرس گرفته  چارهیدخترک ب دیتازه  فهم مازار

 یم یاور ادیدوباره داشتند  شیپ کسالیتلخ  خاطرات

 شدنند 

 با دست شکسته . یدختر

خفت بار البته گاه  ینگاهها ریز یو بدن زخم تن

آمد که  یدر م یداشت به عقد مرد لیفام زیترحم آم

 بود  شیها و کتک خوردن ها ییآبرو یمسبب تمام ب

 به درد آمد  دیکش یم الریکه آ یرنج یبرا قلبش

 یاش هم عذاب م یاداوریبا  یکه دخترک حت یرنج

  دیکش
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 برد  الریسرش را به سمت آ باز

 یلیفشار داد و آهسته زمزمه کرد :خ یرا کم دستش

از جونم .همه تالشمو  شتری....ب الریدوستت دارم آ

کنم که خوشبختت کنم .که همه خاطرات بد از  یم

ذهنت پاک بشه .مغزت پر بشه از خودمون دوتا و 

دلت تکون بخوره  یآب تو ذارمی.نم هامونیخوشبخت

ها و  یبه بعد من هستم غم ها و سخت نی.از ا

 ها مال جفتمون  یمشکالت مال من ،خوش

 

 نگاهش را از صفحه قرآن گرفت  الریآ

 صورت مازار داد  به

 و  آرام نگاهش شد  یآب ییایدر در رهیخ

 آهسته چشم فشرد  مازار

 لبخند زد  الریآ

  ردیبود تا قلبش آرام بگ یچند جمله کاف نیهم

راحت به او  الیتوانست با خ یبود که م یمرد مازار

 کند  هیتک

 را از نو بسازد  شیزندگ
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 عاشق شود  دوباره
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۸۹ پارت

 

 

 نگاهش را دوباره به کالم خدا سپرد  یکالم چیه یب

 قران را خواند  اتیآ و

  دید یقران را م اتیبا آرامش چشمانش آ نباریا
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که وعده آرامش داده بودنند .وعده  یاتیآ همان

 ها  یپس از سخت یآسان دنیرس

 

منکرش  یکه او روز یاز صاحب قرآن ،از خدا دیبا

 بود یشده بود ممنون م

 یچون مازار خدا رو شکر م یبابت داشتن مرد دیبا

 کرد 

  

فکر  شتریخواندن خطبه عقد مجال ب یعاقد برا آمدن

 کردن را نداد

 آهسته دستش را رها کرد  مازار

قرآن  ریواقع نگاه کوتاه عاقد به دست مازار ز در

 کار شد  نیباعث ا

 داد احترامش را حفظ کند  حیترج

 شروع شد  خطبه

 یعروس را برا نیبار خواند دوبار اول حاضر سه

 آوردن گل و گالب فرستادنند 
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سوم همه ساکت شدنند تا عروس دست از رفت و  بار

 امد و گل و گالب اوردن بردارد و جواب داماد را بدهد 

 مهمانها نگاه چرخاند  انیم الریآ

 بودنند  یخوشحال و راض همه

 نه ترحم  دیتنفر د یدر نگاه کس نه

 خانه خراب کن بود نه هرزه  یاز نظر کس نه

و  ایدن یبود مثل همه عروس ها یعروس معمول کی

 را بسازد  شیآمده بود تا زندگ

  امدیهم ن اوشیخوب بود که س چه

 بود  یراض یلیکارش خ نیا از

 خودش و مازار باشد  یداشت امروز فقط برا دوست

  یآورد نه عشق ادیرا به  یگذشته ا نه

 

به چشمان مازار که به صورت عروسش  نهیآ در

 رد دوخته شده بود نگاه ک

 :با اجازه همه بزرگترها بله  وگفت

 

 و هلهله باال رفت  یشاد یصدا
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 دست باال آورد  عاقد

 آقا داماد هم بخونم   یبرا نیبا خنده گفت :اجازه بد و

 خواند البته فقط  باز

 خواند  کباری 

  دنندیکش یمرد را که نم ناز

و گالب هم تمام شده و بود قرار نبود به بهانه گل  گل

و گالب سکوت کند تا دوباره و سه باره بپرسند و به 

 بهانه نازش را بکشند  نیا

  دنندیپرس یبار اول م همان

  دادیبله م دیبار اول با همان

 بله داد و خالص  پس

هزار امضا به نام  لیخوانده شد و طومار طو خطبه

از مفادش را هم عروس و  یکی یسند ازدواج  که حت

 داماد نخواندنند امضا شد

جعبه حلقه ها را باز کرد و مقابل عروس و  فرشته

 داماد گرفت 
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را گرفت و با دست  الریدستش دست آ کیبا مازار

و الک خورده  دیو سف دهیحلقه را به انگشت کش گرید

 دخترک  انداخت

 هم حلقه  مردانه را به  انگشت مازار انداخت  الریآ

 ظرف ماست و عسل را آورد  بانو

 کردنند  نیریرا هم با عسل ش کامشان
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۰ پارت
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 ها شد  هیهد نوبت

را به  ییبایاز طرف مهران بود .گردنبند ز هیهد نیاول

 انداخت  شییبایگردن عروس ز

وگفت:  ستادیو مقابل جفتشان ا دیرا بوس الریآ یشانیپ

 یکه برا یپسرمه .کس ایدن یمن تو ییدارا نیزتریعز

.از  زترهیمن از مازارم عز یباشه برا زیمازار عز

دختر دوست  کیامروز من دوتا بچه دارم خدا 

 یخوشبخت یهم بهم داده .همه تالشتون برا یداشتن

   دی. خوشبخت بشدیبکن

 

 لبخند زد و گفت :چشم  الریآ

 

 محکم پدرش را در آغوش گرفت مازار

 یهم پسرش را در آعوش فشرد ضربه ا مهران

 پسرم   یکمرش زد و گفت :خوشبخت بش یآهسته رو

 

 را دانند  شانیها هیهم تک تک آمدنند هد هییبق 

 گرفتند  عکس
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 یکه تمام شد از محضر خارج شدنند تا راه کارشان

 خانه شوند 

سفر مهم داشتند همان دم  کیچون  ونیو هما محمود

 یدر محضر خداحافظ

 و رفتند  کردنند

 مازار شد  نیسوار ماش الریآ

 حرکت کرد  مازار

نگاه کرد و گفت :مبارک باشه خانوم .خوش  الریآ به

  میبه زندگ یاومد

 

لبخند زد و گفت :ممنون مبارک تو هم باشه   الریآ

 بهم ختمیکه سر عقد ر دی....بخش

 

نداره  یابرو باال انداخت و گفت :اشکال مازار

  یشد مونیفکر کردم پش ی.راستشو بخوا

 

 جا به جا شد  شیدر جا یکم الریآ
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مامانم  شبید یدونیو گفت :م دیسمت مازار چرخ به

 ؟ دیازم پرس یچ

 

 ؟ ینگاهش کرد و گفت :نه چ مازار

 

ازته ته قلبت  دیازم پرس شبیگفت :مامانم د الریآ

 ازدواج .به زن مازار شدن؟ نیبه ا یهست یراص

 

 یطوالن ینگاهش کم نبارینگاهش کرد ا مازاردوباره

 ؟ یگفت ی:خوب تو چ دیتر شد و پرس

 

 یبه سمتش م یرخ مازار که گاه مین رهیخ الریآ

.گفتم   میپاسخ داد :گفتم از ته ،ته قلبم راض دیچرخ

 کنه  یخوشبختم م دونمیو م هیخوب یلیمازار پسر خ

 

 به همسرش نگاه کرد  مازار

 دنیبود که با شن یتیاز رضا یصورتش حاک حالت

 بر وجودش نشست الریآ یحرفها
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را گرفت و به  الریرا جلو آورد و دست آ دستش

 کرد  کینزد شیلبها

دست دخترک  یو سر حوصله رو یطوالن یا بوسه

 کاشت 

 دهیکه شن یرا از حرف تشیرضا زانیحرکت م نیبا ا و

 نشان داد  الریبود به آ

محجوبانه نگاهش را از صورت مازار گرفت و  الریآ

قرار  شیپا یاش که رو یبه دست گل دوست داشتن

 داشت داد 

 هیحاش شیکه تمام رزها شیبایز دیگل رز سف دست

 داشتند یاز رنگ صورت یکیبار
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۱ پارت

 

ننشستند  شتریب یقیدقا نیو افش الیو ل نیخانه پرو در

به همراه  نباریالبته ا ینیریو بعد از صرف دوباره ش

 عزم رفتند کردنند  وهیو م یچا

 

اش گفت :شعله جان  یآهسته  به جار نیپرو که

 ؟ میاتاق حرف بزن یتو قهیچند دق شهیم

 

 سرتکان داد :باشه حتما  شعله

 

را به عهده گرفت و با هم وارد  چریول تیهدا نیپرو

 اتاق شدنند 

 شده ؟ یزی:چ دینگران پرس یکم شعله
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 کیخواستم  یمقابلش نشست گفت  :نه فقط م  نیپرو

 یو عل الریآ  نیب دوننیم نایبهت بگم ...ا یزیچ

 نبوده ؟  یرابطه ا

 

 لهی.حتما جم گهید دوننیپاسخ داد :حتما م شعله

پسرشون اومدن  یبهشون گفته وگرنه چرا برا

 ؟ یخواستگار

 

 ؟ یگفت لهی:مگه تو به جم دیباز پرس نیپرو

 

پاسخ داد :الزم نبود من بگم شب دور از جونش  شعله

شما هم  میرفته ما بود ادتیمگه  رضای.شب چهل عل

بود که محبوبه گفت  اوشمیمادر زن س ی.حت نیبود

 نره  ادتیدست نزده  الریبه ا رضایعل

 

نبود  لهیجم یول مینرفته ،ما و شما بود ادمی: نیپرو

از  دهیشده که به گوشش نرس یخبر نداره .چ لهی.جم

که خبر  دهیاز حرفهاش فهم الیل یروزگاره ول بیعجا

دختره .از  الرهنوزیامشب بهشون بگو آ نینداره .هم
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فردا هم دخترت بفرست دکتر برگه  یشنویمن م

 سالمتشو نشون بده....

 

و گفت :پسر من در حق دخترت  شعله را گرفت دست

خودم  فهیدونن وظ ینم نایا دمیظلم کرد شعله .تا فهم

 بهت بگم  نویدونستم الاقل ا

 

را فشرد گفت :دستت درد  نیهم دست پرو شعله

گذشته بهش فکر نکن  .صبر  گهینکنه.گدشته ها د

 رو صدا کنم  لهیکن جم

 

 لهیرا صدا زد :جم شیاتاق را باز کرد و هوو در

 ییایب شهیخانوم م لهی،جم

 

 ایدم در اتاق حاضر شد و شعله گفت :ب یفور لهیجم

  میتو در ببند کارت دار
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 دیوارد اتاق شد و در را بست و شعله پرس لهیجم

هنوز باکره اس  الریکه آ یتو به پسرت نگفت لهی:جم

 بهش دست نزده ؟ یو عل

 

نگاه  نیگرد شده به شعله و پرو یبا چشمان لهیجم

به  یزیچ یباکره اس ؟کس الریگفت :نه .مگه اکرد و 

 من نگفته بود 

 

 ی:اون شب که محبوبه گفت تو نبود دیباز پرس شعله

. 

 

 :کدوم شب ؟ دیپرس لهیجم

 

.محبوبه اون سر  رضایپاسخ داد :شب چهلم عل شعله

 مگه  یو صدا رو راه انداخت نبود

 

حالش خوب نبود  دیپاسخ داد :نه اون شب ام لهیجم

 یکه سر وصدا کرده ول دمیمن زود برگشتم خونه .شن
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هنوز دختره ....من خبر نداشتم  الرینگفت گفته آ یکس

 گفتم  یدونستم به مازار م یاگه م

 

نزدن  یگفت :حاال اون بندگان خدا که حرف نیپرو

 ی.من م دیامشب بهشون بگ نینشده هم ریهنوز هم د

 وهرش بودم باشم بهتره.مونم .باالخره منم مادر ش

 

 سه زن از اتاق خارج شدنند  هر

دور هم نشسته بودنند که شعله گفت :از  قهیدق چند

من چند کلمه  با آقا   یول خوامیهمه اتون معذرت م

مهران و خانوم جون ومازار و فرشته  حرف دارم 

 اتاق یتو میبر قهی.اگه اشکال نداره ما چند دق
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۲ پارت

 

 و فرشته از جا بلند شدنند  مهران

دست مادرش را هم گرفت و کمکش کرد و  فرشته

  میمهران گفت :ما در خدمت

 

کوتاه کرد و  الیشوهر ل نیهم حرفش را با افش مازار

 از جا بلند شد 

 پاشو مادر  الریگفت :آ شعله

 

 لهیجمهم همراهشان شد وهمه با هم به  همراه  الریآ

 به سمت اتاق رفتند نیو پرو

بودنند مازار و  ستادهیکه دم در اتاق ا ینفرات نیآخر

 بودنند  الریآ

 به شوهرش نگاه کرد  الریآ
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دست پشت کمر همسرش گذاشت وگفت  مازار

 بانو اول شما  دیی:بفرما

 

 که نشستند  یوقت

 شروع کرد  شعله

زنانه در حضور دو مرد  یاز مسائل خصوص گفتن

 نبود  یهم کار راحت یلیخ

  دییالزم بود بگو اما

هست که من  یمطلب کیشروع کرد :راستش  پس

و به پسرش گفته و اونم  دونهیم لهیکردم جم یفکر م

 دیدون یمطلبو م نیکردم شما ا یبه شما .اصال فکر م

  الریآ یخواستگار دیکه اومد

 

 نگران شد  فرشته

 بیدخترک ع مبادا

 خبرهستند  یداره آنها ب یرادیا و

  دییخواهد بگو یبود مادرش چه م دهیفهم الریآ
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 یانگشتش باز یانداخته و با حلقه تو نییرا پا سرش

 یبود که نگاهش به کس نیکرد و همه تالشش ا یم

  فتدیمخصوصا مازار که کنارش نشسته بود ن

 مرد حاال شوهرش بود  نیا

را در  یمساله خصوص نیکه ا دیکش یاو خجالت م اما

 رش مطرح کنند حضو

 

که  دیهست انیادامه سخنش را گفت :شما در جر شعله

 کیسال گذشته ازدواج کرده ...خوب ازدواجش  الریآ

به خواست دل خودش و شوهر سابقش نبود .اجبار و 

دوتا شد  نیاومد  منجر به ازدواج ا شیکه پ طیشرا

هستش راستش ما  اتیجزئ انی.مازار کامل در جر

درباره اون روزها  خوادیکدوممون دلمون نم چیه

جمع  نجایکه باعث شده ما ا ی.اما مطلب میحرف بزن

 که ... نهیا میبش

 

خودش را جمع و جور کرد و گفت :واال صحبت  یکم

 یاونم در حضور دوتا مرد کار راحت زایچ نیدرباره ا

اما الزمه که گفته بشه ...دختر من هنوز دو  ستین
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 چیه نکهی...منظورم ا نکهینظورم ام یعنیاس . زهیش

 در کار نبوده  یرابطه ا

 

سرعت ممکن  نیشتریناباور و بهت زده با ب مازار

 نگاه کرد الریسر چرخاند  و به آ

   دیچیدر گردنش پ یکه درد بد یطور

 نبود یزیچ نیهمچ دنیمنتظر شن اصال

تمام  هیدر گردنش چند ثان دهیچیبه درد پ تیاهم یب

 بود  الریصورت آ رهیخ

 

کرد زود خودش را جمع و جور کند و به  یسع اما

 حالت قبل نشست 

چند ماه عروس  الریادامه حرف را گرفت :آ نیپرو

من بود .اون و پسرم اتاقشون کامال از هم جدا بود  

بود که  الریدر واقع پسر من انقدر شرمنده ا یعنی.

 کنه  تشیاذ شتریخواست ب ینم
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 زیکه چ نیو گفت :خوب شعله خانوم ا دیخند فرشته

من  یحرفو شروع کرد یجور کی.شما  هیخوب

 باشه  ینکنه مشکل دمیترس

 

 نیکه خوشبخت بشن مادر .ا یجون گفت :اله خانوم

 چشم ما جا داره  یدختر قشنگم همه جوره رو
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۳ پارت
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 نیکه خوشبخت بشن مادر .ا یجون گفت :اله خانوم

 چشم ما جا داره  یدختر قشنگم همه جوره رو

 

.شما که به من و  دیلبخند زد :سالمت باش شعله

  دیلطف دار یلیدخترام خ

 

و بانو  الریجون از جا بلند شد و گفت :آ خانوم

 ستین یا گهیخودم هستن.خوب اگه صحبت د یدخترا

  رونیب میبر

 

 گفت :نه ممنون   شعله

 

هم از جا بلند شد و همراه مادر و خواهرش از  مهران

 اتاق خارج شدنند 

 به سمت در اتاق رفتند  نیو پرو شعله

 ؟ نییای یگفت :شما نم الریرو به مازار و آ لهیجم

 

   مییایپاسخ داد :چرا ماالن م مازار
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هم رفت و در را پشت سرش  لهیشد جم یکه خال اتاق

 بست 

 میو گفت :بر ستادیدر ا کینزد از جا بلند شد و  الریآ

 ؟

 

 نیبا کمتر الریآ نهیبه س نهی.س ستادیبلند شد ا مازار

 هیقض نیمن و مامانم از ا یدونستیفاصله و گفت :م

 ؟ میخبر ندار

 

 یبه صورت مازار نگاه کرد  گفت :آره م الریآ

 دونستم .

 

به من  یزی:پس چرا چ دیپرس یبا لحن جد مازار

 ؟ ینگفت

 

 ؟ یخندیپاسخ داد :راستشو بگم بهم نم الریآ
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تو  نیب یسرباال انداخت :نه .چرا بهم نگفت مازار

 نبوده؟ یرابطه ا  رضایعل

 

 انداخت  نییسرش را پا الریآ

قرار  یگرفت و مازار ب یرا به باز دشیشال سف لبه

 ؟ یقراره ساکت باش یگفت :تا ک

 

 نهیا تشیلب باز کرد صادقانه گفت : خوب واقع الریآ

موضوع بازم  نیبدون دونستن ا دمید یم یکه وقت

اومد .بهم اعتماد  یباهام ازدواج کنم خوشم م یخوایم

  دادیبه نفس م

 

 مازار نشست  یلبها یرو یکم رنگ لبخند

 خوشش آمد  الریجواب آ از

داد وگفت :اون وقت بخاطر   هیرا به  در تک دستش

 خبر بمونم ؟ یب یخوش اومدن شما ،قرار بود من تاک
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که  یبار نیافتاده گفت :تااول نییبا همان سر پا الریآ

 اومد  یم شیگفتنش پ تیموقع

 

نبود و  یفاصله ا بایتقر گریجلوتر رفت د مازار

 قایخم کرد و گفت :دق الریصورت آ یسرش را تو

 اد؟یب شیپ یقرار بود چطور تشیموقع یبگ شهیم

 

  دیکش الریآ یموها یشال را از رو و

 

تخت  یتو میکه رفت یادامه داد :مثال وقت طنتیش با

.... 

 

جمله مازار که کامال از خجالت سرخ  دنیبا شن الریآ

 شد 

 مازار گذاشت  نهیس یرا رو دستش

شود  با خجالت  شیمانع ادامه حرفها نکهیا یبرا و

 نامش را خواند :مازار ؟
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گفت :خوب نه  یو سرخوش طنتیبا همان ش مازار

 شیپ یقرار بود ک تشیبدونم موقع خوامیم واقعا گهید

 یقرار م یاصل تیدر موقع دیحتما با یعنی؟ ادیب

 ییایتا تو به زبون ب میگرفت

 

 از شدت خجالت در حال آب شدن بود الریآ

انداخت که چانه اش داشت به  نییرا انقدر پا سرش

  دیچسب یاش م نهیس
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۴ پارت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 و عطر خوشش شد  الریآ ییبایز یمحو موها مازار

دخترک فرو کرد و  یخرمن موها انیرا م صورتش

  یدار یقشنگ یموها یلیگفت :خ

 

 یموها انیجمله نفسش را پر حرارت م نیبند ا پشت

 کرد یدخترک خال

 مردش گرم شد   ینفس ها یاز گرم الریوجود آ تمام

آمده باشد سرش را عقب  ادشیرا  یزیانگار چ مازار

 ؟ الریبرد و نام دخترک را خواند :آ

 

 سر بلند کرد و نگاهش کرد  الریآ

 

 یقراره همه چ یعنیگفت : ثیپر خب یبا چشمان مازار

 ؟ یرو با خودم تجربه کن

 

مازار بود ضربه  نهیس یکه رو یبا همان دست الریآ

  ییایح یب یلیمازار زد وگفت :خ نهیس یرو یآرام
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 گهید یچرا ....زن خودم ایح ی:ب دیخند مازار

 ؟ می....خوب از کجا شروع کن

 

اش فشار آورد و گفت :برو اون ور  نهیبه س الریآ

هال نشستن اونوقت ما دوتا  یزشته .همه تو

 یم کاریچ میتنها دار نجایکنن ا ی.حاال فکر ممیینجایا

  میکن

 

 

 و فاصله گرفت  دیخند مازار

 طنتیش یبرا یدانست که زمان و مکان مناسب یم

  ستین نیاز ا شتریب

 

از مقابل در کنار رفت و آن را باز کرد خواست  الریآ

خارج شود که مازار گفت :کجا خانوم شالت  بکش 

 ؟ یرفتن هول  یموهات .انقدر برا یرو
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 انداخت و تا خواست برود  شیموها یشال را رو الریآ

 ؟ الریآ ی:راستنامش را خواند  مازار

 

خوشکل  یلیو نگاهش کرد مازار گفت :خ ستادیا الریآ

  یشد

 

  یشد پیخوشت یلیلبخند زد :تو هم  خ الریآ

 از اتاق خارج شد  یگریبدون حرف د و

 

 میرا برا الیو ل نیو افش نیپرو ادیبا اصرار ز شعله

 شام نگه داشت 

با   الیکردنند و ل یخداحافظ نیو افش نیاز شام پرو بعد

 بزرگ شده بود  یکه مقدار یشکم

که  یو گفت :اله دیرا محکم بوس الریآ صورت

 شییبرات خوشحالم .خدا ادیز یلی.خیخوشبخت بش

 شده .... بتیهم نص یشوهر خوب
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تو ،هم اون عروسک  دوارمیو ادامه داد :ام دیخند

 ینخوا یگور به گور شدتو فراموش کرده باش

 یاریسرش در ب شویتالف

 

با خنده گفت :البته که فقط عروسک گور به گور  الریآ

  دیبار چطور موهامو کش کیرفت  ادتیشدم نبود 

 

کرده حاال بهش  یغلط کیگفت :بابا بچه بود  الیل

 بگو بوسش کنه جاش خوب بشه ....

 

که  یصورتش کنار رفت و گفت :اله یاز رو لبخند

 تیاذ یلیحقته.خ هی.واقعا خوشبخت یبش یخوشبخت

  یشد

 

گذشت  گهیو گفت :د دیرا بوس الیصورت ل الریآ نباریا

 بهش فکرکنم خوامینم
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 نهیکار هم نیدستش را فشرد ک گفت :درست تر الیل

 یاز امشب به بعد شوهرت و زندگ زیچ نی.مهم تر

 اس   ندهیآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۵ پارت

 

بود که مازار  دیدر اتاق مشغول عوض کردن ام لهیجم

وارد اتاق شد و کنارش نشست و گفت :مامان امشب 

 تو شیپ امیمن م ستیکه محمود ن
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 یهمان طور که شلوار پسرک کوچکش را م لهیجم

 یجور کیچشمم مامان  یپوشاند  گفت :قدمت رو

  میا بهیانگار غر یدیخبر م یاومد

 

 پا و آن پا کرد  نیا یکم مازار

 امده بود  یگریگفتن مطلب د یواقع برا در

خواسته ها  ینبود اما باالخره بعض یخجالت آدم

 سخت بود یقدر انشانیب

اونم  ریبگ الریمعطل نکرد و گفت :مامان اجازه آ ادیز

 من  شیاون ور پ ادیب

 

سر به سر پسرش بگذراد و گفت  یخواست کم لهیجم

خونه خاله  رنی:عاطفه و شوهرش که امشب دارن م

 تونه مادرش تنها بذاره  یهم که نم الریآ گهیرضا د

 

کنه  یم کاریدر پاسخ مادرش گفت :پس بانو چ مازار

 نجایا یتازه مطئنم باش شهرام بفهمه امشب کس

 مونه  یکنه م یبهانه جور م کی ستین
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 دیگفت :مادر شما تازه عقد کرد یباز جد لهیجم

 شتیپ ادیدختره شب ب یخوایکه  م نینکرد ی.عروس

  ستی،درست ن

 

.مگه  هیچه حرف نیگفت :مامان ا یحرص یکم مازار

  گهیکنم .زنمه د کاریچ خوامیم

 

 

 خوامیبا خنده گفت :آقا من اصال نم نباریا لهیجم

 خونه ام  ادیعروس ب

 

گذارد  یبود مادرش سر به سرش م دهیکه فهم مازار

 یتون یتا م رتهیکار من گ ینیب یگفت :حاال شما هم م

 ؟ گهید یریگ یکن .اجازه اشو م تیاذ

 

صاف نشست نگاهش کرد و گفت :آره قربونت  لهیجم

 ... رمیگ یبرم م

دستانش گرفت و گفت: خدا  انیپسرش را م صورت

 با دلت راه اومد  نباریرو شکر که خدا ا
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 انداخت و لبخند زد  نییسر پا مازار

  دیپسرش را بوس یشانیجلو رفت پ لهیجم

دست دور کمر مادرش انداخت و او را در  مازار

 آغوش گرفت

 

 را بردارد  لشیو وسا فیبه اتاق آمد تا ک فرشته

تا در اتاق را باز کرد مادر و پسر را در آغوش  اما

 و گفت : ستادیهمان دم در ا دیهم د

که بساط بوس و بغل به راه  نمیب یچه خبره .م اوه

 شده دلم خواست  می.بابا حسود

 

  دیمادرش را بوس یموها یور مازار

 نکن  یتو بغلم حسود ایاو جدا شد و گفت :بدو ب از

 

 یدانست رو یوچون م دیفرشته را در آغوش کش و

  شیدستها انیکار حساس است  محکم  م نیا

 فشردش 
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چته خفه شدن نفسم بند اومد  یکه :آها دیغر فرشته

   لیولم کن.بغل نخواستم گور

 

با  خنده عمه اش را رها کرد و فرشته گفت  مازار

 شیزنت حسود یزن دار گهیکارا رو ،تو د نی:نکن ا

  شهیم

 

سالن نشسته بود  گریکه سمت  د الریبه آ مازار

 کرد  ینگاهشان م

 لهیجم یکه حت یطور واشیانداخت و  یکوتاه نگاه

را نشنود  به فرشته  گفت :واسه اون  شانیهم صدا

 که امشب برنامه ها دارم 

 

  دیقاه قاه خند فرشته

که مازار نخواسته بود مادرش  نیتوجه به ا بدون

جان تو و  لهیگفت :جم لهیحرفش را بشنود به جم

 رفته ؟ یبه ک نیا نینبود ایح یداداشم که ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۶ پارت

 

 

 ایح یجان تو و داداشم که ب لهیگفت :جم لهیجم به

 رفته ؟ یبه ک نیا نینبود

 

 قبل مادرش پاسخ داد :به عمه ام احتماال  مازار
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 هیگفت :چ یمهران به گوششان خورد که م یصدا

 تیبچه منو اذ یبه خنده ؟دوباره دار شهی؟.هم یآبج

 خنده ات بلنده ؟ یکه صدا یکن یم

 

 

 یپسرتو  م نیداداش تو که ا گهیپاسخ داد :د فرشته

خودش صدتا  نیکنم .ا تیاذ نویتونم ا یمن م یشناس

  فهیرو حر

 

کرد  یاز نگاهش چکه م یکه شاد یدر حال مهران

خونه     یبرا  دیبگو و بخندتون بذار هییگفت :بق

  شهیداره نصف شب م گهیکه د می.بر

 

 به سمت جمع رفتند  ینفر سه

رو به پدرش  گفت :بابا  امشب مامان تنهاست  مازار

 مونم  یم ششیمن پ

 

  یسرتکان داد :باشه بابا هر طور راحت مهران
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رفتن  یکرد و  برا یم یقرار یب  دشیکه ام لهیجم

عجله داشت رو به شعله گفت :شعله جان اگه اجازه 

 اون طرف  ادیهم با ما ب الریآ یبد

 

 از خجالت آب شد  الریآ

مردک رفته بامادرش خلوت کند تا اجازه شب  پس

  ردیرفتن او را بگ

دم در اتاق درگوش عمه  شیپ قهیداند  چتد دق یم خدا

 خنده اش باال رفت  یاش هم چه گفت که آن طور صدا

  زدنندینگاه جفتشان معلوم بود درباره او حرف م از

 انداخت بود  نییسرش را تا حد امکان پا 

 بود  زشیلبه شالش کا باز تنها دست آو چارهیب

 

اگه  ستین یکنم .مشکل یپاسخ داد : خواهش م شعله

 داره  یرادیراحتن چه ا ینطوریبچه ها ا
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و خونسرد  یبه مازار که کامال جد یچشم ریز الریآ

 نشسته بود نگاه کرد 

دم در اتاق  شیچند لحظه پ نینه انگار که هم انگار

ش فرشته پچ زد از نگاهش کرد و در گو یوقت

  دیبار ینگاهش شرارت م

 

گرفت :عاطفه و آقا  یاز اب گل آلود ماه عیسر شهرام

برن .حاال که بانو و شعله خانوم  خوانیرضا هم که م

مونم  یم نجاینباشه من شب ا یتنها هستن اگه مشکل

  دیتا شما هم تنها نباش

 

 ی.قدمت رو یپاسخ داد :نه پسرم  چه مشکل شعله

 چشم 

 

شرفت چه  یآهسته در گوش مازار گفت :ب سامان

تا شما تنها  گهیم یجور کیزود جاشو انداخت .

از اتاق مادر زنش  خوادیانگار تا صبح نم دینباش

 تکون بخوره 
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 به زور خنده اش را کنترل کرد  مازار

 ژستش را حفظ کرد همچنان

 

هم سامان  آهسته در گوش شهرام  یخدا حافظ موقع

 یلب زد :ناکس تو فقط نگران تنها موندن مادر زنت

 درسته ؟ گهید

 

 آهسته گفت :صد در صد  شهرام

 

 تو روح آدم دروغگو یگفت :ا سامان

 

و گفت :برو  ستادیا الریکه رفتند مازار کنار آ مهمانها

  میدست لباس مناسب بردار بر کی

 

  ؟یچ ی:لباس برا دیپرسمتعجب و هول زده  الریآ

 

صورتش نقش بسته  یاز خنده رو یطرح مازارکه

کرد تا به هول شدن و دست  یهمه تالشش را م

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یتون یدخترک نخندد پاسخ داد :تا صبح که نم یپاچگ

 ؟ یتون یم  یبا مانتو و شلوار بخواب
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۷پارت

 

اتاق با مازار  کیآن هم در  دنیداشت به خواب الریآ

 کرد  یفکرد م

 را نداشت  شیکه اصال آمادگ یوا یا

 شتریب نکهیا یبرا  دیدخترک را د یجیگ یوقت مازار

سر به سرش بگذارد سرش را جلو برد وگفت :البته 
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.با مانتو  یاریهم ن  یتون یندارما .م یمن مشکل

 خوابه پس  تا خود صبح ... ینم یشلوار هم که کس

 

  دیخند و

و مازار  دیکه متوجه منظورش شده بود لب گز الریآ

ذره  کیگرمت کنم که  یجور کی دمیادامه داد :قول م

  یهم سرما رو حس نکن

 

کرد تمام تنش  یاز خجالت داغ شد شد .حس م الریآ

آهسته  زدیچه حرفها که نم ایح یعرق کرده مردک ب

 ییایح یب یلیگفت :بخدا خ

 

و با سر به در اتاق اشاره  کرد و گفت  دیخند مازار

تا شهرام با لگد ننداختتمون  می:برولباستو بردار بر

  رونیب

 

سو استفاده گر  یلیلحظه اخر گفت:تو عموت خ الریآ

  نایهست
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 یدیپاسخ داد انداخت :حاال کجاشو د یکامال جد مازار

 

لباس  دیوارد اتاقش شد وبه سمت کمد رفت با الریآ

 کرد  یانتخاب م

 باشد هم مناسب  بایدست لباس  که هم ز کی

پشت سرش خودشان را درون اتاق  حانهیو ر بانو

 انداختند 

 دیگفت :قراره امشب با آقاتون باش طنتیبا ش حانهیر

 چه شود ؟

 

اش زد و گفت:برو  نهیدستش را به س یتاپ تو الریآ

 استرس دارم  یخودم به اندازه کاف حانهیگمشوو ر

 

 یببر یلباس راحت ی:اومد دیخنده کنان پرس بانو

 ؟ یبپوش یخوایم ی؟حاال چ

 

.تو رو خدا  دونمینم یزار گفت :وا یبا حالت الریآ

  دیبرام انتخاب کن یزیچ کی دییایب
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 دایرفت و گفت :من برات پ الریبه سمت کمد آ حانهیر

بهتره شما به  یکنم .بانو جان خواهر شوهر گرام یم

  یفکر خودت باش

 

گرفت و گفت  حانهیز یاز بازو یزیر شگونیو بانو

 برم تو اتاق مامانم بخوابم  خوامی:من م

 

 جواب داد :آقا شهرام هم گذاشت  حانهیر

 

 خنده ریبلند زدنند ز الریبا آ و

با اصرار  یو نو را که تازگ کیتاپ ش کی حانهیر

که  یبود به همراه شلوار دهیخر الریآ یخودش برا

 یهمراه همان تاپ تن مانکن بود باز هم خودش برا

 دیکش رونیاصرار کرده بود از کمد ب الریبه آ دشیخر

 بپوش  نویا ایو گفت :ب

 

.من یگیم یبا تعجب لباس را گرفت و گفت :چ الریآ

 پوشم چسبونه زشته  ینم نویا
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هم قشنگه .مهم  یلیگفت :نترس خ یبا بدجنس حانهیر

  ادیآقاتونه که مطئنم خوشش م

 

 ستیهوا ن نیباز بهانه آورو :  اصال مناسب ا الریآ

 گرم بده بپوشم  زیچ کیتا صبح  کنمیم خی

 

شوهر  یوگفت :گلم شما برو اگه آقا دیخند حانهیر

کردن  خیاز  ایب یبغلش تکون بخور یگذاشت از تو

  شهیهم الزمت نم نایکن .برو احتماال هم تیشکا

 

 خنده ریخودش بالفاصه از حرف خودش زد ز و

به  دهیبه سمت کمد رفت .در را بست و چسب الریآ تا

 یا  گهیو گفت :بخدا اگه بذارم لباس د ستادیکمد ا

  هیعال نیهم نمیبرو بب یبردار

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۸ پارت

 

شانه  یدستش را رو ستادهینان اهمچ الریآ دید یوقت

 گهیبرو د ایهلش داد و گفت :ب یاش گذاشت و کم

 پاش علف سبز شد ریمنتظرته .ز

 

 یرا تو گرید لهیلباس و مسواک و چند وس الریآ

 یروبه هر دونفرشان گفت :برا حانهیگذاشته ر فشیک

کنم .آخ که امشب اون  یم تیموفق یجفتتون آرزو

  ارنیازتون در ب یدوتا چه پدر
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به هم کردنند و هر سه با هم  یو بانو نگاه الریآ

 خنده  ریزدنند ز

 

 

به دست حاضر و آماده  فیمازار ک ییرو به رو الریآ

 بود  ستادهیا

 بود  دایکامال از صورتش هو  نیاسترس داشت وا اما

 

 خوامیدستش را پشت کمرش گذاشت :نترس نم مازار

  میبخورمت که .بر

 

خانه  یعنی لهیخانه جم یکردنند وراه یحافظ خدا

 شدنند وارشانیبه د وارید

 

استراحت  یکه خلوت شد.شعله هم به اتاقش برا خانه

 رفت 
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را  یخال یاستکان ها ینیبه سمت بانو که س شهرام

دستانش داشت و قصد داشت به آشپز خانه ببرد  انیم

 رفت 

 را دور کمرش حلقه کرد  دستش

 متوقف شد  شیسر جا بانو

شانه دخترک گذاشت و گفت  یچانه اش را رو شهرام

؟  گهیم یشاعر چ یدونی:خوب ،خوب بانو خانوم م

ملخک بار سوم  یملخک  ،دوبار جست یبار جست کی

 ملخک . یبغل یتو

 

طاقچه  یرا از بانو گرفت و تو ینیدست برو س و

 یتون یرو فردا صبح هم م نایگذاشت و گفت :ا

 اتاق  من با شما کار دارم  یتو دیاریب فیتشر یبشور

 

گاه  سه ،چهار  یگاه و ب یها طنتیکه در اثر ش بانو

 زیبود ر ختهیخجالتش ر یروز گذشته شهرام کم

آبروم  ادیم یکیو گفت :برو اون ور زشته. دیخند

  رهیم
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 یهمانطور که همسرش را به سمت اتاقش م شهرام

 ادیکس نم چیتخت ه الیبرد گفت :خ

 

گونه که بانو را از پشت در آغوش داشت در  همان

 اتاق را باز کرد و با هم وارد شدنند در را بست 

 

 رونیآمد و گفت :الاقل برو ب رونیاز آغوشش ب بانو

 لباس عوض کنم .

 

گفت :هر وقت الزم بشه خودم برات  طنتیبا ش شهرام

 کنم  یعوض م

 

 گرد شده نگاهش کرد  یبا چشمان بانو

 فرار کند  نشینگاه سنگ ریز نکهیا یبرا

 رونیرفت  تا رختخواب ها را ب یواریسمت کمد د به

  اوردیب
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 ارمیکنار خودم م ایو گفت :تو ب ستادیکنارش ا شهرام

  نهیسنگ

 مشغول پهن کردن تشک ها شد  و

 نمیبه سمت در رفت و گفت :پس من برم بب بانو

 الزم نداره  یزیمامان چ

 

بود که  دهیدر اتاق نرس  رهیدستش به دستگ هنوز

 شهرام خودش را به او رساند 

در گذاشت و مانع از باز کردنش شد و  یرا رو دست

  یاز دستم فرار کن گهیگفت :عمرا ،اگه بذارم امشب د

 

خواستم فرار کنم  ی:بخدا نم دیبا خجالت خند بانو

 سر به مامانم بزنم  کی.خواستم 

 

الزم  یزینت چسرش را جلو برد و گفت : ماما شهرام

آب و دارو هاشو بهش داد .جاش هم  حانهینداره .ر

همه .فقط خودمون  الیخ یامشب ب کیمرتب کرد .

 دوتا باشه ؟
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کرد  یشانه شهرام گذاشت و سع یدست رو بانو

 را کنار بگذار و گفت :باشه  شیخجالت ها

 

و لب رو  دیدخترک را در هوا قاپ تیرضا شهرام

 گذاشت  شیلبها

بدن بانو  به حرکت در  ینوازش گونه رو دستانش

 آمدنند
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  یزغال#چشمان

 

 ۳۹۹ پارت
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کنار پسر و عروسش  قهیچند دق نکهیبعد از ا لهیجم

 دیخسته ام .امروز ام یلینشست گفت :بچه ها من خ

الزم  یزیبرم بخوابم شما  چ خوامیپدرمو در آورد م

  د؟یندار

 

در جواب مادرش گفت :نه مامان راحت باش  مازار

 .برو استراحت کن 

 

و مرتبه  زیاز جا بلند شد و گفت :اتاقت تم لهیجم

 یهم روشن کردم گرم شده همه چ شیمامان . بخار

 دیخواست یزیوقت چ کیهست اگر  خچالیهم تو 

  نیبردار

 

 سر تکان داد :باشه دستت درد نکنه  مازار

 

 به سمت اتاقش رفت  لهیجم

 ای میبخواب می:بر دینگاه کرد و پرس الریبه آ مازار

 ؟ یریدوش بگ یخوایم
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و گفت :اول دوش  دیکش شیبه موها یدست الریآ

خوابم  ینجوریا هیشیموهام پر از مواده آرا رمیبگ

 بره  ینم

 

 ادمی:فقط حوله امو  ستادیهم ا الریبلند شد آ مازار

  ارمیبرم ب دیرفته با

 

  ارمیاون ب یخوایگفت :من حوله دارم م مازار

 

 نداره ؟ یگردن کج کرد :اشکال الریآ

 

ناخواسته دخترک  یلوس شدن ها یدلش برا مازار

 ضعف رفت :نه اشکال نداره 

 

 یلیتو خ گهیم شهیداد :آخه مامانت هم حیتوض الریآ

  یحساس تیلوازم شخص یرو
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خانوم خانوما  یکن یچشمک زد :شما فرق م مازار

  ارمی....برو من برات حوله م

 

 برم  ینه .خودم م یهول شد و گفت :وا الریآ

 

  دیبه صورتش کش یکنترل خنده اش دست یبرا مازار

قدر بامزه و البته  نیهم شهیدخترک قرار بود هم نیا

 منحرف باشد 

خنده کنترل شده  ریکه معلوم بود تحت تاث یلبخند با

 بهت بدم  ایشده گفت :باشه  ب انیاش نما

 

 حمام شد  یتن پوش مازار را گرفت و راه الریآ

 شیاز موها ریدوش گرفتن غ یبرا یاصل لیدل

 کردن و آرام شدن بود لکسی،ر

 و تنش را به آرامش آب سپرد  ستادیدوش ا ریز

چند ضربه به در زد  یرو به  اتمام بود که کس کارش

 الری:آ دیمازار به گوشش رس یپشت بندش صدا

 ؟ یخوریخودم قهوه درست کنم  تو م یبرا خوامیم
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 دانست او از طعم تلخ قهوه متنفر است  یم

 فقط خواسته بود ادب را به جا آورد  پس

 پاسخ داد :نه ممنون . الریآ

 

 یاومد ذارمیم یگفت :باشه پس برات چا مازار

 یگرم بش یبخور رونیب

  

 ت :باشه دستت درد نکنه در جوابش گف الریآ

 

 یالزم ندار یزی:چ دیمازار باز به گوشش رس یصدا

 ؟

 

 داد :نه ممنون  پاسخ

 نگفت و رفت  یزیچ گرید مازار

 که تمام شد  کارش

خودش  زیتن پوش مازار را که چند برابر سا حوله

  دیبود پوش
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را داخل حمام  شیلباس ها فیامد ک ادشی تازه

 با همان حوله از حمام خارج شود  دیو با اوردهین

بال نازل  شیاز آسمان هم برا دیکش یخجالت م کم

  شدیم

 باشد  ریمازار در آشپزخانه در گ نکهیا دیام به

 را بپوشد شیسرعت وارد اتاق شد تا لباس ها با

  یخانگ یو شلوار مشک شرتیت کیمرد جوان با  اما

 نشسته بود  شانیدر رختخوابها

 شانیبه دست  عکس ها یداد و گوش هیتک وارید به

 کرد یرا تماشا م
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  یزغال#چشمان
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 ۴۰۰ پارت

 

در  یو شلوار مشک شرتیت کیمازار با  اما

 نشسته بود  شانیرختخوابها

 شانیبه دست  عکس ها یداد و گوش هیتک وارید به

 کرد  یرا تماشا م

که وارد شد نگاهش کردو همه تالشش را کرد  الریآ

آن  ریدخترک نچرخد و او را ز یرو ادیکه نگاهش ز

 تیعاف یحوله تن پوش تصور نکند  و گفت :اومد

 باشه 

 

رفته  ادمیانداخت :آره .لباسامو  نییمعذب سر پا الریآ

 حمام   یبود ببرم تو

 

 رمیگذاشت و گفت :من م نیزم یرا رو یگوش مازار

گردم  ی.تا من بر م ارمیتو رو ب یودم و چاقهوه خ

 لباس بپوش 
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حرکت شوهرش خوشحال شد .خدا  نیقلبا از ا الریآ

 کرد و یرو شکر که درکش م

 و سر به سر گداشتنش نداشت  طنتیبه ش میتصم

 

که از اتاق خارج شد خودش را خشک کرد و  مازار

 یرا از تو شیرا با حوله گرفت لباس ها شیآب موها

  دیبرداشت و پوش فشیک

لباس ها که از حوله  نیرا ،ا حانهیلعنت نکند ر خدا

 گشاد و بلند بود  چارهیابرو تر بودنند .حوله ب یهم ب

که  یهمه اندامش را پوشانده بود و  تنها نقص و

با وجود  الریا نکهیداشت بدون دکمه بودنش بودو ا

کمر بند باز هم اصرار داشت خودش هم با دست 

  نگهش دارد

با سخاوت تمام دار و  حانهیر یو شلوار انتخاب تاپ

  دادیندارش را نشان م

 نداشت . میجز تسل یا چاره

  شیتوجه به  نامناسب بودن لباس ها یب پس

  دیکش شیو شانه را به موها ستادیا یبخار کنار
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بود مازار عمدا معطل کرده تا او آسوده و با  دیفهم

 را بپوشد  شیراحت لباس ها الیخ

 طور بود  نیهم هم واقعا

بود او معذب است  دهیفهم الریاز حال و روز آ مازار

 کرد دخترک راحت باشد  یو داشت تالش م

 یچا وانیفنجان فهوه و ل یکوچک حاو ینیس کی با

  ستادیدم در اتاق ا ینیریو بشقاب ش

 ؟ یدیداخل .پوش امیضربه به در زد :ب چند

 

 شیباز هم همه زورش را زد تا به لباس ها الریآ

  ایندهد و گفت :آره ب تیاهم

 

 وارد اتاق شد  یچشم آب پسرک

دور کامل دخترک  کیخودش نبود که چشمانش  دست

 زد  دید بایز یادیرا در آن تاپ و شلوار ز

 خودش را جمع کرد  یول
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گذاشت و  الریآ یو کنار پا یبخار کیرا نزد ینیس

بخور  تویچا ای. ب یتا گرم بش نیبش نجایگفت :هم

 یموهاتو خشک کن ارمیسشوارب

 

 نشست  یتشک و کنار بخار یرو الریآ

فنجان قهوه اش را برداشت و گفت :لباست  مازار

  ادیقشنگه بهت م

 

 انداخت  نییباخجالت سر پا الریآ

 حانهیو گفت :ر ختیصورتش ر یتو سشیخ یموها

  ارمیرو ب نایمجبورم کرد ا

 

 را پشت گوش فرستاد  شیموها

گفت :اگه  به خودت بود احتماال دوباره مانتو  مازار

 .... یدیپوش یم

زد و  یافتاده لبخند کم رنگ نییبا همان سر پا الریآ

بودمت .اندام  دهیند ینجوریمازار ادامه داد :تا حاال ا

  یدار یقشنگ
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 لب گفت :ممنون  ریز الریآ

 

 توییرا به دست دخترک داد :چا یچا وانیل مازار

 بخور سرد شد 
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 ۴۰۱ پارت
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 یکرد جرعه ا کیرا به لب نزد یچا وانیل الریآ

  دینوش

 لذت بخش بود  شیگرما

مازار قبل از آمدنش انقدر  اتاق را گرم کرده بود  البته

اصال احساس  سیخ یال لباس و مو کیکه با آن 

 کرد یسرما نم

 

  دنندیو قهوه اشان را نوش یسکوت چا در

که آرام و  الرینگاهش را به آ یهر از گاه مازار

 ییکه قرار است شب را جا یمظلوم مثل دختر بچه ا

  دادیاز آغوش مادرش باشد نشسته بود م ریغ

و با آن لباس ها  یآن هم بدون روسر شانیتماشا لذت

در   ینقاش ییبایز  ییتابلو کی ییمثل لذت تماشا

 بود  یخواستن ایدن یشگاههاینما نیبهتر

قهوه را هم از رو برده  یتلخ یداشتنش حت ینیریش

 بود
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 یسیقهوه اش را تمام کردنگران خ الریزودتر از آ او

همسرش و سرما خوردنش بود  و از جا بلند  یموها

 موهاتو خشک کنم  ارمیشد :برم سشوار ب

 

به دست   وانیکه ل نینگاهش کرد و بعد از ا الریآ

گفت :باشه دستت درد  دیرا نوش یجرعه چا  نیآخر

 نکنه 

 

 زیپر کیبعد با سشوار برگشت و نزد قهیچند دق مازار

 نجایا ایگفت :پاشو ب الریو به آ ستادیبرق ا

 

 ستادیاطاعت کرد و پشت به مرد جوان ا دخترک

 را به دستان او سپرد  خودش

 شد الریآ یمشغول خشک کردن موها مازار

 یباف الینبافند ،خ ایبه اندازه زن ها رو دیشا مردها

را آن طور که  ندهیجاها آ یلینکند اما آنها هم خ

 کننند  یدوست دارند تصور م

لحظه  نیداند مازار چندبار در عمرش ا یخدا م فقط

 تصور کرد بود  الشیرا در خ
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 دادیآرامش و بدون عجله کارش را انجام م با

 ست یخوب زیعجب چ اهایشدن رو یواقع و

 

 برد یبه سر م یهم در خلسه خوب دخترک

نوازش وار شانه و  یسشوار و باز یهوا یگرم

 یرخوت و خواب آلودگ شیموها انیدستان مازار م

 به ارمغان اورده بود  شیرا برا یخاص

 آرامش بود که به جانش نشست  شتریهمه ب از

همانجا  الریا دیکش یطول م شتریب یکار مازار کم اگر

 برد  یخوابش م

 یروبه رو  الریکه سشوار را خاموش کرد  آ مازار

را پشت گوشش فرستاد  شیموها ستادیشوهرش ا

 یدیوگفت :دستت درد نکنه زحمت کش

 

خمار گفت :کم کم  یزد و با چشمان ینیشبر لبخند

 برد   یخوابم مداشت 
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جامون تا  یتو می: پس بر دوگفتیمهربان خند مازار

 خوابت نبرده  نجایهم

 

 به سمت تشکشان رفت  خودش

 یخوریم یزی؟چ ستی:گرسنه ات ن دیپرس الریآ از

  ارمیبرات ب

 

 :نه ممنون  دیشن پاسخ

 

داد و  واریبه د هیبه حالت قبل نشست تک مازار

 را دراز کرد  شیپاها

 دیبود پرس ستادهیا شیهمانطور که سر جا الریآ

  شهیآمده م ی:عکاس نگفت عکس هامون ک

 

 لمیکه گفت هم عکس هم ف ینجوریپاسخ داد :ا مازاد

فرشته با  نجایا ایآماده اس .ب گهیها دو ،سه روز د

 نیو عکس قشنگ گرفته بب لمیچندتا ف میگوش
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۰۲ پارت

 

 لمیکه گفت ،هم عکس هم ف ینجوریپاسخ داد :ا مازاد

فرشته با  نجایا ایآماده اس .ب گهیها دو ،سه روز د

 نیو عکس قشنگ گرفته بب لمیچندتا ف میگوش

 

 کنده شد شیباالخره از جا دخترک

 ایتشک صربه زد و گفت :ب یبا دست به رو مازار

  نیبش نجایا
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انتخاب  الریآ یرا برا یخودش و بخار انیم یجا

 کرده بود 

که او  ییبه سمت مازار رفت و همانجا دخترک

 خواسته بود نشست 

  دیکش الریخودش را به سمت آ مازار

 یحرکت چینشست .عروس جوان ه الریبه آ دهیچسب

فاصله نکرد در واقع نتوانست بکند چون  جادیا یبرا

 بود  یطرفش هم بخار کیطرفش مازار و  کی

 

را  یم همان دستش که گوشتما یبا خونسرد مازار

 حلقه کرد  الریگرفته بود دور آ

که با  یرا مقابل صورت او گرفت و در حال یگوش

 یکرد گفت :بعض یها را باز م لیانگشت تند تند فا

 یدوش م یقشنگ شدن تو که داشت یلیهاشون خ

   ایمطمئنم خوشت م دمیمن چندتاشون د یگرفت

 

 حرکت  مازار نبود  نیکه منتظر ا چارهیب دخترک
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حرکت  یاو نشد  ب یاصال متوجه حرفها بایتقر

 چشم دوخت ینشسته و به صفحه گوش

 شروع کرد به باز کردن عکسها مازار

 

 یتن مازار و بو یگرما یحواس همسرش  پ اما

و ادکلنش که مخلوط شده با هم به  شیقهوه نفس ها

  دیرس یمشام م

عطر خوش  ایمهربانش بود  یندانست صدا  آبالر

آرام بخش تنش که  یگرما یحت ایقهوه و ادکلن و 

آغوش مردش  انیباعث شد کم کم عضالت تنش  م

 شل شد

 آن حالت انقباض و ترسان قبل در آمد  از

داد و  هیمرد جوان تک نهیسرش را هم به س  یحت

شد که از  یها لمیعکس و ف نیآخر دنیمشغول د

بود  دهیفقط فهم اوردهیسر در ن چیه شانیها نیاول

که توانسته عکس و  هیفرشته از هر لحظه و هر ثان

 گرفته  لمیف

گفت که او انقدر در  یبه مازار م یوقت کیحتما  دیبا

تن و بدن  یخودش و عطر و گرما یایشرم و ح ریگ
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متوجه   دیمازار بود که اصال درست عکس ها را ند

 نشد  شیحرفها

 نشانش دهد  گرید کباری حتما

مازار گذاشت مرد جوان  نهیس یرا که رو سرش

 بر لب نشاند  یتمندیلبخند رضا

نشان ندهد تا دخترک کم  یواکنش چیکرد ه یسع اما

  ردیکم با او خو بگ

 نجایا نیداد و گفت :بب الریرا نشان آ یگرید عکس

  یچه خوشکل شد

 

عکس کنار داماد  یتو ییبایعروس ز رهیخ الریآ

 کنارش گفت :آره قشنگ شده  یخوش قد باال

 

چراغ ها رو  ادی؟اکه خوابت م ی:خسته ادیپرس مازار

  میخاموش کنم بخواب

 

که بعد از خاموش شدن چراع  یاز اتفاق دیترس الریآ

و گفت :نه  فتدیقرار بود ب یها و کنار گذاشتن گوش

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



عکس  رازیش یتو تی.از خونه زندگ ادی.خوابم نم

  ینشونم بد یدار

 

 ز لبخند زد با مازار

را که کنار  یترسد شوهرش گوش یدخترک م دیفهم

 به سرش بزند  یگرید یها الیبگذارد خ

ها از همان سرشب در مغز مرد  الیخبر از آنکه خ یب

 رفتند  یجوان رژه م

که وارد اتاق شد او را در  یمردانه اش وقت یها ازین

 وجودش کوفتند  واریخودش را به در و د دیان لباس د

که در آغوشش گرفت حرارت تنش  یهمان لحظه ا از

 باال رفت 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۰۳ پارت

 

ها از همان سرشب در مغز مرد  الیخبر از آنکه خ یب

 رفتند  یجوان رژه م

که وارد اتاق شد او را در  یمردانه اش وقت یها ازین

 وجودش کوفتند  واریخودش را به در و د دیان لباس د

که در آغوشش گرفت حرارت تنش  یهمان لحظه ا از

 باال رفت 

اش فقط به  یدرون یبه همه خواسته ها تیاهم یب اما

 یهنوز برا نکهیآغوشش و ا انیم ییرو بایدخترک ز

 بوسه زود است فکر کرد  کی یحت یهر کار

تواند آنقدر   یدخترک محجوب نم نیا افتیدر خوب

  دییایراه ب شیها ازیکه او انتطار دارد زود با ن

 زمانش بدهد  دیبا
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اش  یو خونسرد و بر خالف تمام التهابات درون آرام

 یعکس ها امیگفت :گفت :بذار چراغ خاموش کنم ب

 نشونت بدم  رازیش

 

نگران جا به جا شد و از  یو کم لیم یب الریآ

 شوهرش فاصله گرفت

مغزش گذشت مبادا پشت خاموش شدن چراغ  از

از فکر کردن به آنها از شرم  یکه او حت فتدیب یاتفاقات

  شودیآب م

  

 چراغ را خاموش کرد  مازار

 فرو رفت  یکیدر تار اتاق

مرد جوان و شعله  یاتاق نور گوش یها یروشن تنها

 بود  یبخار یها

 دیدراز کش نباری.ا شیبر گشت و سر جا مازار

 اما همچنان نشسته بود  الریآ

عکسا  یباق یخواینگاهش کرد و گفت:مگه نم مازار

 ؟  ینیرو بب
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 نمیبب خوامیمضطرب سر تکان داد گفت :چرا م الریآ

 

را دور کمر دخترک حلقه کرد او را به  مازاردستش

 سرجات  ایو گفت :پس ب دیسمت خودش کش

 

 دیاو را در آغوش کش گریبار د و

 خودش گذاشت  نهیس یرا رو ،سرش

  دیچیرا دورش پ  دستش

قلبش  یحوال ییمازار جا نهیس یدست رو الریآ

 گذاشت 

دستان مرد جوان دوخت  انیخاموش م یبه گوش چشم

 و با خودش فکر کرد 

را به آغوش  یچه خوب بلد است دخترک خجالت او

 نیبکشدسپس حواسش را پرت کند تا کم کم به ا

  ردیو نبود فاصله خو بگ یگینزد

 یآن را باال یروش کردن  گوش یبه جا مازار

 سرشان گذاشت و 
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داده بود  هیکه صورتش را به سر دخترک تک یحال در

 ؟ یبود یگفت :از مراسم امروز راض

 

 دخترک خورد  یموها شهینفس گرمش درست به ر و

 

که گذشت لبخند  یروز خوب یآور ادیبا  الریآ

وب بود خ یلیخ یزد و گفت :آره همه چ یتمندیرضا

 ممنون 

 

که داشتند درباره اش صحبت  یربط به موضوع یب و

ادکلنش خوب  یکردنند از فکرش گذشت چقدر بو یم

 است

 

بود    شهیتر  و آرام تر از هم میمال نباریمازار ا یصدا

خواند و منتظر جواب شد   یکه نام دخترک را م یوقت

 ؟ الری:آ
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نوازش گرانه نامش را خواند که دخترک  یجور

 نیوسوسه شد  جوابش را ندهد تا باز نامش را با ا

 همه محبت بر زبان اورد 

از  الریباز نامش را با آن همه محبت  خواند :آ مازار

از کنار  یلحظه ا چیوقت، ه چیه ایامشب تا آخر دن

که  نکهیوقت  بابت ا چیمن بودن مضطرب نباش ...ه

 ی.من هرگز  کار ریاسترس نگ ین باشقراره با م

 کنم  تتیاذ ایبزنم  بیکنم که بهت آس ینم

 

 کینزد ییجا دیکش الریآ یموها یرا رو شیلبها

ما  نییب یزمان یگوش دخترک متوقف شد  :هر اتفاق

. باشه  یکامل داشته باش یافته که تو براش آمادگ یم

 ؟ الریآ

 

 نداشت  دیبه صورت مرد جوان د دخترک

 دید یپر محبت و خالصانه اش را نم نگاه

را با  شدیرا که از کالمش تراوش م یحجم عشق اما

 تمان جانش حس کرد
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۰۴ پارت

 

 را نگاه نکردنند  یعکس گرید

 یهمسرش باز یموها انیمازار انگشتانش را م فقط

 داد 

 حرف زد  شیهم برا یکم و

 گذشت  یم مهیدو خسته بودنند و شب داشت از ن هر

 زود گرم شد و به خواب رفت  الریآ چشمان
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 یمنظمش خواب بودنش را به خوب ینفس ها یصدا

  دادینشان م

به صورت غرق در خواب دخترک  دیگردن کش مازار

 نگاه کر د

 

  دیچرخ الریروصورت آ نگاهش

که چند  اهشیس یموها یچشمان بسته اش ،رو یرو

 صورتش افتاده بود  یارش توت

 داشت  شیدر پ  یادیز راه

 کرد  یخودش م یدختر را برا نیتمام قلب ا دیبا

  دیچشم بسته اش گذاشت بوس یرا رو لبش

 دیبار با چشمانش لرز نیاول دلش

  یزغال اهیدو چشم س همان

  دیبوس متیآرام و با مال باز

بالش گذاشت و چشمانش را  یرا دوباره رو سرش

 بست 

  دیرا نفس کش الریآ ییشامپو یبو
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کرده بود تا  فیحرف زده بود خاطره تعر الریآ یبرا

 برود و بخوابد  نیاسترسش از ب

  زدیاو حرف م یآمد برا یم یکی دیبا حاال

 کرد  یم فیتعر خاطره

سر بر آورده اش منحرف شود  یازهایفکرش از ن تا

 و خوابش ببرد 

و لمس نکردنش  گاو  دنیاز سالها به عشق رس بعد

 خواست و مرد کهن  ینر م

و  دهیحاال پس از سالها انتظار به عشقش رس او

 لمسش نکرده بود 

 آغوش فشرده بودش  انیم فقط

 شتریدرونش ب یتنش حس ها یبا هربار حس گرما و

 فوران کردنند 

  اوردیخودش ن یبه رو او

 گرفت  یدوش م دیبا

 کرد  یالتهاب درونش را آرام م آب

 یو سر دخترک را رو دیرا آرام کنار کش خودش

 بالش گذاشت 
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 به سمت حمام رفت  و

 تنش را به آب سپرد و و

 تنها راه خاموش کردن آتش درونش بود  آب

  ستادیدوش ا ریز یطوالن قیدقا

تن  شیکه چند ساعت پ دیرا پوش یهمان حوله ا 

 برگرفته بود را در الریآ سیبرهنه ووخ

 

بود  دهیرس ییشده بود امشب کارش به جا یشب چه

 زدیحوله هم به طوفان درونش دامن م کی یکه حت

  ندیحوله را بب نیاز امشب قرار بود  هر بار ا انگار

 و برهنه همسرش را تصور کند  سیخ  تن

 اش هم از خودش خوش شانس تر بود  حوله

 فکر خنده اش گرفت  نیا از

  دیپوش لباس
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۰۵ پارت

 

دخترک غرق  شیرا روشن نکرد تا صدا سشوار

 نکند  داریخواب را ب

 شیگرفت چند بار در موها یبخار کیرا نزد سرش

  دیدست کش

که در  یو به دختر ستادهیا یکنار بخار همانجا

 بود نگاه کرد  دهیرختخواب مشترک با او خواب

رسد  یم یگفت شب یم شیبرا یکی شیچند سال پ اگر

 رود  یآغوش او به خواب م انیدختر م نیکه ا

خوابد محال بود  یرختخواب مشترک با او آرام م در

 باورش شود 
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 دارد  یها یکه سرنوشت چه باز واقعا

 را رقم زد یاتفاقات

را داشت  شیآرزو نکهیخود او هم با وجود ا یحت که

 د شودکرد برآور یباور نم

که برف  یوقت یشب سرد زمستان کیسرنوشت   یول

 بارد یم

 کرد  مشیتقد یرا دو دست بایز هیهد نیا

برگشت و کنار دخترک که حاال رو به  شانیسرجا

 بود  دهیو پشت به او خواب یبخار

  دیکش دراز

  دیچیرا دورش پ دستش

 فرو کرد شیخرمن موها انیرا م صورتش

 قراربود  یب امشب

 دیخواب یبا آرامش م اما

 نیاز ا یزیآغوش داشت چه چ انیرا م شیایرو

  باتریز

 قرارش باشد  یب شهیاز هم شتریاگرب یحت
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 بود  قیعم یدر  خواب سحر

 خواب تر از هر شب یاما ب اوشیس

سرشان در  یسقف باال رهیکامال باز خ یچشمان با

 کرد    یم ریافکارش س

بلند شد و پشت پنجره  شیسر و صدا از جا بدون

  ستادیا

 شد  یآسمان برف رهیخ

 تمام شده بود  زیهمه چ شهیهم یبرا گرید امشب

 در آمد و تمام  یگریمرد د یبه همسر الریآ

 گرفت  یپاک کن دست م کی دیبا

 کرد  یشده ذهنش را پاک م نیته نش خاطرات

 ممنوعه بود  گریخاطراتشان هم د یآور ادیبه  یحت

مازار در  یخودش به همسر تیبا رضا الریآ نباریا

 آمد 

سحر را به  تیالبته که خودش هم با رضا هزار

 گرفته بود  یهمسر

 بودنند  یگریهر دو متاهل و متعهد به افراد د حاال
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 یکم دادیبود که به خودش اجازه م یشب نیآخر امشب

 درگذشته بچرخد 

 حسرت عشق از دست رفته اشان را بخورد  و

با  یزندگ یتمام فکرشان را برا دیفردا هر دو با از

 یخودشان انتخابش کرده بودنند م لیکه با م یشخص

 گذاشتند 

 

 

 چشم گشود  یدر حال الریروز بعد آ صبح

 آغوش شوهرش بود  انیم که

 زد و نگاهش را به او دوخت  لبخند

 خرج کرد یمهربان شیبرا یمرد شب گذشته حساب نیا

 راه آمد  شیخواسته ها یپا به پارا کرد و  مراعاتش

 به دلش نشسته بود یحساب  شیها یمهربان
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۰۶ پارت

 

 رونیدستان مرد جوان ب انیرا آهسته از م خودش

 نشست  دیکش

 کرد  یکمک م شیرفت و به مادر و خواهرها یم دیبا

قرار بود خانواده مازار نهار را مهمانشان  امروز

 شوند  رازیش یباشند و بعد راه

 شد  اریزود هوش مازار

 داریباز نگاهش کرد و گفت :چرا ب مهین یچشمان با

 ؟بخواب زوده هنوز  یشد
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به مرد خواب آلودش لبخند زد و گفت :زود  الریآ

واسه غذا  خانوم  نایبرم کمک مامان ا دی.با ستین

 برن  خوانیامروز م نایجون ا

 

آغوش خودش  انیو او را م دیدستش را کش مازار

 میریبا هم م میذره بخواب کیانداخت و گفت :

 

و گفت :تو بخواب من  دیاو خند یبه خواب آلودگ الریآ

  رمیم

 

بخواب با هم  قهیبا چشمان بسته گفت :ده دق مازار

  میریم

 

شد تا  ردایساعت تا آقا از خواب ب میشد ن قهیدق ده

طول  یساعت کیصبحانه را خوردنند و آماده شدنند   

  دیکش

 خانه شدنند یدو با هم راه هر

و شعله در  حانهینبود اما عاطقه و ر یخبر ازمردها

 آشپزخانه بودنند 
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 گفتند ریو مازار سالم دادنند و صبح بخ الریآ

  دنندیجواب شن نکهیاز ا بعد

گفت :آقا مازار منصور و آقا رضا خونه ما  حانهیر

 هستن .

 

 :شهرام کجاست ؟ دیپرس مازار

 

 شعله پاسخ داد :شهرام خوابه  نباریا

 

 زیو عاطفه دور از چشم مازار و شعله ر حانهیر

  دنندیخند

منصور و رضا  شیپ رمیگفت :باشه پس منم م مازار

  دیبود صدام کن یاگه کار

 

 ی:تو با من کار دیداد وپرس الریرا به آ نگاهش

 ؟ یندار
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 یچا کیهم نگاهش کرد و گفت :بمون برات  الریآ

 بعد برو  ارمیب

 

 نجای:نه ممنون تازه صبحونه خوردم ...هم مازار

 صدام کن یداشت یهستم اگه کار

 

 :باشه ممنون الریآ

 

که شوهرش از خانه  یرفت و دخترک تا وقت مازار

 رد خارج شد با نگاه بدرقه اش ک

 :بانو کجاست  دیاز عاطفه پرس الریآ

 

 :خوابه هنوز  ....ستادیمقابل خواهرش ا عاطفه

طول  یلیکارشون خ شبی:احتماال د دیخند یواشکی

 دیکش

 

  امی:برم لباس عوض کنم ب دیخند الریآ
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 شد  داریاز خواب ب بانو

 بود  وارید یساعت رو دیکه چشمش د یزیچ نیاول

 دیکش یخفه ا غیدهانش گذاشت و ج یرا رو دستش

 خواب موندم  ی:وا

 

 یبرهنه شهرام گذاشت و سع یبازو یرا رو دستش

کند هم از خودش دورش کند  داریکرد هم او را ب

 :شهرام ...شهرام 

 

 خواب آلود پاسخ داد :بله ؟ شهرام

 

 یمضطرب گفت :دستتو باز کن تو رو خدا .وا بانو

 شده ریچقدر د نیبب
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۰۷پارت

 

دستش را دور همسرش  یشتریبا فشا ر ب  شهرام

 یگیکه م یکله پز میبر مییخوا یو گفت :مگه م دیچیپ

 بخواب بابا  ریشد بگ رید

 

بلند شدن اصرار کرد :شهرام ظهر مهمون  یبرا بانو

 کنه  کارتیهزار تا کار دارم .خدا بگم چ  میدار

 

 یچشمانش را باز کرد :تو خواب موند  شهرام

  یدیاونوقت منو به خدا حواله م
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تا دم صبح  یطلبکارانه نگاهش کرد و گفت :ک بانو

 نگه داشت؟ که من حاال خواب موندم  داریمنو ب

 

 زد  مهیبانو خ یاز جا بلند شد ناغافل رو شهرام

نذاشتم که  یول یبود داری: اگه تا دم صبح ب دیوپرس

 بهت بد بگذره خانوم 

 

لخت شهرام گذاشت و با  نهیس یدستش را رو بانو

که به  نیکرد به عقب هلش دهد با ا یخجالت سع

و گفت :به شما  اوردیاندازه شهرام پر رو نبود کم ن

 هم  بد نگذشت آقا 

 

هم  یلیزد و گفت :نه  اتفاقا خ یلبخند بزرگ شهرام

هم خوش  شتریبتونست  یخوش گذشت ،البته م

 گرفت  یبگذره اگه خانومم انقدر سخت نم

 

چشمانش را در کاسه چرخاند و گفت :قراره تا  بانو

  میموضوع بحث کن نیدرباره ا یشب عروس
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گونه همسرش کاشت  یرو یمحکم یبوسه   شهرام

خط  یبه زنم قول دادم تا شب عروس ریو گفت :نه خ

کنم ...خوب البته همون طور که بانو  تیقرمزش رعا

کنم  کاریمنم بلدم چ دیچشمه رو د کی شبیخانوم د

بشه هم به  تیخانومم رعا یکه هم خط قرمزها

 جفتمون خوش بگذره 

 

 نهیسرخ شد دوباره به س یبا لپ ها نباریا بانو

برم  دیشهرام فشار اورد و گفت :برو کنار بخدا با

 کمک

 

 برد  نییسرش را پا نباریا شهرام

 بانو کاشت   یلبها یرو یقیعم بوسه

 دییهمسرش کنار رفت و گفت :بفرما یاز رو سپس

  رمیدوش بگ کی...منم برم ن  دیببر فیخانوم تشر

 

خاک برسرم اگه  یلبش را به دندان گرفت :وا بانو

اتاق  یتو شبیفهمن د یهمه م یریدوش بگ نجایا

 بود  یخبر  کی
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 یحاال نم یکن یو گفت :واقعا فکر م دیخند شهرام

 دونن

 

دست لبو شده همسرش زد  کیصورت  دنیاز د و

 خنده  ریز

سر و ضعش را مرتب کرد و از  دیلباس پوش بانو

 اتاق خارج شد 

به آشپزخانه  میاز شستن دست و صورتش مستق بعد

 رفت 

و عاطفه سرگرم کارها و البته بگو و  حانهیو ر الریآ

  بخندشان بودنند

 نبود یشعله خبر از

 

 یبه بانو نگاه کرد و منظور دار  البته با شوخ الریآ

 نی.تا ا ریبزرگه .ظهرت بخ یگفت :ساعت خواب آبج

 یاونم ک میظهر مهمون دار ینگفت یدیموقع خواب

 مادر شوهر و برادرشوهر و خواهر شوهر خانوم 
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 خنده  رینگاه کرد و هر دو زدنند ز حانهیر به

 

چشم غره اش رفت و گفت :فقط مادر شوهر منه  بانو

  گهید

 

شده که تا االن  یچ نمیکرد :بگو بب طنتیباز ش الریآ

 یکه بانو نیکرد یم کاریچ شبی؟د یخواب بود

 دهیموقع خواب نیتا ا زیسحر خ شهیهم

 

 دیخط و نشان کش الریآ یدوباره با چشمانش برا  بانو

 ؟ یاومد یتو خودت ک نمی:اصال بگو بب
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  یزغال#چشمان
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 ۴۰۸ پارت

 

 دیخط و نشان کش الریآ یدوباره با چشمانش برا  بانو

 ؟ یاومد یتو خودت ک نمی:اصال بگو بب

 

گفت :من دو ساعته اومدم تازه  یبا بلبل زبان الریآ

 صبحونه هم خوردم اومدم 

چه  شبید نمیموقع خواب .بگو بب نیمثل تو تا ا نه

 ؟ یدیموقع خواب نیخبر بوده که تا ا

 

 ی:چ دیشهرام به گوشش رس یلحظه صدا همان

 کباب؟ ریبه زن من ،نون ز یگیم

 

زن منو  یدر آشپزخانه حاضر شد و گفت :چرا دار دم

گوش تو رو بکشم  امی؟االن من ب یکن یبازخواست م

عاشق  یاون آقا یزن منو باز خواست نکن گهیکه د

 ؟ شهینم یاتون شاک شهیپ
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 جواب نداده بود که  الریآ هنوز

 دیمازار به گوش رس یبند حرف شهرام صدا پشت

  شمیم ی:معلومه که شاک

 

جمله خودش دم در آشپزخانه  نیو با تمام شدن ا 

حاضر شد رو به شهرام گفت :اونوقت چرا حضرت 

 ؟ دیگوش زن منو بکش نییخوایآقا م

 

دادو پاسخ داد :من و خواهر  واریبه د هیتک شهرام

وسط  نیا یگیم یتو چ میزنیبا هم حرف م میزنم دار

 ؟

 

  ستادیا الریکنار آ مازار

توجه به افراد حاضر در آشپزخانه دست دور  بدون

کمر همسرش حلقه کرد و گفت :خواهر زن شما 

 ،خانوم منه 
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 انداخت و لبخند زد  نییسر پا الریآ

گوش زن پسر  خوامیگفت :من م یبه شوخ شهرام

 ؟ هیبرادرم بکشم حرف

 

دنبال  میما بر اینگاه کرد و گفت :ب حانهیبه ر عاطفه

  میا بهیوسط غر نیمن و تو ا هیلیکارمون دعوا فام

 

 دیچیخنده چند نفرشان در آشپز خانه پ یصدا

 

:تو مگه خونه   دیبه مازار نگاه کرد و پرس الریآ

 ؟ یمنصور نبود

 

هم سرش را به سمت همسرش چرخاند و پاسخ  مازار

 شده  داریب نمیبا شهرام کار دارم اومدم بب یداد:چرا ول

 

دستش را از دور کمر همسرش برداشت و به   سپس

 سمت شهرام رفت و گفت :شهرام باهات کار داشتم .
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گذاشت و گفت :خانوما  شیشانه عمو یرا رو دستش

 با اجازه اتون ...

خوشکلم  ید و گفت :با اجازه زنعموبانو نگاه کر به

 شوهرتو الزم دارم  نیساعت ا میمن ن

 

 رفتند رونیهر دو با هم از آشپزخانه ب و

 مردها دور شدنند   تا

و آهسته گفت :مامان  ستادیعاطفه ا یرو به رو بانو

 کجاست ؟

 

ذره  کیاتاقش  مشیپاسخ داد :فرستاد عاطفه

 بود  داریاستراحت کنه از صبح زود ب

 

تا  خوامیمن من کرد و گفت :تازه رفته ؟م یکم بانو

  میریبرم دوش بگ ومدهیمامان ن

 

  یبه مامان دار کاریگفت :خوب برو چ عاطفه
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 دونهیشد و گفت :آخه مامان م دیسرخ و سف یکم بانو

دوش گرفتم  روزیحمام .د رمیمن زمستونا هر روز نم

فهمه حمام الزمم از  یاالن هم رفتم م نهیبب ادیب

 جلوش  شمیخجالت آب م
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۰۹ پارت

 

 کرد  یکه حال خواهرش را درک م عاطفه
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و  دیگونه بود خند نیازدواجش هم لیهم او خودش

بهش  رمیگفت :تازه رفته اتاقش برو من هواتو دارم م

 کنم یخبرت م رونیب ادیاگه خواست ب زنمیسر م

 

گوش داد و گفت :آره  شانیبه حرفها یواشکی الریآ

  میکن یما خبرت م ادیبدو برو مامان ب

 

به خواهر کوچکش نگاه کرد و گفت :صبر کن  بانو

 روزی؟شما دوتا مگه د یلکسیتو چرا انقدر ر نمیبب

 ؟ نیبا هم نبود شبی؟مگه د نیعقد نکرد

 

اما مثل دوتا  میدر پاسخ خواهرش گفت :چرا بود الریآ

  دمیخواب میبچه خوب گرفت

 

برداشت و گفت  ارهایکردن خ زیدست از ر حانهیر

کارتون تموم  نکهیا ای؟ دنی:واقعا مثل بچه آدم خواب

 ؟ یراحت اومد الیبا خ یدوش گرفت لهیشد خونه جم

 

  میدیگفت :نه بخدا خواب یجد الریآ
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گرفت و با انگشت اشاره به  یصورتش را جد حانهیر

 یاشاره کرد و گفت :اونم  گذاشت تو بخواب رونیب

 کنم  ی؟من که باور نم

 

با خنده گفت :نکنه خواجه اس ؟شب اول  عاطفه

 د؟یاونم گرفت خواب یدیبغلش خواب

 

بتوانند کنترلش کنند  نکهیخنده اشان بدون ا یصدا

 باال رفت 

 خواجه باشه  خورهیخنده گفت :بهش نم انیم حانهیر

 

 ستی،خواجه ن ریدر دفاع از مازار گفت :نه خ الریآ

نخواست  دمیمن ترس دیهم آقاست .فقط چون د یلیخ

 کن تمیاذ

 

 میسرش را کج کرد و گفت :عزززززززززز عاطفه

 دهیتا صبح ترک چارهیجنتلمنه .ب یادی.بچمه امون ز

 بچه
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 خنده اشان بلند شد  یصدا باز

چه خوب که  یول یگفت :آخ یبا مهربان حانهیر

 کرده . الریمراعات آ

 

 هم نداد  شنهادیپ یعنی: دیکنجکاو پرس عاطفه

 

از بودن با  یبا من یپاسخ داد :نه فقط گفت وقت الریآ

 یکنم تا تو نخوا ینم تتیوقت اذ چیمن نترس .من ه

 بهت ندارم  یکار

 

چه خوب.چه آقا و مهربون  یبا ذوق گفتم :وا حانهیر

.... 

 

لحنش عوض شد و چشمانش گرد شد و  عیسر هوکی

 ادیطرفت نم یاون تا تو نخوا یعنی الریآ یگفت :وااا

 ...ایب یبهش بگ یبر دیبا ی.اون وقت اگه تو بخوا
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و گفت :خاک به  دیصورتش کوب یرا رو دستش

 سرم....

 

 رفتند از خنده  سهیدخترها ر نباریا

گفت :فکرشو بکن  دهیبر دهیخنده بر انیم عاطفه

 ....رهیم الری....آ دهی....مازار خواب

 

رفت که نتوانست ادامه جمله  سهیاز خنده ر یطور

 کند  انیاش را ب

 خنده اشان گرفت  شتریاو ب یهم با خنده ها دخترها

 

 شییخدا یرا پاک کرد و گفت :ول شیاشکها حانهیر

دوستت داره که دست از پا خطا نکرده  یلیمعلومه خ

کرد من گفتم فاتحه ات  ینگات م روزیکه د یاونجور

 خونده اس 

 

شانه بانو گذاشت و گفت :برو تا  یدست رو عاطفه

 نجایا نهیبب ادیب میکار دار یکل ریدوش بگ ومدیمامان ن

  شهیم یبه حرف و همه کارها مونده شاک میستادیا
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به سمت اجاق گاز  دیخند یکه همچنان م همانطور

 رفت 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۰ پارت

 

 . دیچ یرا داخل چمدان م  لشیداشت وسا مازار

 جا مانده بود  لهیخانه جم شیدست از لباس ها چند
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 شیتکه لباس ها نیداشت آنها را به عنوان آخر او

 گذاشت  یچمدان م یتو

 زده به در اتاق   هیتک الریآ

 خودش را بغل کرده بود  شیکه با دستها یحال در

 کرد  یم نگاهش

رو به  ییبایسر بلند کرد نگاهش را به دختر ز مازار

داد و گفت :کارم  ستادنشیبا آن ژست قشنگ ا شیرو

 ؟ میبزن یقدم کی میتمومه بعدش بر

 

 بود  دهیانگار درست جمله اش را نشن الریآ

:واسه  دیرفت را پرس یکه در ذهنش رژه م یا جمله

 ؟ ستیرفتن زود ن

 

که لبخند بر لب نشانده بود با نگاهش  یدر حال مازار

 کرد  یچمدان را وارس یتو یلباس ها

کرد  ینگاهش م یکه همچنان سوال الریبه آ دوباره

 میینجایچند روز ا یدونیچشم دوخت و گفت :م

و خودم  رازیچند روز کار و دفتر گذاشتم ش یدونی؟م
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برم به کارام برسم به  دیبا گهیدنبال دلم .د نجایاومدم ا

 دفترم ...

 

رفت و درش  یواریبلند شد به سمت کمد د شیجا از

 یبرگشت نگاهش کرد :ول ستادیرا باز کرد همانجا ا

که  روزی.از د نمتیب یم یخوب خوبه که به زود

و  رازیدعوتتون کرد ش گهیهفته د یخانوم جون برا

.اگه نمتیب یراحته که زود م المیم قبول کرد خمامانت

 یواقعا نم یول میفتر یموندم با هم م یکار نداشتم م

 تونم   

 

 دیآورد و گفت :البته با رونیکمد ب یرا از تو حوله

سامان بشکنم من  نیهمه کاسه وکوزه ها رو سر ماش

که  روزیبمونم اما د شتیدوست داشتم چند روز پ

سامان خراب شد و اونا هم موندگار شدن و از  نیماش

فکر کردم  رازیش دییایب یقرار شد شما به زود یطرف

مقدار به کارام برسم .ناگفته نماند که اگه  کیبرم 

رفتم چندتا  یم دیبا گهیفردا هم نرم دو ،سه روز د

 بهشون برسم  دیدادگاه مهم دارم که با
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در و در زده به چهار چوب  هیهمانطور تک الریآ

آماده  یسامان ک نیبود گفت :ماش ستادهیا شیجا

 ؟ شهیم

 

به سمت چمدانش برگشت و پاسخ داد :امشب  مازار

  می.قرار شد فردا صبح زود حرکت کن

 

 یچمدان م یبا ابرو به حوله که مازار داشت تو الریآ

 ؟ یببر یخوایگذاشتش اشاره کرد :اونو م

 

 سر تکان داد :آره  مازار

 

 ستین نجایحوله واسه ا نی:مگه ا دیمتعجب پرس الریآ

 ؟

 

و  ستادیا الریچمدانش رابست مقابل آ مازاردر

 گهید یبود ول نجایمنظور دار گفت :واسه ا یبالبخند

 محاله از خودم دورش کنم ...
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و  دیدار بودن لبخندش به چشمانش هم رس منظور

 نیا ینائل شدن که من تو یضیبه ف شونیگفت :ا

نائل نشدم معمول هم  گذرهیاز عقد مون م که یدوشب

 بشم  یک ستین

 

 یبا خجالت نگاهش را از صورت مازار  تا رو  الریآ

و معلوم بود از حرف پر  خوردیاش که تکان م نهیس

  دیخندد کش یمنظور خودش م

  

 شد دیباز سرخ و سف چارهیب دخترک

 رفت سمت لبو شدن  رنگش

 دست جلو برد  مازار
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۱ پارت

 

 دست جلو برد  مازار

انگشت شصت و اشاره چانه همسرش را گرفت و  با

االن دلم برات تنگ  نیمهربان و دلتنگ گفت :از هم

 شده چقدر زود گذشت 

 

انکه نگاهش را باال بکشد گفت :دو روز   یب الریآ

 بگذره  رینبود که د  یادیزمان ز

 

 داد  هیشانه اش را به چهار چوب در تک مازار

 بود  الریآ ستادنیهمان ژست ا هیشب یزیچ ژستش

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 دیو پرس الری،خوشانش شده بود از حرف آ خوش

 بودم ؟ شتیکه کم پ یکن یم یگلگ یاالن دار یعنی:

 

 جوابش را نداد الریآ

 یاز   دکمه  ژاکت نوک مداد یکیرا جلو برد  دستش

 بود بستمازار را که باز مانده 

 گرفت  یخودش نبود که دلش از رفتن مازار م دست

 شیها یچند روز  داشت به بودن او و مهربان نیا

 کرد  یعادت م

باال زد و دست   یژاکتش را کم یها نیآست مازار

.چند روز  ادهیوگفت :کارم ز دیکش الریآ یبازو یرو

برم اوضاع رو سر و سامون بدم.نسبت  دیهم نبودم با

 دارم  تیبه مردم مسئول

 

  دونمیسر تکان داد :م الریآ

 

صورت  انینشسته م یار حس دلتنگ یراض مازار

 میریهمه جا رو با هم م ییایکه ب رازیدخترک گفت :ش
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برنامه  ی.کل ینیبب یجاها هست که با یلی.خ میگرد یم

 برات دارم ....

 

 نی: ا دیصورت دخترک خم کرد و پرس یرا تو سرش

و  می؟تا شب نشده بر میبزن یقدم کی میبر یروز آخر

  میبرگرد

ژاکت کند  ریز دیسف شرتیت هیقینگاهش را از   الریآ

  میو به صورت مردش داد وگفت :بر

 

 

  زدنندیهم قدم م یپا به پا اوشیو س سحر

تا درباره  رونیهمسرش را آورده بود ب اوشیس

 با او صحبت کند  یموضوع مهم

 گفته بود  زیهمه چ از

حرف زده بود تا برسد به آنجا که  یهمه در از

  خواهدیخودش م

 نصفه حرف را هم زد  تا
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 نیرفت سر اصل مطلب :همه ا ینیاز مقدمه چ بعد

 یاگه تو موافق باش  نجایحرفها رو زدم که برسم به ا

تهران  می،بر میرمدت از باغ چشمه ب کی خوامیم

درس بخون  ی.من کار کنم تو دوست داشت میکن یزندگ

 کالس برو یدوست داشت

 

و به شوهرش نگاه  ستادیا شیمتعجب سرجا سحر

 کرد

 کرده بود رشیغافلگ شنهادیپ نیجوان با ا مرد

 

 را گرفته بود  مشیتصم اوشیس

 شیروستا و خاطره ها نیمدت از ا کیخواست  یم

 دور باشد 

 نباشد  یخاطره ا چیه الریکه  با آ ییجا برود

 نباشد  ینشانه ا چیگذشته ه از

 بماند و سحر  خودش

 را بسازند   خوشبخت شوند  شانیزندگ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۲ پارت

 

 

 بماند و سحر  خودش

 را بسازند   خوشبخت شوند  شانیزندگ

 نیهمچ کهویشد که  ی:چ دینگاهش کرد و پرس سحر

 ؟ یگرفت یمیتصم
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.شب  ستین ییکهویهم  یلیپاسخ داد :خ اوشیس

  میبر نجایاز ا مییبخوا دیهم بهت گفتم شا یخواستگار

 

و  دیاش را که عقب رفته بود جلو کش یروسر سحر

  ینزد یحرف گهیبعدش د یگفت :درسته ول

 

همسرش نگاه کرد  و صادقانه  یدر چشم ها اوشیس

که فقط خودمون دوتا  ییجا کی میبر خوامیگفت :م

 یاز خودمون دوتا نباشه .زندگ ریکس غ چی.همیباش

 .... میو به خودمون فرصت بد میکن

 

 مکث کرد  یکم

صورت همسرش گفت :البته اگه تو موافق  رهیخ

 ... ینباش

 

کامل شود و گفت :من  اوشینگذاشت جمله س سحر

  امیم یهر جا که تو صالح بدون
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 ند زد لبخ تیبا رضا اوشیس

 نبود  شیو خاطراتش در زندگ الریآ کاش

محسوب  ایزن دن نیتر یزن دوست داشتن نیوقت ا آن

 شدیم

 داد: حیسحر توض یبرا

پرسم برامون خونه  ی.بعش م زنمیزنگ م الی:به دان

اش مشاور امالک داره .واسه مطب هم  ییکنه .دا دایپ

 کیاصال  ایخودش  کیمطب نزد کیتونم بسپرم  یم

 مطب خودش بهم بده .... یاتاق تو

 

 الیراحت دان التیسکوت کرد و بعد گفت :خ هیثان چند

اس . اگه دوست  قهیانتخاب خوبه خوش سل یبرا

 ات هم ک هی.جهز میکن یعوضش م ینداشت

 اونجا  میبر یخونه بابات مونده بود م که

 

 لبخند زد  یبا خوشحال سحر

که فقط متعلق به خودش و  یدر خانه ا یزندگ

 باشد  اوشیس
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که تکتکشان را خودش و مادرش با عشق  یلیوسا با

 بودنند دهیخر

 اوشیس ستیراحت بود قرار ن الشیکه خ یشهر در

  فتدیخاطراتش ب ادیچرخاند  یهرجا چشم م

 رفتن از همان لحظه به جانش افتاد  شوق

  دیبا اتفاقات جد یدیجد یشهر

 

 ؟ میریم ی:ک دیپرس

 

ذره کارامو جمع و جور کنم  کیپاسخ داد : اوشیس

 کیکنه .اگه بشه  دایهم برامون خونه پ الی.دان

درمانگاه .دوست ندارم  یکنم برا دایپزشک  هم پ

 بدون پزشک بمونن. نجایمردم ا

 

:هر  دیمادر و پدرش پرس یاور ادیبا  نباریا سحر

 ؟ گهید نمیرو بب نایمامانم ا مییایوقت دلم تنگ بشه م
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.درسته تهران دوره  مییای:معلومه که م دیخند اوشیس

 ... مینیخانواده هامون بب مییاین ستیقرار ن یول

 

 مونیزندگ یسفر برا نیو گفت:ا دیکش یقیعم نفس

 میبساز ندمونیو آ  میبر دیالزمه .با
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۳ پارت

 

 قدم زدن کوه بود  یبرا شانیانتخاب ریمس
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بلکه فقط در دامنه کوه  ینه به قصد کوه نورد البته

  زدنندیقدم م

حلقه کردو  آنچه را  الریدستش را دور کمر آ مازار

که  رازیگذشت بر زبان آورد :ش یکه در ذهنش م

تا  دارمیهمونجا نگهت م یبر گرد ذارمینم گهید ییایب

  یروز عروس

 

شوهرش با خنده گفت   یها شهیدر پاسخ اند الریآ

 ؟ ذارنی:مامانم و منصور هم م

 

 تشیمالک خواهدیکه م یدرست مثل پسر بچه ا مازار

 شمیپ خوامیرا ثابت کند  تخس گفت :زن خودمه ....م

 خونه خودم  میریبمونه .م

 

 امیب گهیقراره از هفته د ی:اونوقت وقت دیپرس الریآ

 یعروس گهید میخونه خودت بمون میبعد بر رازیش

 ؟ کاریچ مییخوایم
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جشن  زمیرا فشرد و گفت :عز الریآ یپهلو مازار

به رفتن  میکه تصم یکه دونفر نهیواسه ا یعروس

اعالم  گرانیقصدشون به د نیسقف گرفتن  ا کی ریز

 کنن 

 

داشت از فشار  یفیکه کمر درد و پهلو درد خف الریآ

دست مازار خوشش آمد اما دردش را نشان داد گفت 

 یسقف بعد اعالم م کی ریز میریما اول م:اونوقت 

 ؟ میکن

 

 ؟ یدار ی:شما مشکل دیپرس یو با قلدر یجد مازار

 

  رضایبا عل شیکه از شب عروس یبا خاطره بد الریآ

 داشت 

نداشت و  یلیم یمراسم عروس یبرگزار یبرا قلبا

 ندارم  یمشکل چیگفت :نه واال اگه به من باشه که ه

 

که درست حرف دخترک را متوجه نشده بود  مازار

 و ناباور نگاهش کرد  ستادیا
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تا شب  یبمون شمیپ ییایب یندار ی:واقعا مشکلدیپرس

 ؟ یعروس

 

که متوجه اشتباه مردش شده بود گفت :با  الریآ

ندارم . اگه به من باشه  ینگرفتن مشکل یعروس

سر  میشاهچراغ  بعد هم بر میبر ارتیز کی گمیم

 مونیخونه وزندگ

 

که دخترک بسته بود خوشش آمد و  یاز جمع مازار

 مونیجمله همسرش را تکرار کرد :سر خونه و زندگ

 ... میریکه م

 

بود چه گفته خجالت زده لب  دهیکه تازه فهم الریآ

 دیگز

جش  کیسرخوشانه ادامه داد :البته بعد از  مازار

 ... یحساب یعروس
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گفت :چرا تو بر خالف همه  یجمع شد و جد لبخندش

 یدوست ندار یو عروس دنیدخترا لباس عروس پوش

 ؟

 

 نیخاطره بدتر یاور ادیدر هم از  یبا صورت الریآ

گفت  رضایخودش و عل یعروس یعنیعمرش  یعروس

انقدر بهم بد گذشته که تا  یبا عل می: من شب عروس

  ادیو لباس عروس خوشم نم یآخر عمرم از عروس

 

برات بسازم  یشب کیگفت : نانیمحکم و با اطم مازار

 تیخاطره زندگ نیکه بشه بهتر

 

 یخاطره زندگ نیخواست .بهتر یرا م نیهم واقعا

 بسازد  شیهمسرش را برا

 ساخت  یدختر را با تمام وجودش م نیا یزندگ

 کرد  یرا آباد م شیها یخراب همه

کرد و خاطرات خوب  یخاطرات بدش را پاک م همه

 گذاشت  یم شانیجا

 داده بود  یادیدختر تاوان گناه نکرده را ز نیا
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 یجمله کامال صادقانه مازار لبخند بزرگ نیبه ا الریآ

 زد 

 ییایآمد که در یاش م ییایمرد با چشمان در نیا به

 طوفان ذهنش را کامال آرام کند 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۴ پارت

 

 یکه حساب شیبایصورت ز یرو بایهمان لبخند ز با

 خسته شدم  می:برگرد  دیبرد پرس یدل مرد جوان را م
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 رفتن نداشت  یبرا یلیم مازار

 روزا آخر را با هم باشند  نیداشت ا دوست

 کی یخوایتک لحظاتشان را با هم باشند گفت :م تک

 ؟ میبعد بر یاستراحت کن مینیبش نجایکم هم

 

 ینم خهی نینه سر باال انداخت :نه زم یبه معن الریآ

  نمیتونم بش

 

 یم نکهیو با توجه به ا الریمتعجب از جواب آ مازار

:چه زود  دیپرس  ستین یدانست او اهل لوس باز

 نیبه ا ی.دختر کوه و دشت و خستگ یخسته شد

 ؟ یزود

 

 فکر گفت : آره امروز روز اوله جون ندارم  یب الریآ

 

 چه گفته  دیاش تمام شده بود که تازه فهم  جمله
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 یگریکس د شیحرف از دهانش پ نیبود ا محال

 خارج شود

مغزش زودتر از خودش با مازار محرم شده  انگار

 او لو داد  شیمطلب را پ نیبود که ا

 اول درست متوجه نشد  مازار

 که دخترک جان ندارد  ستیبپرسد روز اول چ خواست

 بود  دهیهنوز سوالش را نپرس اما

 اش را انداخت  یدوزار الریافتاده آ نییسر پا که

همه راه رفتن را  نیحق داشت توان ا چارهیب دخترک

 نداشته باشد  طیشرا نیدر ا

 

خالف جهتشان برگشت و گفت :باشه  یبه سو مازار

  یخسته شد میزنیقدم م میوقته دار یلیخ میبر

 افتاده و دستان گره کرده راه افتاد  نییبا سر پا الریآ

منحرف کردن فکر دخترک باز برگشت  یبرا مازار

 کی رازیش یگفت :خونمون تو  شانیسر صحبت قبل

 آپارتمان دو خوابه اس ...
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 نگاه کرد  الریبرگرداند و به آ سر

مازار درباره خانه  یدانست حرفها یمشتاق برا الریآ

خانه   ینسته و به جاکه او جفتشان را مالکشان دا یا

خودم از کلمه  خانه خودمان استفاده کرده بودنگاهش 

 کرد 

 یبرا یول ستیبزرگ ن ادیادامه داد :ز لیبا م مازار

آپارتمان چهار طبقه البته  کیدونفر خوبه طبقه سوم 

 آسانسور دار

 

ادامه  یاو را برا اقیاشت ینگاه کرد وقت الریبه آ باز

از خونه  رازیش یگفت :خونمون تو دید شیحرفها

انقدر  دمیاما بهت قول م کترهیکوچ یلیخ  تیپدر

 خوشبختت کنم که بهشتت بشه 

 

 انداخت  نییباز سر پا الریآ

جمله  کیوسط  کهویانگار عادت داشت  مردک

 کرد  یم رشیغافلگ یمعمول

عاشقانه را  یکه اصال انتظار حرفها یوقت درست

 نداشت
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ابراز  نیکه نتواند لبخندش را از ا هم بود یعیطب خوب

 شوهرش کنترل کند  رانهیغافلگ یمحبتها

 

با  ییداد : امشب دوتا یگرید شنهادیپ کدفعهی مازار

 میبر یا هیکردم پا گری؟هوس ج میهم شام بخور

  میبخور گریج

 

 دیفهم یبود اگر نم یساده م یلیخ دیدخترک با خوب

فکر جگر خوردن  کبارهیاو و حالش  یمازار به هوا

 به سرش افتاده 

 را داشت به مذاقش خوش آمد  شیهوا نکهیا

کم خون  یهوا نانهیب زیر یمرد یاست زن باش محال

مثل جگر  یمقو یغذا کیبه  اجتیشدن  بدنت و احت

 را داشته باشد 

 قند آب نشود لویک لویدلت ک ته
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۵ پارت

 

کم خون  یهوا نانهیب زیر یمرد یاست زن باش محال

مثل جگر  یمقو یغذا کیبه  اجتیشدن  بدنت و احت

 را داشته باشد 

 قند آب نشود لویک لویدلت ک ته

 

گر همه ذوق کردنش را از بابت  شدیزده م  خجالت

  دادیبود نشان م ششیکه حواس مازار پ نیا

خواست   یم زدیکه همه روزش را م شیبا ن پس

،تابناگوش باز شود و او به زور جمعش کرده بود 

 گفت:موافقم 
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به  میگفت :پس بزن بر تشیاز رضا یراض مازار

 خوامیکه م می. برمیبردار نیماش  میخبر بد نایمامان ا

 مهمونت کنم یو قلوه حساب گریامشب چندتا دل و ج

 

  ییبه سمت روستا نیبعد هر دو سوار ماش قهیدق چند

 کی هیشب شتریخودشان که ب یاز روستا بزرگتر

 شهرک بود 

 یمناسب هم برا یرستوران و فست و فود چندتا

 رفتند  یاز گردشگران داشت م ییرایپذ

 نداشت  شتریب یجگرک دو

به دل مازار  ادیبخاطر ظاهر نامناسبش ز یاول که

 ننشست 

  دیرا پسند یدوم اما

 و مرتب بود  زیتم

 کند یمرد جوان را راض توانست

 

 هم نشسته بودنند  یروبه رو یجگرک یتو
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 بودنند  انشیتنها مشتر خودشان

داد و گفت :تا  الریرا به دست آ خیس نیاول مازار

 داغه بخور بدون نون بخور 

 

 را بردار  مویدست برد تا ل الریآ

را از مقابل دستش برداشت  مویمازار بشقاب ل که

 یدختر تو دمیاز خانوم جون شن یاتفاق کباریوگفت :

بدنش  ستمیس یبخوره رو یترش دینبا انهیدوران ماه

 ... ذارهیم ریاش تاث ندهیو بچه دار شدن آ

 

 دخترک خجالت زده ام  الریآ آخ

نشسته  شیکه رو یشد و در همان صندل یاب قطره

 بود فرو رفت 

جگر را به دست گرفت و انگار  داشت  خیمازار س اما

ادامه  زدیرف مح یمساله کامال عاد کیدرباره 

حرف رو  نیعلم چقدر ا دونمینم ستمیداد:من پزشک ن

ها  یمیبگم .بنظر من قد یزیچ کیکنه اما  یم دییتا

هم  یتر از ماها بودن هر حرف دهیعاقل تر و فهم یلیخ

 هست ... یکسند و مدر کیپشت  زدنیکه م

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 الریو به سمت آ دیکش رونیب خیتکه جگر از س کی

.غذاتو  ستین دنیگرفت و گفت :االنم وقت خجات کش

از  ی.همون روز اتفاقیریکم  جون بگ کیبخور 

 یهوا یحساب دیپند روز با نیزن ا دنیخانوم جون شن

خودشو داشته باشه و مراقب بدنش باشه تا بخاطر 

 نشه  فیضع رهیکه از م یخون

 

تکه را از دست مرد جوان گرفت و به  نیاول الریآ

 دهان گذاشت 

کرد  یمازار داشت درباره حالش صحبت م نکهیا یحت

 را حس نکند  شیطعم خوب غذا شدیهم باعث نم
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۶ پارت

 

دست خودش  انیم خیدوم جگر را از همان س تکه

 گرفت  الریو به سمت آ دیکش رونیب

 سوم را هم ... تکه

گفت :خودتم  الریرفت آ یکه به سمت بعد دستش

 به من  یدیم یبخور همه رو دار

 

 آهسته پلک زد  مازار

 و مهربان  آرام

 شد  رهیخ الریآ یها یبه زغال نگاهش

 از آرامش  پر

  نیسهمگ یآرام بعد از طوفان ییایدر کی مثل
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 رشانیباز شد که فکرش درگ یبه گفتن حرفها زبانش

 بود  شد

 گرفت  الریو مقابل آ دیکش رونیرا هم ب یبعد کباب

 کی یکردم  من و تو تو یوقت فکرشو نم چی:ه گفت

و محرم  نیکتریو من نزد میشب سرد نشسته باش

 به تو باشم.... ایدن نیآدم ا نیتر

 

  دیکش یقیعم نفس

چشمان همسرش گفت  اهیدر شب س رهیخ همچنان

به خودت  یکه حت دهیبهت م یزیچ  کی یزندگ ی:گاه

  یدادیدرباره اون هم نم یباف الیحق خ

 

 گرم شده بود الریآ نگاه

 دادیروزها ته دلش را قلقلک م نیا  یحس

 هم از نگاهش وام گرم   شیلبها

 شد شیهم گرم و مهربان مهمان لبها لبخند

 

 را جلو برد  دستش
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در انگشتش وسطش  بایو ز فیظر یکه حلقه ا همان

 بود 

 دست بزرگ مازار گذاشت  یرو

 گرم لبخند زد مازار

 را فشرد  الریرا برگرداند دست آ دستش

 را در  آرامش و بگو و بخند خوردنند  شانیغذا

 یبه ساعت مچ یاز صرف غذا مازار نگاه بعد

 خونه ؟ میبرگرد یزود نیچرمش انداخت و گفت :به ا

 

 بلند شد  لیم یب

 نیگرفت و گفت :برو تو ماش الریرا به سمت آ چیسو

  امیمن حساب کنم م

 

 نشسته بود   نیداخل ماش الریآ

 لیرا روشن کرد و اتومب یهم سوار شد و بخار مازار

 را راه انداخت 

 یجاده فرع کی  میکه دار یریمس یگفت :تو الریآ

 کیبه  یراهه تا برس نیبا ماش قهیدق ستیهست که ب
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از  کی یتون یباال  م یبر نیتپه ،از تپه که با ماش

اون تپه   یآسمون شبو رو یمنظره ها نیتر بایز

 کینزد  یستین نیزم یانگار رو گهید   ینیبب

کنم اگه  یاونجا احساس م رمی. هر وقت میآسمون

  نمیتونم ماه از آسمون بچ یدستمو بلند کنم م

 

  میبر یدیم شنهادیپ ینگاهش کرد و گفت :دار مازار

 اونجا ؟

 

 خونه ؟ میزوده بر یاب داد :مگه نگفتجو الریآ

 

کرد و گفت  نشییدور با نگاهش باال و پا کی مازار

 تیوصع نیتپه اونم با ا یباال میسرما بر نیا ی:تو

 تو؟
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۷ پارت

 

کرد و گفت  نشییدور با نگاهش باال و پا کی مازار

 تیوصع نیتپه اونم با ا یباال میسرما بر نیا ی:تو

 تو؟

 

  دیلب گز الریآ

به خاطرش  یمالحظه انگار دوست داشت ه یب مردک

 را لو داده  زیچه چ اوردیب

که  یشنهادیگذشتن از  پ یبرا یلیدل دنشیکش خجالت

سرما درست کردن  نیدرد ا یداد بود نشد و گفت :دوا

 شهیات کی
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به همسرش انداخت و با  یاز گوشه چشم نگاه مازار

 ؟ میبر ی:دوست دار دیپرس یلبخند کج

 

 بایعروسک ز کیکه دلش  یمثل دختر بچه ا الریآ

 سر تکان داد  خواستیم

 ؟ یریمردد گفت :کمر درد نگ مازار

 

 ؟ یگیم یگفت :چرا ه یعصب الریآ

 

 نگاهش کرد وگفت :نگرانتم بخدا  قیعم مازار

 

انگار بار  یگیم یجور کیاصرار کرد :خوبم . الریآ

 اوله 

 

زد و گفت :بخدا واسه من بار اوله که  یچشمک مازار

 شده  ودیزنم پر
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 یو با مشت به بازو اوردیطاقت ن گرید الریآ

 :مازار ؟ دیکش غیو ج دیشوهرش کوب

 

اتاقک  یمازار در فضا طنتیخنده پر از ش یصدا

 دیچیپ نیماش

 

ادم از  ینیب یاز حرف زدن  گفت :م مانیپش الریآ

  یکن یم مونیاعتراف کردن پش

 

مشهود بود گفت :نه  شیکه در صدا یبا خنده ا مازار

 دیاز دهنت پر کهوی، یکه اعتراف هم کرد

 

به حالت قهر نگاهش را از او گرفت و به منظره  الریآ

 داد  رونیب کیتار

 

:قهر  دیسرش را به سمتش چرخاند و پرس مازار

 ؟ یکرد
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 جوابش را نداد  الریآ

 میدستش را جلو برد و صورتش را  مال مازار

 یخوب قهر نکن هرجا بخوا یلیچرخاند و گفت :خ

 .فقط بهم بگو کدوم سمت برم  میریم

 

صاف نشست و گفت : هنوز زوده برو بهت  الریآ

  گمیم

 

 زد و گفت :نازتم کمه ها یچشمک مازار

 

 گفت :ناز کش نداشتم  یبه شوخ الریآ

 

بود جمله اش  الریمازار درست بر خالف لحن آ لحن

به بعد  نیکه گفت :از ا یشد وقت انیب یکامال جد

  یدار

 

 راحت  یلیهم خ بعد

 شد  ادهیپ نیرا متوقف کرد و از ماش نیماش
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که آننچنان محکم و پر از  یبا  جمله ا دینفهم خودش

در جان دخترک  یکرد چه ولوله ا انشیب نانیاطم

 انداخت 

که از حرفش به او دست داده  یرا با حال خوش الریآ

 بود تنها گذاشت 

به بعد ناز خر  نیبود با حس خوب از ا ریدرگ الریآ

هم در  یدوست داشتن یمیمال کیداشتن و موز

 شدیپخش م لیاتومب

  

برگشت و آن را   یبزرگ لونیبعد مازار با نا قهیدق چند

 گذاشت و خودش سوار شد  نیصندوق عقب ماش یرو

 گذاشت الریآ یپا یرا رو یا بسته
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۱۸ پارت

 

 باز کن بخور  نوی:ا وگفت

 

نگاه کرد و سپس  نگاه قدر  شیپا یرو سهیبه ک الریآ

دوخت  دادیرا حرکت م لیدانش  را به مازار که اتومب

 .دستت درد نکنه  یدیو گفت :پسته خر

 

که با نور باال  یلینگاهش به رو به رو و اتومب مازار

 امد بود  یدر جهت مخلفشان  م

 :آره بخور برات خوبه. نوش جونت  گفت

 

مساله   نیبود معذب بودن درباره ا دهیکه فهم الریآ

 کی شیندارد و برا ییدر قاموس مرد کنار دستش جا

 است  یمساله کامال عاد
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 کرد مثل خودش رفتار کند  یسع

 یکن یها باهام رفتار م ضیو گفت :چرا مثل مر دیخند

 ؟

 

 گهید هیضیجور مر کی نمیپاسخ داد :خوب ا مازار

امشب که هستم حواسم  کیکنه الاقل  یم فتی.ضع

 بهت باشه 

 

را داشته  شیامشب را که بود هوا کیخواست  یم

 باشد 

 کند  تشیتواند تقو یم تا

 اش را داشته باشد  یضعف جسمان یهوا و

هر روز با  ستیحتما الزم ن ستیکردن مگر چ یعاشق

کرده  یتا عاشق یدسته رز سرخ به خانه برگرد کی

 باشه 

 تیو جانم و فدا زمیعز قهیدم به دق ستیالزم ن حتما

 ییشوم بگو

 یشدنش باشد هم عاشق فیکه حواست به ضع نیهم

  یکرده ا
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 یفقط کم میستین یهم موجودات پر توقع ادیزنها ز ما

به  یل یباشد گاه یکیکه  نیو ا میخواه یتوجه م

 بگذار  مانیالال

  یهم نه فقط گاه شهیهم

  میشو یم ایهمسرمان و مادران دن نیبهتر آنوقت

 

 چیامشب را که هستم به مذاق ه کیآخر  جمله

 امدیکدامشان خوش ن

امشب را بود دخترکم از فردا دوباره ناز  نیهم فقط

 کش نداشت 

  

چند دانه پسته را پوست کند و به سمت  الریآ

 شوهرش گرفت 

به کف دست همسرش انداخت و  ینگاه کوتاه مازار

 گفت :خودت بخور 

 

و گفت :باشه بردار منم  دیدستش را عقب نکش الریآ

  خورمیم
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 کرد  کینزد شیرا گرفت و به لبها الریدست آ  مازار

 دو مغز پسته برداشت  شیلب ها با

 شد  دیکف دست دختزک کش انیداغش نرم م یلبها

،لب  شیلبها یآمد مقصد بعد یالبته بدش نم خوب

 سرخ دخترک باشد ییها

 الریآ ینگاهش را که به لبها یا هیچند ثان یریتاخ با

 بودنند کند   دهیچسب

 اش داد  یحواسش را به رانندگ اما

به بعدش با تو بهم  نجای:خوب از ا دیپرس الریاز آ و

 کجا برم بگو  

 

کرد اگر  یصاف نشست و پشت دستش را داغ م الریآ

  زدیدوباره هوس تعارف کردن پسته به سرشان م

 

 بود   کینزد الریمد نظر آ تپه

خواستند  یتا به آنجا که م دیربع طول کش کی فقط

 دنندیرس
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 سهیعقب ک یصندل یگفت  :رو الریبه آ مازار

از صندوق  لیانداز و وسا ریتا منم ز اریب هیخوراک

 عقب بردارم 

 

 شدنند  ادهیپ نیهم از ماش با

مد نظرش  لیرا برداشت و مازار هم وسا سهیک الریآ

 را 

پهن کرد  و چندتکه  نیزم یانداز کوچکش را رو ریز

 انداخت نیزم یبزرگ چوب اورد و رو

 

🦋 
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  یزغال#چشمان
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  ۴۱۹ پارت

 

 

 شدنند  ادهیپ نیهم از ماش با

مد نظرش  لیرا برداشت و مازار هم وسا سهیک الریآ

 را از صندوق عقب برداشت  

پهن کرد و چندتکه  نیزم یانداز کوچکش را رو ریز

 انداخت نیزم یبزرگ چوب اورد و رو

 یرو یدستش کم انیم یبطر یرنگ یآب اتیمحتو از

 به آن زد  تیکبر ختیچوب ها ر

 زود آتش گرفتند  یلیخ

 

گرم  شیکنار آت نیبش ایاشاره کرد و گفت :ب الریآ به

  یبش

 

  ستندیانداز کوچکشان نش ریز یدو با هم رو هر
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آورد  رونیب ریپاکت ش کیرا برداشت و  سهیک مازار

انداز و دو  ریکه همراه ز یکوچک یقور یو آن را تو

از صندوق عقب برداشته بود  یدسته دار فلز وانیل

  ختیر

 کنار اتش گذاشت  و

 ینگاه کرد و گفت :همه چ شیبا لذت به کارها الریآ

 .یهم که دار

  

به  دهیاز آتش فاصله گرفت و چسب شتریب یکم مازار

چندتا  یکه نه ول یهمسرش نشست و گفت :همه چ

 شهیجور مواقع الزم م نیا یکوچولو که برا لهیوس

هست .من  بخاطر کارم  نیصندوق عقب ماش یتو

منظره قشنگ  کی ییجا کی یو گاه رمیم ادیسفر ز

کنار بزنم  قهیکنه  چند دق یکه دلم هوس م نمیب یم

قهوه مهمون کنم . اهل  ای یشیآت یچا کیخودمو به 

هم هستم  عتیطب یو وقت گدروندن تو یکوه نورد

 همراهم دارم  هیاول لیکه معموال وسا نهیا

 

 ؟  یکن ی:دو نفره سفر م دیکنجکاو پرس الریآ
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 :نه چطور ؟ دیمتعجب پرس مازار

 

 وانیها اشاره کرد و گفت :آخه دوتا ل وانیبه ل الریآ

  یدار

 

 یدخترک خوشش آمد و با صدا  تیاز حساس مازار

 کیاز  شیرو چند ماه پ نیگفت :نه  بابا ا یپر خنده ا

خواستم بخرمشون   ی.وقت دمیدستفروش خر

دستفروشه اصرار کرد   فقط دوتا مونده ببر منم 

 دستشو رد نکرد

 

 که نور آتش صورتش را روشن کرد  الریآ به

 شدیم انیدر چشمان نما  ییبایشعله ها به ز رقص

 ینگاه کرد و گفت :دستش خوب بود برام اگه م

و  نمیتپه کنار تو بش کی یشب رو کیدونستم قرار 

از  شتریب یلیداغ بخورم خ ریها ش وانیاون ل یتو

.حتما خودش هم  دادمیکه گفته بود بهش پول م یمتیق

 داره یدستش چه برکت دیاگه فهم شدیخوشحال م
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 گذاشت  انشانیها را باز کرد م یخوراک سهیک

آسمان پر  رهیرا به سمت آسمان بلند کرد و خ سرش

 از ستاره شد 

 گفت  یراست م الریآ

 بود  بایز یلیکه نشسته بودنند آسمان خ یینجایا از

  دیرس یبنظر م یافتنیو دست  شهیبزرگ تر از هم ماه

سبد به دست گرفت دانه دانه ستاره  کی شدیم انگار

 و در سبد گذاشت  دیچ

از  شتریاش ب ییبایکه ز یدوخته به آسمان چشم

 ؟ هیچ یدونیآمد گفت :م یبه چشم م یگرید ییهرجا

 

 رخش نگاه کرد  میبه ن الریآ

 هم چنان نگاهش را به آسمان دوخته بود  مازار

 طولش داد  هیثان چند

 نگاهش را گرفت و به صورت همسرش داد  تا
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[03.03.21 22:02] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۰ پارت

 

سبد به دست گرفت دانه دانه ستاره  کی شدیم انگار

 و در سبد گذاشت  دیچ

از  شتریاش ب ییبایکه ز یدوخته به آسمان چشم

 ؟ هیچ یدونیآمد گفت :م یبه چشم م یگرید ییهرجا

 

 رخش نگاه کرد  میبه ن الریآ

 هم چنان نگاهش را به آسمان دوخته بود  مازار
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 طولش داد  هیثان چند

 نگاهش را گرفت و به صورت همسرش داد  تا

منتظر بود تا او ادامه جمله اش را بر زبان اورد  الریآ

درست مثل همون  نهیریو مازار گفت :داشتنت ش

 یکه روز عقد با انگشتت به دهنم گذاشت یعسل

 لبان دخترک نشست  ینرم نرمک رو لبخند

 یپوستش جار ریجمله ز نیا دنیاز شن یخوب حس

 شد 

 کیصورت در  یباران رو یقطره ها دیمثل بار یحس

 یروز گرم تابستان

 

و انصافا در آن  دیمازار باز به گوشش رس یصدا

 داشت  ییبایز یسکوت شب عجب صدا

کرد  یروح دخترک را با کلماتش نوازش م باتریز چه

: 

شده که انگار قبل اومدن تو  نیریش یجور کی کامم

اومدنت همه  ینیرینبوده ش یتلخ چیه میزندگ ی،تو

 ها رو شسته و برده  یتلخ
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 مرد با آن همه ارامش نشسته در وجودش  نیا

 ؟ دهیهم چش یمگه تلخ یهمه کار بلد نیا با

 یادیاست و کلماتش ز نیریش یادیکه ز زبانش

راه  یو تلخ یکیتار شیروشن و انگار در زندگ

 نداشته

  

گرم  یحرارت آتش گرفت تا کم یدستش را رو الریآ

که من از  یزنیحرف م یجور کی:چرا دیشود و پرس

 بوده  ادیز تیزندگ یها یکنم تلخ یحرفات حس م

 

  دیکش یقینفس عم مازار

عمر  کی...... یفرستاد وگفت :تلخ رونیرا ب بازدمش

که من سالهاست  استیدن یتلخ نیبزرگتر یمادر یب

 تجربه اش کردم .....

 

 به سمت آتش هل داد  شتریرا ب یقور یچوب کم با

را گفت : خانوم جون  همه تالشش  شیادامه حرفها و

کنه  یکرد که برام مادر باشه ،شهرام زور زدبرادر
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کنه .بابام جون کند تا   یکردکه خواهر ی،فرشته سع

 هم مادر هم خواهر و برادر .... اشهیهم پدر 

 

داد و  رونینگاه کرد و نفسش را آه گونه ب الریآ به

من مادر نشد .من سالها  یکس برا چیه یگفت :ول

 .... الریمادر نداشتم آ

 

 را از کنار آتش برداشت  یبرد و قور دست

  یگفت :مواظب باش نسوز الریآ

 

 :نترس مواظبم مازار

 

 الریرا به دست آ یو اول ختیها ر وانیل یرا تو ریش

بسته خرما هم گرفتم  کی. یداد و گفت:بخور گرم بش

 با خرما بخور 

 

کرد  یخودش پر م یدوم را برا وانیکه ل همانطور

مامان با دل شکسته  شیادامه داد :هر وقت اومدم پ
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کنم  هیگر دادیبرگشتم .پسر بودم و غرورم اجازه نم

دلتنگ و دل  شهیهم  ی.آه و ناله راه بندازم ول

 رفتم. یشکسته م

 

:من از  دیوپرس دیداغ را نوش ریاز ش یجرعه ا الریآ

 ؟ یاومد تو چ یبدم م یلیتو و مامانت خ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۱ پارت
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:من از  دیوپرس دیداغ را نوش ریاز ش یجرعه ا الریآ

 ؟ یاومد تو چ یبدم م یلیتو و مامانت خ

 

 دستانش گرفت  انیرا م ریش وانیل مازار

  یعالم بچگ یزد وگفت : راستشو بگم تو یتلخ لبخند

اومد مامان بزرگ  یاز همه  بدم م شتریاز مادرت ب

شعله خانوم نشونم ودادم و گفت مادرت  امرزمیخدا ب

کنه اون پا نداره  یخانوم نگه دار نیاومده تا از ا

بخاطر  یراست یکردم مامانم راست یفکر م لی.منم اوا

  دهشعله خانوم منو ول کر

 

حلقه کرد و در خودش  شیدستش را دور زانو الریآ

 جمع شد 

 :سردته ؟ دیگذاشت و پرس نیرا زم وانیل مازار

 

 کم کیسرش را تکان داد و گفت : الریآ

 

 یمسافرت یپتو کیبعد با  یبلند شد و کم مازار

 انداخت الریآ یشانه ها یبرگشت و آن را رو
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از پتو را هم  یهم کنارش نشست و قسمت خودش

 دیشانه خودش کش یرو

بزرگترها  یخودخواه ی:بنظرت ما قربان دیپرس الریآ

 ؟ میشد

 

شد و گفت  رهیدستانش خ انیم وانیبه ل مازار

که  یاونا بچه داشتن کس گمیطرف م کی.از  دونمی:نم

خودش بذاره از  یخواسته ها یپا رو دیداره بابچه 

کردن .مگه چقدر  یآدمها حق زندگ گمیم گهیطرف د

 ما بشه  یفدا شترشیکنن که ب یخواستن زندگ یم

 

آتش گفت :من  انیتکه زغال گداخته م کی رهیخ الریآ

 سخته  یلیپدر نداشتم تو مادر .نداشتنون خ

 

که گفت  یوقت یهم نگاهش به رو به رو بود مازار

که مادر الزم داشتم نبود .بابا  ییاون وقتها شتری:ب

عمه  یبود ،خانوم جون و فدشته و شهرام حت

 شهربانو بودن اما مادر  نبود ....
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که  یوقت زدیدست و پا م ینیریوش یتلخ انیم لبخندش

 که عاشق شدم . یبار نیگفت :مثل اول

 

بار  نیکنجکاو سر چرخاند و نگاهش کرد :اول الریآ

 ؟ یعاشق شد یک

 

به چشمانش نگاه کرد  قیسر چرخاند و عم مازار

 یدختر قشنگ تو کیکه عاشق شدم  یبار نی:اول

خونه اشون نشسته بود و خواهرش داشت  اطیح

کرد .من دلم  یبراش شونه م اهشویبلند س یموها

 موهاش .... یرفت برا

 

صحبتش تن خنده داشت :بماند که چقدر اون  ادامه

 یکردن که چرا ب غیج غیخواهرش سرم ج دختر و

 اجازه وارد خونه اشون شدم 

 

 یداشت با لبخند ادیخاطره را خوب به  نیکه ا الریآ

خاطرات بر لبش نشسته بود  گفت  یآور ادیکه از 
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 یخونمون شکوند شهیش یبا سنگ زد ی:عاشق بود

 ؟

 

که سرش به سمت عقب  یطور دیبا صدا خند مازار

 غیج غیج یلیخنده گفت :قبول کن خ انیشد و م لیمتما

  نیکرد یم

 

  دیشوهرش خند یهم پابه پا الریآ

 خوشت اومد ؟ ی:بعدش از ک دیپرس وبعد

 

رو به  هیوبا صداقت گفت :دختر همسا دیچرخ مازار

 خونه خانوم جون  یرو

 

 دییمنتظر نگاهش کرد تا مازار ادامه اش را بگو الریآ

 یودکم مادرم مو او گفت :همه اش پونزده سالم ب

باشم که بهش بگم  یمینتونستم باهاش انقدر صم دمید

به شهرام  رازیبرگشتم ش یازت خوشم اومده  وقت

محمود شدم .شهرام چند  کهیگفتم  عاشق دختر کوچ
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و بعدش گفت  دیخند همب یسال ازم بزرگتر بود اول کل

  دنیاونا بهت دختر م یکن یواقعا فکر م
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۲ پارت

 

را  لشیوسا نیو آماده داشت آخر دهیلباس پوش مازار

 کرد  یهم جمع م

 الریآ ییکتش گذاشت رو به رو بیج یرا تو یگوش

 ستادیا
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 لحظه دلتنگش بود نیهم از

 شیتحمل دور گریخودش داشت د یکه او را برا حاال

   شدیسخت م

 دیکش الریصورت آ یرا نوازش وار رو انگشتش

 یدخترکاز لمس پر از احساس شوهرش رو چشمان

 هم افتاد 

 

تمام اجزا صورت همسرش  ینگاهش را رو مازار

 چرخاند 

 شیاز موها یبرد تکه ا شیرا به سمت موها دستش

 را گرفت 

 اش چسباند  ینیبه ب و

  دیرا نفس کش شیموها عطر

 قدم جلوتر رفت  دو

 حد امکان رساند  نیرا به کمتر فاصله

 حلقه الریرا دور کمر آ دستش

 اش چسباند  نهیهمسرش را به س کردو

  دیو گردنش چسب نهیس یحوال یجا الریآ سر
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را سفت و سخت در آغوش گرفت و سرش را  دخترک

 موها و گردنش فرو کرد  انیخم کرد و م

 دیتنش را با تمام وجود بلع عطر

 

رفتن به وضوح  یاش  را برل  یلیم یکه ب یلحن با

 یکار مهم تو یگفت :لعنت به هرچ دادینشان م

 .... استیدن

 

و  دیتن آغشته به ادکلن مازار را نفس کش یبو الریآ

 : چرا ؟دیآهسته پرس

 

گفت :آخه من اگه کار مهم نداشتم  یعصبان مازار

 مجبور نبودم ولت کنم برم

 

جمله اش را درک  یقبل از گفتنش خودش معن دیبا

 آورد  یرا بر زبان نم یمعن یب ییکرد و آن چرا یم

 و منگ بود  جیگ اما

 داشت  یجیو گ یدلتنگ انیم حس
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توانست درست فکر  یآغوشش بود نم انیکه م حاال

 کند 

 تینها یآرامش ب کیمنبع  زیقبل از هر چ آغوشش

 بود

 شدیاو با آرامش معنا م یاسم مازار برا اصال

 شانیرنگ را برا نیخدا بهتر نایقیکه  شیچشم ها و

 انتخاب کرده بود 

 داشتند  یآرامش و مهربان ایبه وسعت در چشمانش

 وسعت آسمان سخاوت   به

 یاز هر زمان شتریکه ب غیدر یب یبعد از آن محبت و

 شده بود بشیسه شبانه روز بعد از عقدشان نص نیا

مرد  نیا یکرد برا یبود اگرفکر م یبزرگ دروغ

  شودیدلتنگ نم

 مازار جا به جا کرد  نهیس یرو لیدل یرا ب دستش

 قلبش را که حس کرد همانجا متوقف شد  ضربان

 چسباند  نهیهمسرش را سفت تر به س مازار

 قصد داشت او را در خودش حل کند  انگار
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شدن سخت  رازیش یراه ییکه معلوم بود تنها نطوریا

 یخواست حداقل عطر تن دخترک  رو یبود او م

 بماند ادگاریلباسش 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۳ پارت

 

 داد  یدخترک محبوبش باز یموها انیرا م انگشتانش

 دیکش قینفس عم چند

 یمنوال دوست داشتن نیسه شب گذشته به هم تمام

 گذاشته بود 
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چون  یرا در آغوش داشت و باولمس موها الریآ

 و استشمام عطر تنش به خواب رفته بود  شمشیابر

وصف  یشب خودشان بودنند و عشق و آرامش هر

  یناشدن

  

 همسرش را از خودش فاصله داد  و

 مکان بودنند  نیبه دنبال بهتر دنیبوس یبرا چشمانش

 دختر عاشق شد  نیبار با  چشمان ا نیاول

 دیهر دو چشمش را بوس یرو پس

طول  یقیهر کدام از چشمه ها را دقا دنیبوس لحظات

 داد 

  دیبودس یو طوالن قیعم

 بار عاشق چشمانش شده بود نیاول

 

  دیهمسرش را به آغوش کش یگریکوناه د لحظات

 جدا شد سپس

شده  شیهمانها که مقصد بوسه ها الریچشمان آ در

 بودنند 
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  میبر دیبا  گهیکرد و گفت :خوب د نگاه

 

 رفتن نبود یبرا یلیم

 آرام پلک زد  الریآ

کمرش نشست و به  یبزرگ و مردانه مازار رو دست

 کرد  تشیسمت در اتاق هدا

 هم چمدان را برداشت گرشیدست د با

 دو با هم از اتاق خارج شدنند  هر

 بود  ستادهیکه در آستانه در آشپزخاته ا لهیجم

به  یخوایبه بغل جلو آمد و گفت :حاال واقعا م دیام

 ؟ یبر یزود نیا

 

داد و گفت :آره  لیبه مادرش تحو یلبخند مازار

به کارام برسم چندتا  دیکار دارم با یلیقربونت برم خ

 دادگاه مهم دارم 
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 یزود نیفرزندش به ا خواستیکه دلش نم لهیجم

 یزنشو سه روز بعد عقد ول م یک یبرود گفت :آخ

 دنبال کار ؟ رهیکنه کم

 

  ستادهیکه کنارش ا الریبه آ ینگاه مازار

اخت و گفت :بخدا کمرش بود اند یهنوز رو دستش

شهرام حساب کن  یکار دارم مامان .ازخواستگار

 .نجامیمن چند روزه ا نیبب

 

 

 فاصله گرفت  الریآ از

 آغوشش فشرد  انیبه بغل م  دیرا همانطور ام مادرش

 امیبه بعد زود به زود ب نیاز ا دمیگفت :قول م و

  نمتیبب

 

پر از اشک گفت :حال که زنت  یبا چشمان لهیجم

  ییایدلم گرمه که م نجاستیا
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  دیمادرش را بوس یموها یرو مازار

 گرفت  دیهم از صورت ام یبوسه حساب چند

 سه با هم از خانه خارج شدنند  هر

ها را  یخدا حافظ نیبودنند و آخر ستادهیکوچه ا یتو

 کردنند  یم

 فی.تشر  میخدا  منتظر دیجون گفت :ما به ام خانوم

 یمهمون کیهم  میهم عروس هامون پاگشا کن دیاریب

با دوتا عروس قشنگمون   لیکه فام میریمختصر بگ

 آشنا بشن 

 

چشم حتما  یسر تکان داد و گفت :به رو شعله

 میشیمزاحمتون م
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۴ پارت

 

گرم سوار  یخداحافظ کیمهمانها بعد از  باالخره

 شدنتد و راه افتادنند شانیها لیاتومب

  شدیکه م لیسوار اتومب شهرام

 صورت بانو نگاه کرد  به

 بودشان  دهیبوس ریس شیپ قهیچند دق نیهم

و در آغوش  دنیبوس گرید کباری یبرا لشیم اما

 گرفتن همسرش از همان لحظه شروع شده بود 

هزار البته که در آن جمع و وسط کوچه نه  خوب

 جارش بود نه مکانش 

  

 الریآ دنیلحظات آخر هم دست از د یحت مازار

 برنداشت 
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 نیصورت او که درست پشت ماش یرا رو نهیآ

 کرد میبود تنظ ستادهیا

  یچشمانش لبخند کم رنگ دنیبوس زمان

دخترک نشست  یلبها یرا که رو یداشتن دوست

 شکار کرد  یفور

 یلبها شیآمد که مقصد بوسه ها یم یروز نایقی و

 دخترک بود 

  

 به صورت ش نگاه کرد  نهیدر آ آنقدر

 کرد  یاو کاسه بزرگ آب را پشت سرشان خال تا

 و از کوچه خارج شد  دیچیخودش پ  تا

  دادیاش م یحواسش را به رانندگ دیبا گرید

 

 وارد خانه شده بودنند که در زدنند  تازه

 باز کردن در رفت  یبرا بانو

 وارد اتاقش شد  الریآ

 اطیکه همراه بانو از ح دیرا د اوشیپنجره اتاق س از

 گذشتند  یم
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 مثل تپش قلب و استرس به جانش افتاد  یزیچ

به خانه اشان  اوشیبار بود س نیاز عقدش اول بعد

 آمد یم

   دیزن مازار شده بود او را ند نکهیاز ا بعد

  ستادیا نهیآ مقابل

 صورتش نگاه کرد  یرو شیلباس ها و آرا به

فرشته و عاطفه   یروزها البته طبق نصبحتها نیا

 یلباس م شهیدرباره زن شوهر دار مرتب تر از هم

  دیپوش

 کرد  یم شیآرا شهیاز هم بهتر

 در اتاق را باز کند و خارج شود  خواست

 مثل خوره به جانش افتاد  یزیچ اما

راهشان از هم  اوشیبه طور کامل با س گریکه د حاال

 جدا شده بود 

  ندیبب بایز نینچنیاو را ا اوشیداشت س یملزو چه

 در شل شد  رهیدستگ یرو دستش

رفتن  رونیب یدرونش کا برا طانیخواسته ش یرو پا

 کرد گذاشت  یاز اتاق اصرار م
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  ستادیا نهیآ مقابل

 را پاک کرد  ششیآرا

  دیپوش یساده تر اریبس لباس

 شیپ یکدامشان درست نبود با همان ظاهر چیه یبرا

  شدیمازار حاضر م شیحاضر شود که پ اوشیس

 امد  یم بایز شیبه چشم پسر عمو دینبا گرید

 یامر اصرار م نیدرون وجودش به ا یکیاگر  یحت

 کرد
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  یزغال#چشمان
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 ۴۲۵ پارت

 

 اتاق خارج شد  از

 که کنار شعله نشسته بود سالم داد  اوشیس به

سر بلندکردو چندلحظه نگاهش کرد پوستش   اوشیس

 یگذشته شاداب تر به نظر م کسالی یاز تمام روزها

  دیرس

 و غبار غم از چشمانش رخت بسته بود گرد

را گذرانده  و گفت  یخوب یبود روزها معلوم

 :سالم.مبارک باشه 

 

  دیلرز یانگار کم شیصدا

 انداخت  نییمثل گناهکار ها سر پا الریآ

 نبود  نیا قرارشان

  دییبگو کیتبر یگریازدواج او را با د اوشیس

در جان نفوذ  شیمازار توانسته بود با محبتها نکهیا

 بود  ریکند انکار ناپذ
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هم هنوز به طور کامل از وجودش  اوشیعشق س اما

 پاک نشده 

 شدنند   یفراموش م یزود نیخاطرات به ا مگر

مشخص بود گفت  یقدر دنشیکه لرز یصدا با

 ی:ممنون سالمت باش

 

زودتر از صحنه فرار کند به آشپزخانه  نکهیا یوبرا

  ارمیب یپناه ببرد گفت :من برم چا

 

:مهموناتون  دیپرس یکه م دیرا شن اوشیس یصدا

 رفتن ؟

 

از آشپزخانه خارج شد وگفت :آره  وهیبا ظرف م بانو

 تو رفتن یپا شی.پ

  

 ؟ هیک تونیبانو عروس: دیرا پرس یسوال بعد اوشیس
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 قیرا مقابلش گذاشت و گفت :دق وهیظرف م بانو

  ندهی، دو ماه آ یکی.احتماال  دونمینم

 

  دیپرس یپشت هم سوال م اوشیس

 کرد  یتالشش را م همه

  فتادهین یاتفاق چیجو را آرام نشان دهد مثال ه که

 ست  یمعمول یخانوادگ یدورهم کیهم  نیا

متضادش  یدر آشپزخانه با حس ها ینه دختر و

 است  ریدرگ

از قلبش  یاز آشپزخانه هنوز گوشه ا رونیب یمرد نه

 خانه است  یزن شوهردار تو ریاس

کند که به قلب زبان نفهمش بفهماند  یم جان

  یگریزن محرم شده با مرد د یبرا دنشیلرز

  استیکار دن نیتر حرام

بشقابش گذاشت کرد  یکه بانو تو یرا گرم انار سرش

 رازیش یو مشغول قاچ کردنش شد  و گفت : عروس

 ؟ دیریگ یم
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 پاسخش را داد :آره  بانو

 

 ارمیهم ب ینیریذره ش کیجا بلند شد و گفت :بذار  از

 رو بگم  یبرا همه چ نمیبش

 

  یزحمت بکش خوادیزد :نم شیصدا اوشیس

 

  ستین یگفت :زحمت  دیخواهرانه خند بانو

 

 آشپزخانه شد  وارد

 ینگاه م یو کتر یو به قور ستادهیکنار گاز ا الریآ

 کرد 

 دیشانه خواهرش گذاشت و پرس یدستش را رو بانو

 ؟ ی:خوب

 

 یبرگشت و به خواهرش نگاه کرد با صورت الریآ

 بانو .... هیخوب یلیدرهم گفت :مازار پسر خ
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 در سکوت به خواهرش نگاه کرد   بانو

گفت :من  الریرفش را بزند و آشد او ادامه ح منتظر

 دوستش دارم ....

 

خواهر بزرگتر نشست و  یلبها یرو یکم رنگ لبخند

 گفت :اما .... الریآ

 

🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۶ پارت
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گفت :من  الریشد او ادامه حرفش را بزند و آ منتظر

 دوستش دارم ....

 

خواهر بزرگتر نشست و  یلبها یرو یکم رنگ لبخند

 گفت :اما .... الریآ

 

در چشمان بانو زل زد :من  ینم داشت وقت چشمانش

 خاطره دارم یلیخ اوشیبا س

 

  دیاشک چشمش چک قطره

و  رونیمازار  از در رفت ب نکهیادامه داد :ا و

و  اوشیاز در اومد داخل و خاطره هام با س اوشیس

 یعنیمغزم به جون هم افتادن  یاحساسم به مازار تو

 کنم ؟ یم انتیدارم به مازار خ

 

 دست خواهرش را گرفت  بانو

مادرانه اش را  یمهربان خواهرانه ها شهیمثل هم باز

 یزنیکه م هیچه حرف نیکرد و گفت : ا الریخرج آ

اگه دلت بهانه گرفت  تو هم  یعنی انتیبانو ؟خ زیعز
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ت نصف مال اگه دلت گف یعنی انتی.خ یدنبالش بر

تونه  یم یباشه .ک یبگ اوشیمازار نصف مال س

به دست  دستوقت خطا نکرده ؟دلش  چیادعا کنه ه

نداده و سر به هوا نشده .دلت سر به هوا  طونیش

 نکهیچشمت نمه ا نکهیشده ا طونیش الهیشده .هم پ

دل به دلش  یخواینم یعنیاس  ختهیحالت به هم ر

 کی....به خودت زمان بده دختر خوب ...تو  یبد

 ی.همه چ یدیکش ادیز ی؟سخت یبحران از سر گذروند

به  دیفقط با نیدیخوبت رس ی.روزها شهیدرست م

  یخودت به مغزت به قلبت فرصت بد

 

وقت به مازار  چیه چیه خوامی:نم دیدرمانده نال الریآ

 ناراحتش کنم ایبزنم  بیآس

 

.معلوم که یزنینم بی:معلومه که آسدیمهربان خند بانو

.مازار عاشقته تو هم دوستش  یکن یناراحتش نم

 فیح میبر زیبر ی....چا شهیدرست م یهمه چ یدار

 .... ستیخوشکلت ن یاون اشکها
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 اوردیب رونیخواهرش از آن حال و هوا ب نکهیا یبرا

 دنیو گفت :فکر کنم چشات دل تنگ د دیخند نیریش

 کنن یم یرینه گمازار شدن دارن بها

 

گوشه  کیکردن . کهی:دلمو انگار چند ت دیباز نال الریآ

گوشه اش هنوز داره زورش  کیاش تنگ مازاره و 

 خواستم  یم اوشویچقدر س ارهیب ادمی زنهیم

 

:حال دلت هم  دیصورت خواهرش کش یدست رو بانو

.مازار شهیدرست م ی.غصه نخور همه چ شهیخوب م

دست  کیدلت به هم بچسبونه و  یها کهیاومده که ت

 کنه 

 

 دو با هم از آشپز خانه خارج شدنند هر

از  یکه شکار کرد تکه ا یزیچ نیاول اوشیس نگاه

 رونیاش ب یروسر ریکه  از ز الریشب گونه آ یمو

 افتاده بود
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بسته که تکه از  یحواس یرا با ب شیبود موها معلوم

شانه اش  یافتاده رو رونیاش ب یآن از روسر

 ست  یگوش یمشغول باز

 چه بود ؟ الریآ یموها یبرا قرارشان

 مازار هم هر شب صورتش را ....... یعنی

 را لعنت کرد  خودش

 همه گستاخ شده  نیاش را که ا یلعنت کند دل لعنت خدا

چند لحظه  نیکه هم ردیگ یرا م یزن یموها بهانه

 کرد  یشوهرش را راه شیپ

بشفابش  یرا گرفت و به انار قاچ خورده تو نگاهش

 دوخت
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۷ پارت

 

:تو چه  دیبانو افکار درهم و برهمش را در یصدا

 ؟ یکن یم کاریچ یدار اوشیخبر س

 

افکارش  ییایدن انیدستش را گرفت از م یکی انگار

 اورد  رونشیب

  شدیکردن مکم کم داشت استاد وانمود  اوشیس

 یرا بلند کرد و به رو به بانو گفت :احتماال برا سرش

 ؟ دیاز تهران هم مهمون دار تونیعروس

 

خبر فقط خودش  نیا انیلبخندش را زمان ب یتلخ

 متوجه شد 

 روستا برود  نیاگر مجبور نبود دوست نداشت از ا او

 شود  ادیهمه ز نیفاصله اشان هم ا نکهیرسد به ا چه

 متعجب نگاهش کرد  بانو
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نگاه نکردن به صورت  یاما در تالش برا الریآ

 بیموفق بود هم خودش را با پوست کردن س اوشیس

 سرگرم کرده بود 

را  بیبرد تا بتواند پوست س یظرافت به کار م یحساب

 اتصالشان قطع شود بکند  نکهیبه طور کامل و بدون ا

 

 :از تهران ؟چطور مگه ؟ دیپرس بانو

 

برف  انیلبخند برلبش مثل گام برداشتن م نشاندن

 سخت بود 

 دوباره  لبخند را نشاند  اما

 یتهران برا میمدت بر کیکارام بکنم  خوامیگفت :م و

 ... لیو  ادامه تحص یزندگ

 

 ناباور سر بلند کرد الریآ
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با اون  یسرخ هم نتوانست گولش بزند حت بیس

 شیکه دل به دل دخترک داد و پابه پا یپوست مهربان

 رفت 

تا انتها با  یرا برا الریماند تا همه حواس ا سالم

 انجام دادن کارش به خودش معطوف کند  تیموفق

 

 شد اوشیس رهیخ

 خودشان نبود که نگاهشان در هم گره خورد  دست

  دادیم حیتوص الریآ یانگار فقط داشت برا اوشیس

و  میمون یچندسال م دونمیچشمان او گفت :نم رهیخ

هر دومون   یزندگ یرفتن برا یول میگرد یبر م یک

 الزمه 

 

 کرد  یبا دقت در چشمانش نگاه م الریآ

  ابدیحرفش را از چشمانش ب یخواست معن یم انگار

 بود؟ یچه کس شانیهردو یاز زندگ قایدق منظورش

 و سحر باهم  ؟ خودش

 بدون هم ؟ الریخودش و آ ای
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 شد  تشیمتوجه موقع کبارهی اوشیس 

 خوامیکند و به شعله داد و گفت :م الریرا از آ نگهش

 شرفتیدرسم پ یبرم تا بتونم تو دیبا رمیتخصص بگ

 کنم

 

 یشیسر تکان داد و گفت :ان شاهللا که موفق م شعله

 زنعمو

 

 انداخت  نییرا پا سرش

نگاه کند  یبه صورت شخص خاص نکهیا بدون

دعا کن زنعمو .دعا کن  دردمندانه گفت :برامون

  میبساز مونیزندگ میبتون

 یرفت و آن را از تو یگریبه سمت انار د دستانش

 ظرف برداشت 

 کرد . یم یسر انار خال دیرا با خشمش

 دستش شد  یتو وهیآب لمو کردن م مشغول

  دیدستانش ترک انیفشارش داد تا انار م آنقدر
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 با خون انار قرمز شد  اوشیس دستان
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۸ پارت

 

 تنها بود  لهیشب باز  هم جم آن

 بماند  ششیداشت پ میتصم الریآ

 گذشته عاطفه و رصا هم رفته بودنند  روز

هم قرار بود  الریو شعله در خانه خودشان و آ بانو

 باشد لهیشب را کنار جم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 خواب به اتاق مازار پناه برد  زمان

از  یفیضع یکه در اتاق حس کرد بو یزیچ نیاول

 ادکلن او بود که در اتاق به جا مانده بود

 که شاخ و دم نداشت  یدلتنگ

اشک به چشمانت برسد  یادکلن کس یکه با بو نیهم

  یدلتنگ یعنی

 خدا لعنت کند امروز را  اصال

 یآرامش م یرا نگذرانده بود دلش کم یخوب روز

 خواست 

ش از دست رفته امروز توانست آرام یخواب م دیشا

 را برگرداند  

 را پهن کرد  تشک

  دیدراز کش شانیجا در

ادکلن مازار  یاتاق بو یاز هوا شتریبالش ب از

  شدیاستشمام م

 خودش نبود سرش را در بالش فرو کرد  دست

  دیمازار را نفس کش عطر

 کرد  یاحساس م شتریاو ب یاش را برا یدلتنگ حاال
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 نیاتاق کنار هم سر بر بال نیگذشته در هم شب

 گذاشته بودنند

 اتاق پناه آوردنند  نیاز برگشتن از  تپه به هم بعد

 نیتپه همانجا که انگار ماه و ستاره ها به زم یرو

 تر بود  یافتنیبودنند و آسمان دست  کترینزد

دخترِک  یاش را برا یداشت قصه عاشق مازار

 کرد  یم فینشسته کنار آتش تعر

 ند عطسه زد چ الریآ که

اصرار  الرینا به هنگام هرچه آ یآن عطسه ها بعد

  ستیکرد سردش ن

 بمانند  شتریجوان قبول نکرد ب مرد

 خانه شدنند  یراه

  گرید یشب یقصه ماند برا ادامه

 

 بود  ریصبح هم با خودش و احساساتش درگ از

حاال که سر با بالش شوهرش گذاشته و عطر او  اما

 بودنند  دهیاش چسب ییایبو یبه حس ها

 داشت  یحس متضاد نه
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 بود  ریبا خودش درگ نه

که  یآرامش بود و ارامش .همان آرامش قشنگ فقط

 کرد  یم افتیاز شوهرش در شهیهم

 را بست  چشمانش

 انیکرد که مثل هرشب م یمازار را حس م دستان

 کردنند  یم یباز شیموها

بدش  اوشیخاطراتش با س یاداوریخودش بابت  از

 آمده بود

 دیمگر صبح  موقع رفتن چشمانش را نبوس شوهرش

خواست بفهماند که چشمان  یحرکت م نیبا ا دیشا

 مقدس است  شیهمسرش برا

 دارد  نانیچشمانش اطم به

به  یگوش یباز یچشمها هوا نیاز رفتنش هم بعد

 سرشان زده بود 

 ییبه دخترک تخس و سر به هوا الریکه آ هرچند

 زد  یحکمم یلیدرونش س

 دارد  یهم حد ییو سر به هوا یگوش یکه باز فهماند

 نبود یخوب کار راحت اما
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۲۹ پارت

 

 که تلفن زنگ خورد  شدیداشت گرم خواب م چشمانش

 :الو ... دیبه گوش رس لهیجم یلحظه بعد صدا چند

 

 یدلم خوب زیرنگ ذوق گرفت :سالم عز شیصدا

هم خوبه  دی؟....ام یدی؟....خوبم مادر به فدات رس

خانوم  ستمی.....نه فدات بشم تنها ن ن؟یدیرس ی.ک

اومد که تنها  الری....آره امشب هم آ شمهیخوشکلت پ
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صداش کنم  یخوایاتاقت بخوابه م ینباشم ....رفته تو

فکر نکنم خواب  م؟....نه مامان یباهاش حرف بزن

اتاق ....باشه صبر کن صداش  یباشه تازه رفته تو

 کنم ...

 

 چرخاند تا نام عروسش را بخواند  سر

 بود ستادهیهمانجا کنارش ا الریآ نکهیخبر از ا یب

مازار است از جا بلند شد و خودش را به  دیفهم تا

 سالن رساند 

.مازاره  یینجایجان ا الریلبخند زد و گفت :اِ،آ لهیجم

 زن ....باهاش حرف ب ایب رهیگ یسراغُت م

 

 ایگوشش گذاشت و گفت :مازار جان ب یرا رو یگوش

  ریصحبت کن.از من خداحافظ مادر شبت بخ الریبا آ

 

 

 را گرفت  یگوش الریآ
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بخوابم  رمیاز جا بلند شد وگفت :من دارم م لهیجم

اتاقت اونجا گرمتره راحت  یبردار ببر تو ی.گوش

 هست  زیپر یحرف بزن کنار بخار

 

 سر تکان داد :باشه ممنون  الریآ

 

 و به اتاق رفت  دیکش زیرا از پر یگوش و

 تشکشان نشست و یرو

 گوشش گذاشت و گفت :الو سالم  یرا رو یگوش

 

:سالاااااام  دیچیپ یمهربان مازار در گوش یصدا

 خانوم خودم .

 ؟ یخوب 

 

 ختهیبه هم ر شتریمازار ب یصدا دنیکه با شن الریآ

 شده بودراستش را گفت :نه 

 

 نگفته بود نازکش دارد  مگر
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  دیکش ینازش را م دیبا خوب

بود  نیزم یرو شیداد .پاها هیبه تاج تختش تک مازار

 ؟ یستی:چرا خوب ن دیو پرس

 

 ام  یجور کی دونمی:نم دینال الریآ

 

هم  یبودنت دلتنگ یجور کیاسم  شهی:مدیپرس مازار

 گذاشت ؟

 

داد و گفت :فکر کنم  هیهم بالش پشت سرش تک الریآ

 ... شتریپا به اتاق گذاشتم ب یآره .البته از وقت

 

 نگفته بود  دروغ

جز  یزیپا به اتاق گذاشت ذهنش از هر چ یوقت از

 شد  یشوهرش خال

  یخودش بود و مازار و آرامش و دلتنگ فقط

 که مازار کنارش نبود  حاال
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وانست راحتتر حرف ت یکرد م یچشمانش نگاه نم به

 بزند 

 یستیکرد :حاال که تو ن یریدختر بچه ها بهانه گ مثل

 بخوابم ؟ یمن چطور یموهامو نوازش کن

 

به دلش  الریآ یها یریگ دبهانهیآرام خند مازار

من خودم دل تنگ  ینشسته بود گفت : شما خبر دار

 ؟ یکن یم  یریبهانه گ ینجوریقرارم و ا یو ب
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 ۴۳۰ پارت

 

گفت دل زبان نفهمش از صبح دنبال  یراست م مازار

 بهانه بود 

 ساکت شده بود  الریآ

کرد تا مازار حرف بزند و هر  یصبر م دیبا دیشا

 را آرام کند  شانیدو

 بکنم ؟ یاعتراف کیگفت : مازار

 

 آهسته گفت :بکن  الریآ

 

برام  ایدن یجا چی.ه رازمیگفت :من عاشق ش مازار

 کی نیا یاما امشب تو شهینم رازیشهر خودم ش

دارم ،انگار متعلق به  یبیحس غر دمیکه رس یساعت

 نی.ا بمیشهر غر نیا یبودم حاال تو گهید ییجا کی

نبود ...اما  یطوالن ادیز میکه با هم بود یسه شب

خودم  شهر یبهم گذشته که امشب تو یچ دونمینم

 .... بمیاتاق خودم غر یتو
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 ؟ خوردیتکان م الریدر دل آ یزیبود اگر چ بیعج

شکوفه  کیمثل  زدیدر قلبش جوانه م یزیچ ای

 ؟ السیگ

گفت  یاو بودن و غربت م یبود که مازار از ب بیعج

را دارد که در  یشمیکرد حال کرم ابر یو او حس م

 حال پروانه شدن است ؟

 یبار در طول امروز  لبخند نرم رو نیاول یبرا

 نشست  شیلبها

 ؟ یهست یجور کی:پس تو هم  وگفت

 

و صراحت گفت :نه حال امشب من از  تیبا جد مازار

 .... بمیبودن گذشته .من دلتنگ و غر یجور کی

 

که مامان  یو گفت :مثل پسر بچه ا دیکش یقیعم نفس

 بازار شلوغ کم کرده  کی یشو تو

 

 :من مامانتم ؟ دیهوا پرس یب الریآ
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من  یقبل گفت :تو بابا نداشت دتیبا همان جد مازار

و  یتو مامان من باش یداره گاه یمامان.چه اشکال

 کنم ؟ یتو باشم و پدر یکن و من بابا یمادر

 

 دختر بچه شده بود  الریآ

 قشنگ مازار خوشش آمد گفت :خوبه .... شنهادیپ از

 

امشب دلتنگ پدرش نبود پس با صداقت گفت  اما

  خوامیبامو نممن امشب با ی:ول

 

 ؟ یخوای:شوهرتو م دیپرس حانهیصر مازار

 

  خوامیصادقانه جواب داد :آرامش م الریآ

 

 ؟ ی:من که هستم آرامش دار دیرک پرس مازار

 

آرامش  یبا صداقت جواب داد :از صبح که رفت الریآ

 ندارم 
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پروا گفت :دلم بغل کردنتو  یشد ب ییهوا مازار

  خوادیم

 

 کرد  ییرا هم هوا الریآ

 یگرفت آن وقت نه دلتنگ یبود و در آغوشش م کاش

 طانکیمتضاد و نه آن ش یبود نه غربت نه حس ها

 اوشیس یدوباره هوا زدیدرونش ک از صبح زور م

  ندازدیرا به سرش ب

 دور پرتاپ کرد و گفت :منم یخجالت را گوشه ا پس

 

 لحظه فقط سکوت حکمفرما شد  چند

بالش گذاشت وگوش سپرد به  یسرش را رو الریآ

که گذشت گفت  :منم  یمازار و کم ینفس ها یصدا

 بکنم ؟ یاعتراف کی

 

 پاسخ داد :بکن  مازار
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 دیکش شیها هیادکلن مازار را از بالش به ر یبو الریآ

 شبیمثل د یبود نجایبودتو ا شبیو گفت :اگه االن د 

رسوم و رسومات و  الیخ یکه ب یدادیم شنهادیپ

 میاالن با خودم بر نیهم ای.ب زایچ نیپاگشا کردن و ا

 کردم  یعنوان دعوتتو رد نم چیبه ه
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۳۱ پارت
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 دیکش شیها هیادکلن مازار را از بالش به ر یبو الریآ

 شبیمثل د یبود نجایبودتو ا شبیو گفت :اگه االن د

رسوم و رسومات و  الیخ یکه ب یدادیم شنهادیپ

 میاالن با خودم بر نیهم ای.ب زایچ نیپاگشا کردن و ا

 کردم  یعنوان دعوتتو رد نم چیبه ه

 

نموندم و  شتریب نکهیاز ا یخوای:م دیپر س مازار

 ؟ یکن مونمیاصرار نکردم پش شتریب

 

 مگه نه ؟ یربط گفت :مازار بهم اعتماد دار یب الریآ

 

 جا خورد  الریموقع آ یاز سوال ب مازار

هست  یزیکه دارم .....چ یدونیمحکم پاسخ داد :م اما

 بدونم ؟ دیکه من با

 

ربط گفت :امشب اتاقت سرده و گرم هم  یب الریآ

  شهینم
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 .یقرار گفت :بغل الزم یب مازار

 

 نکهیپروا شده بود حرف زدن پشت تلفن و ا یب الریآ

 چشمان  مردش  مقابلش نبود

 کردنند  شیپروا یب

 خجالت گفت :آره فکر کنم  بدون

 

زبونت  نیهستم ا یگفت :وقت ینرمش چیه یب مازار

 کجاست 

 

از چشات  یهست یهم با صراحت گفت :وقت الریآ

 کشم  یخجالت م

 

 

 مرد جوان نشست  یلبها ینرم نرمک رو لبخند

فاصله بود کاش دستش به دخترک  لومترهایک انشانیم

  دیرس یم
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مثل جلسه دادگاه  ایمهم دن یلعنت به همه کارها بازهم

 شدیم یامشب راه نیکه اگر نبود هم شیفردا

 

 وار در خودش جمع شد  نیتشک جن یرو الریآ

  دیشن یرا م شینفس ها یصدا مازار

 دیپرس ستیبود حال همسرش رو به راه ن دهیفهم

 کنم حالت خوب بشه؟ کاری:چ

 

ند و گفت :بهم به گوشش چسبا شتریرا ب یگوش الریآ

 رسه  یبهت نم یبیبگو از سمت من آس

 

و به حالت دراز  دیتخت کش یرا رو شیپاها مازار

 بزنم ؟ بیمن بهت آس ینگران یعنیکش در آمد :

 

 صوررتش را کالفه کنار زد  یتو ختهیر یموها الریآ

 به عهده شوهرش بود  فهیوظ نیا شیشب پ سه

 یزنینم بیوقت بهم آس چی:من مطمئنم که تو ه گفت

.... 
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مرد جوان  یلبها یکه رفته بود دوباره رو یلبخند

 نکهیگفت :من نگران توام نگران ا الرینشست و آ

 برسه  یبیمبادا از سمت من به تو آس

 

 سرش گذاشت  ریدستش را ز مازار

 ؟ یزدن هم بلد بی:مگه تو آس دیوپرس

 

 بلدم؟  یگی:تو م دیمظلومانه پرس الریآ

 

 یزیچ کیتو فقط  گمیگفت :من م متیبا مال مازار

  یبلد

 

 ؟ ی:چ دیکنجکاو پرس الریآ

 

که پاسخ داد  یبود وقت یفتگیمازار پر از ش یصدا

  یعاشق کن شتریهر روز منو ب نکهی:ا
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  یمنو عاشق کن ی:تو هم بلددیپرس الریآ

 

محکم گفت :بلدم ...انقدر بلدم عاشقت کنم که  مازار

حالت  یکس چیه دنیبا د ایدن یجا چیوقت ه چیه

  زهیبه هم نر ینجوریا
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۳۲پارت
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محکم گفت :بلدم ...انقدر بلدم عاشقت کنم که  مازار

حالت  یکس چیه دنیبا د ایدن یجا چیوقت ه چیه

  زهیبه هم نر ینجوریا

 

 در خودش جمع شد  شتریب الریآ

 بود  دهیرا فهم زیجوان همه چ مرد

 نباش  ریگفت :ازم دلگ دینال

 

  ستمیجا به جا شد :ن شیدر جا مازار

 

 ؟یاری:پس چرا به روم م دیپرس الریآ

 

اون  دنیبا د نکهیجواب سوالش گفت :ا یبه جا مازار

نزدن به  ایزدن  بیمن بوده و نگران آس شیفکرت پ

من  یبرا یجا کیقلبت  یتو  یدار یعنی یمن بود

  یکن یباز م

 

 تو جا باز کردم یقلبم برا ی:من تو الریآ
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 یچطور یدونیم یبهتره بگم تو خودت راهشو بلد ای

  یخودت جا باز کن یقلب من برا یتو

 

 از جواب همسرش لبخند زد  یراض مازار

من وباشم  ییجا کی میبر خوادیادامه داد :دلم م الریآ

کس نباشه و به  چیاز خودمون دوتا ه ریوتو و غ

 فکر نکنم . یچ چیه

 

را در دستش جا به جا کرد و گفت  یگوش مازار

االن  نیدادگاه فردا بشم و هم الیخ ی:بنظرت اگه من ب

که فقط خودمون دوتا  ییجا کیدنبالتو ببرمت  امیب

ماهه منتظره تا  کیکه  ی.در حق اون آدم میباش

 جلسه دادگاه فرداش برسه ظلم کردم ؟

 

کنم  یمن قبول م ینک یگفت :چرا فکر م عیسر الریآ

ساعته  کیتازه  یحاال که بعد چند ساعت رانندگ

و  یدوباره جون خودُت به خطر بنداز رازیش یدیرس

 ؟.... نجایا ییایب یکن یچند ساعت رانندگ
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 یاش گل کرد و گفت :چرا فکر م یباز قلدر مازار

 نینبودم به ا ریگ نجایمن اگه فردا کار نداشتم و ا یکن

که  یاالن تا لحظه ا نیو از هم دادمیم تیحرفها اهم

بود  یکردم .بعدش کاف ینم یبرسم بهت رانندگ

کولشو  یدمشو بذار رو یبغلم تا خستگ یتو رمتیبگ

 بره 

 

 ؟ یدان یرا م راستش

 کرده بود  ینه دروغ گفته بود نه زبان باز الریآ

 دانست  یمرد راهش را م نیا

 بود  افتهیراه نفوذ در قلب دخترک را  

 جمالت ساده و قشنگش  نیهم با

  ششیآال یب یها یمهربان نیهم با

و گلنگ الزم  لینفوذ در آن ب یبرا ستیکه کوه ن قلب

  یو سنگ سخره بتراش یباش

 موجود کوچک مظلوم است  کی

  شودیمحبت صادقانه و پاک رام م یبا کم که

 زد و نامش را خواند :مازار ... یلبخند کم رنگ 
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 :بله ؟ دیشن جواب

 

وقته و تو  ری.االنم د یکرد ی:تمام امروز رانندگ الریآ

فردا  یبخواب تا بتون ریبرو بگ یفردا صبح دادگاه دار

  یبش داریب
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 ۴۳۳ پارت
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کرد درست  یگذاشت اصال باور نم یرا م یگوش یوقت

 یداشت تو یغروب وقت یها یکیدو روز بعد نزد

 کرد  یشام کشک و بادمجان درست م یآشپزخانه برا

مازار بود  یصدا هیشب تینها یکه ب یمردانه ا یصدا

 کنفریکه به  ی:انقدر درست کرد دییپشت سرش بگو

دوست  یلیهم برسه آخه من کشگ وبادمجون خ گهید

 دارم 

 

  دیسرچرخاند مازار را پشت سرش د ناباور

که کشک  حانهیبه ر الریدر مقابل بهت چشمان ا مازار

 خانوم  حانهیکرد نگاه کرد و گفت :سالم ر یرا آماده م

 

شده بود  بالبخند  ریکه غافلگ نیا نیدر ع حانهیر

  نیگفت :سالم خوش آمد یگرم

 

صورت مازار  رهیگرد شده خ یاما با چشمان الریآ

 ؟ یکن یم کاریچ نجایشدو گفت :تو ا

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



بر لب نگاهش کرد  گفت :مگه  یبا لبخند بزرگ مازار

 میکه فقط خودمون دوتا باش ییجا کیدلت هوس 

 نکرده بود .اومدم ببرمت اونجا

 

 نیجمله مازار گفت :واقعا ا دنیاز شن ریمتح الریآ

 ؟ یاومد نیا یهمه راهو برا

 

به سمت در آشپزخانه رفت و گفت :من برم  حانهیر

 سفره رو پهن کنم 

 

 از آشپزخانه خارج شد و

و  دیرا کش الریهوا دست آ یرفت مازار ب حانهیر تا

 دلم برات تنگ شده . نمیبب نجایا ایگفت :ب

 

 دیآغوشش کش انیرا با سرعت م دخترک

تن تنومند و مهربان  مازار فرو  انیم کبارهی الریآ

 رفت  

 ؟ ی:موهاتو چرا بست دیقلدرمآبانه پرس مازار
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 را باز کرد  الریگل سر آ و

با خنده از لحن  الریدورش رها شد و آ شیموها و

 یمازار گفت :داشتم غذت  درست م یعصب

 داشیاز چند ساعت راه پ کهویکردما.خبر نداشتم آقا 

  خوادیمنو م یو دلش موها شهیم

 

  دیهمسرش کش یموها انیم یقینفس عم مازار

با ادکلن مازار  ختهیتن آم یهم مشامش را از بو الریآ

 پرکرد 

بود گفت :  دهیاش چسب نهیسرش به سکه  همانطور

هفته  کی؟قرار بود ما  یباش نجایقرار نبود امروز ا

 نیرو بب گهیهمد رازیش یتو گهید

 

 الریآ  یاز عطر موها یگریدم د ریناپذ یریس مازار

نم  یهنوز کم شیکه در اثر دوش گرفتن چند ساعت پ

 یهمه قول و قرارها یو گفت :گور بابا دیداشت  کش

  خوادیدو نفره م ییجا کیکه تو دلت  یوقت ایدن
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مازار  فرو کرد و گفت  نهیدر س شتریسرش را ب الریآ

 ؟ یگیم یه کشمیخجالت م یدونی:م

 

شد و گفت  یخال الریگردن آ یگرم مازار رو نفس

خواسته اونم با شوهرت خجالت  ییدلت تنها نکهی:ا

 نداره که 

 

  دیمازار مال نهیصورتش را به س الریآ

گرفتم  میدارم که تصم یسفر کار کیگفت : مازار

 سفره دونفره دو ،سه روزه  کیکنم به  لشیتبد

 

سر برسد از آغوش  یمبادا کس نکهیاز ترس ا الریآ

 مازار جدا شد و گفت :واقعا ؟

 

 بر لب پاسخ داد :بله واقعا  یبا لبخند مهربان مازار
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۳۴ پارت

 

سر برسد از آغوش  یمبادا کس نکهیاز ترس ا الریآ

 مازار جدا شد و گفت :واقعا ؟

 

 بر لب پاسخ داد :بله واقعا  یبا لبخند مهربان مازار

 

 لبان شوهرش را دوست داشت  یمهربان رو لبخند

جان   شتریقلبش امروز  ب یکرده تو لهیپ شمیابر کرم

 گرفت  یم
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 دیرفت پرس یم شیبه سمت پروانه شدن پ شتریب 

 ؟ میبر دیبا ی:ک

 

به گاز انداخت و گفت :کشک و  ینگاه مازار

  میافت یراه  م میبادمجون خوشمزه تو رو که خورد

 

 

همه ساعت  نی؟تو ا میچشم گرد کرد :امشب بر الریآ

 ؟ یکن یدوباره امشب رانندگ یکرد یرانندگ رازیاز ش

 

اش را فشار داد و گفت :نترس چند  ینیآهسته ب مازار

 هتل   میریبعدش م ستین شتریساعت ب

 

گردنش را کج کرد :خوب شب استراحت کن فردا  الریآ

  میریم

 

همسرش گفت  یها یدلبر یدلش رفت برا مازار

تا  میوقت کم دارم بهتره زودتر بر  نکهیهم ا شه،ی:نم
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زودتر برسم تا کارامو  دیبا نکهیو هم ا میبا هم باش

 میانجام بدم. در ضمن اگه بهت بگم کجا قراره بر

  میزودتر حرکت کن یشیخودتم مشتاق م

 

شد :مگه کجا  رهیکنجکاو به چشمان شوهرش خ الریآ

 ؟ میقرار بر

 

 بهت . گمیبا خباثت گفتم :االن که نم مازار

 

 یبخور ارمیب یچا کی می:باشه پس  بر  دیخند الریآ

 ساکمو آماده کن  بعد برم

 

برام قهوه  یچا یبه جا شهیدر خواست کرد :م مازار

 ؟از صبح که حرکت کردم قهوه نخوردم  یدرست کن

 

 میهنوز دار یلبخند زد:باشه حتما . قهوه فور الریآ

 همونو درست کنم اشکال نداره؟ 
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هم خوبه ....تا تو زحمت  یلیپاسخ داد :نه خ مازار

 شیپ قهیمن چند دق یکش یدرست کردن قهوه رو م

  رمی.اجازه رفتنمون هم بگ نمیمادرت بش

 

 آشپزخانه خارج شد از

 

قبل بخاطر  یکه سر یهم سمت ظرف قهوه فور الریآ

 بودنند رفت دهیحضور مازار خر

خبر  شیلبها یکه خودش از وجودش رو یلبخند با

 نداشت 

 که از آمدن مازار گرفته.  یحس خوب و

 تیخودش آنقدرها هم اهم که از نظر یخواسته ا آن

و دنبال او  دهیراه کش لومترهاینداشت  مازار را از ک

 اورد

 یبخش احساس یادیز یروزها یتوانست برا یم

 کند  ریمغزش را به خودش در گ

به  یدادن مازار به خواسته اش حساب تیاهم نیا

 مزاقش خوش آمد 

 بر دلش نشست  یادیز
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را درست کرد و زود از  آشپزخانه خارج شد   قهوه

شوهرش با مادرش بفهمد  یحرفها یاز البه ال دیشا

 قرار است کجا بروند 

 وشعله نشسته بود  حانهیکنار بانو و ر مازار

 مقابلش گذاشت  الزیرا که آ قهوه

محبت نگاهش کرد و گفت :دستت درد نکنه زحمت  با

  یدیکش

 

 دبا لبخند سر تکان دا الریآ

  وستیجمعشان پ به
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۳۵ پارت

 

مسافرت چند  کیبه شعله گفت :شعله خانوم  مازار

  نیاومده  اگه شما اجازه بد شیبرام پ یروزه کار

 هم با خودم ببرم الریآ

 

 حرف زدن مازار با مادرش را دوست داشت  محترمانه

 کرد را هم  یم تیگرفت و ادب را رعا یاجازه م نکهیا

 

و  یتوانست فقط اطالع دهد آمده تا با زن شرع یم او

 اش به مسافرت برود  یقانون

 گرفت یگذاشت و اجازه م یاحترام م اما

 خواهند  یرا م نیهم زنها

 دلشان را داشت باشد  یباشد هوا دیبا یکی

 خانواده اشان را  یهوا
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 مادر و پدرشان را  یهوا

خواهند دوست  یدانستند اگر م یمردها م کاش

 نیا شیاز نشانه ها یکیداشتنشان را نشان دهند 

 است که به خانواده زن احترام بگذارند 

 یدانستند بخدا زن ها موجودات سخت یمردها م کاش

  ستندین

 شکنند  یشکند ،م یدل مادرشان م یفقط وقت آنها

 شوند  یمنابود  شودیم یاحترام یبه پدرشان ب یوقت

 ستندین یبیزنها موجودات عج بخدا

 دانستند....  یم یمردها کم کاش

  

از مازار بود  تیکه نشانه رضا یبا لبخند گرم شعله

،ان شاهللا  یدار اریکنم پسرم اخت یگفت :خواهش م

 خطر باشه  یکه سفرتون ب

 

و گفت  دیاز قهوه اش  را نوش یجرعه ا مازار

  دیکرد ی:متشکرم .بزرگوار
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 که کنار هم زمان گذرانند  یا قهیدق چند

از جا بلند شد و گفت :پس با اجازه اتون تا  مازار

  نمیبرم مامانم بب قهیآماده بشه من چند دق الریآ

 

بود نگاه کرد و  گفت  ستادهیبه مازار که سر پا ا بانو

 یمازار امروز چند ساعت رانندگ یدار ی:چه عجله ا

  دی.امشب استراحت کن فردا بر یخسته ا یکرد

  

 ینگاه کرد و گفت :ممنون ول شیبه زنعمو مازار

 زودتر برم تا به کارام  برسم .... دیکار دارم با یلیخ

 

شهرام  یلب نشاند و گفت :راست یرو یبزرگ لبخند

 فرستاد غامیبرات پ

 

 شهرام را بدهد به سمت در رفت  غامیپ نکهیبدون ا و

  هم همراهش شد الریآ

 گهید ایو گفت :تو برون ن ستادیدم در هال ا مازار

 نره  ادتیجمع کن .لباس گرم  لتویسرده .برو وسا
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تر  عی.سرمایشام بخور میکن یوقت نم الریآ یراست

  میآماده شو تا بر

 

کشک و بادمجون  یگفت یدر هم شد :ول الریآ صورت

  یدوست دار یلیخ

 

و گفت :وقت  دیبه چهره لوس دخترک خند  مازار

 خوشمزه من ... خورمیدستپختو م گهید کباری ادهیز

 

  شدیمثل دختربچه ها م یگاه دخترک

  یو خوردن بامزه

به اتاق رفت تا لباس  الریاز در خارج شد آ مازار

 بپوشد 

 وارد اتاق شد :کمکت کنم؟ بانو
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۳۶ پارت

 

 وارد اتاق شد :کمکت کنم؟ بانو

 

  شمیسر تکان داد :آره ممنونت م الریآ

 

 حانهیخواست لباس بردارد که ر ستادیمقابل کمد ا بانو

 وارد شد و گفت :منم اومدم کمک 

 

 نهیرا جمع کرد و همانطور که مقابل آ شیموها الریآ

 حانهیر یبود گفت :نه تو رو خدا بانو نذار ستادهیا

 یفکر م نیا رهیمازار م شیروم پلباس بذاره که آب

 کنه همه مثل خودش منحرفن 
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  دیبا صدا خند حانهیر

:اتفاقا مطمئنم  دیمشغول برداشتن لباس شد و پرس و

اگه به شوهرت باشه دوست داره همه رو من انتخاب 

مگه شام  یپوش یلباس م یچرا دار الریکنم ....آ

 ؟ نیخورینم

 

صورتش بود  یرو شیکه سرگرم نشاندن آرا الریآ

 شهیگفت :نه .مازار گفت وقت نم

  

.پس من برم  یگی:راست م دیدست از کار کش بانو

راهتون بذارم .کشک و  یتو یبرا یذره خوارک کی

  دیظرف ببر یتو زمیر یبادمجون هم م

 

به خواهرش نگاه گرد و گفت  نهیآ یاز تو الریآ

 یکن ی:ممنون لطف م

 

 کدامشان سرگرم کار خود شدنند  هر
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  شدیداشت آماده م الریآ

 بست  یچمدان خواهر شوهرش را م حانهیر

 کردنند  یرا آماده م یبانو و شعله هم سبد مسافرت و

صورتش  یرو یمناسب شیآرا نکهیبعد از ا الریآ

 نشاند 

 شتافت حانهیبه کمک ر دیهم پوش لباس

ساعت با مادرش  کیاز  شتریهم فرصت نکرد ب مازار

 شوند یا راهوقت بگذراند و آمد ت

 که برگشت .منصور هم آمده بود مازار

شعله هر چه را  یینبود مازار بانو البته با راهنما در

راه الزمشان بشود  یکرد ممکن است تو یکه فکر م

 عقب گذاشت  یصندل یرو

 یوشام و فالکس چا وهیم یرا که حاو یمسافرت سبد

 یسفره کوچک .حت کیو قندان  وانیبود همراه ل

 دو پتو وبالش هم گذاشت  شانیبرا

 سردشان بشود و پتو نباشد  ییجا مبادا

همه مادرها را هم  یشگیدلشوره هم گریبود د مادر

 داشت
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کردنند و از خانه خارج  یگرم یکا خداحافظ خالصه

 شدنند 

تنها شد رو  الریدم در مازار  با بانو و آ نکهیاز ا بعد

 بوده ؟ یعموم چ غامیپ یبدون یخوایبه بانو گفت :نم

 

تو انگار  یو گفت :من که مشتاقم بدونم ول دیخند بانو

 ؟ یخوایم یلفظ ریز

 

گفت :شهرام بهت سالم رسوند .گفت  طنتیبا ش مازار

  رهیبوس آبدار از لپت بگ کیبگم به جاش  الریبه آ

 

 انداخت  نییاز خجالت سرخ شد و سر پا بانو

 جلو رفت  الریآ

 شهیدور گردن خواهرش حلقه کرد  وگفت :نم دست

چشم   یشوهرم اجرا نکنم به رو یکه دستور عمو

.... 
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صورت بانو گذاشت و  یرو قیبوسه محکم و عم کی

 شهرام  یبه جا نمیگفت :ا

 

جان دلم خواست  یابرو باال انداخت گفت :ا مازار

  ی.کاش شهرام خواسته بود منم به جاش بوس کن

 

 دییایح یو گفت :جفتتون ب دیخند بانو
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  یزغال#چشمان
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 ۴۳۷ پارت

 

 انداخت  نییشد و سر پا دیسرخ و سف الریآ

کمرش گذاشت و گفت : شوهرت  یدست رو مازار

 ؟... امیح یگفته  من ب ینجوریا

 

 الریکمر آ یو دستش رو ستادهیهمان حالت که ا در

کند و گفت :برو  تیهدا لیبود تا او را به سمت اتومب

 یکه داد یغامیچه پ نیا ایح یبهش زنگ بزن بگو ب

 ؟

 

 کرد  تیهدا نیرا به سمت ماش الریآ 

 سوار شد و در را بست  الریا نکهیاز ا بعد

 یندار یبانو قرار گرفت و گفت :خوب کار مقابل

 ؟ یالزم ندار یزی؟چ

 

خوش بگذره مراقب  دیمهربان گفت :نه بر بانو

 دیباش گهیهمد

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 چشم برو تو سرده .خداحافظ ی:به رو مازار

 

 شد راه افتاد  لشیهم سوار اتومب خودش

گفت  الریرا روشن کرد و  به آ یبخار زیاز هر چ قبل

 ؟ ستی.سردت که ن شهیگرم م نی:االن ماش

 

 ؟ می.مازار قراره کجا بر ادیپاسخ داد :نه ز الریآ

 

 التیخوب .خ ییجا کیحرکت کرد و گفت : مازار

 بهت بد بگذره ذارمیراحت نم

 

 را چرخاند  سرش

 ریکه گفت غافلگ یلحظه دخترک را با جمله ا کی در

 کرد 
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از   نمتیب یرا چرخاند و گفت :هر بار  که م سرش

من هربار عاشق  یچشما دونمینم یدفعه قبل قشنگتر

 صورت تو هربار قشنگتر  ایتره 

 

 جمله را نشد نیا دنیانتظار شن الریآ

 دنیمنتظر شن دییمازار جمله اش را بگو نکهیاز ا قبل

 در باره سفرشان بود یحیتوض

 در قلبش به پرواز در آمد  یشاپرک

انداخت و لبخندش انقدر عمق گرفت  نییرا پا سرش

 شد  انیکه چال گونه اش نما

 دادیم شیچال را نما نیداند هر بار که ا یخدا م فقط

 برد یقصه م یاز مرد جوان چشم آب یچه دل

 

 کرد  ریدوباره دخترک را غافلگ مازار

 یربط چیکه زده بود ه یکه به حرف یبا جمله ا نباریا

 نداشت  

 دو ،سه روز که نبودم چطور گذشت ؟ نی: ا گفت

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



نهفته  یحس کرد پشت سوالش منظور خاص الریآ

 است 

لبخند بر آن نبود  گریکه د یبلند کرد و با صورت سر

 یدرباره روز اول یخوایبه مازار نگاه کرد و گفت :م

 ؟..... میحرف بزن یکه رفت

 

گرفت و گفت  یدستش به باز انیرا م فشیک بند

:الزمه که بگم دوست ندارم درباره اون روز و 

 اتفاقاتش حرف بزنم 

 

از راه مقابلش َکند و  یلحظات ینگاهش را برا مازار

:الزمه که منم بهت بگم من و  دیو پرسداد  الریبه آ

مثل چند ماه  میتون یاز زن و شوهر بودن م یتو جدا

  میو درد و دل کن میقبل با هم دوست هم باش

 

گنم از  یواکنش نشان داد :چرا حس م عیسر الریآ

 ؟ یدار یحرفت منظور خاص نیا
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حال آن  یآور ادیبا  الریکه متوجه شد بود آ مازار

شده از در صلح در آمد و گفت :درست  یروزش عصب

که هر وقت  یبدون خوامیمنظور دارم م یکن یفکر م

 کنم  یمن گوش م یدرد و دل کن ای یحرف بزن یبخوا
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۳۸ پارت

 

 انداخت  نییخجالت زده سر پا الریآ

سوال  ریاو را ز خواهدیکرده بود شوهرش م فکر

 ببرد 
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 را در هم گره کرد تانشدس

امان نداده بود مازار حرفش را بزند و زود  نکهیا از

 شد  مانیقضاوتش کرده بود پش

 را تحمل کرده  یادی،سه روز گذشته فشار ز دو

 زود رنج و حساس شده بود  یکم و

 یاز رفتار همسرش متوجه شده بود که روزها مازار

 را نگذرانده  یخوب

 یکرد و خوب م یم ینیب شیها را پ نیکه همه ا البته

 دیمرد جد کی شیریپذ یبه همسرش برا دیدانست با

 زمان دهد  شیدر زندگ

 

که از  یمیهر دو در سکوت به آهنگ مال قهیچند دق 

 گوش سپردنند شدیپخش م لیآغاز حرکت در اتومب

مازار غرق در افکارش نام دخترک کنار  نکهیا تا

 ؟ الریدستش را خواند :آ

 

سر چرخاند و بدون حرف  نگاهش کرد و مازار  الریآ

 حالت خوبه ؟ یکنار من ی:وقت دیپرس
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 افتاد رینگاه شوهرش گ ییایدر در الریآ نگاه

و  دیریمجبور شد چشم بگ لشیاما بر خالف م مازار

 به جاده بدوزد 

 انگشتش کرد  یهم سرش را گرم حلقه تو الریآ

ه .منم فقط خوب یهمه چ یو کنارم یهست ی:وقت وگفت

 رهینم یا گهید ییجا چیه نجایکنارم توام فکرم جز ا

 .... یول

 

 دخترک کالمش را قطع کرد  دیکه د مازار

 ؟ یچ ی:ول دیچرخاند و نگاهش کرد و پرس سرش

 

 حلقه بود  ریهمچنان درگ الریآ

 .... یستین یوقت ی:ول گفت

 

 حرفش را قطع کرد  باز

 کی کباری ونیتلوز یمازار نگاه کرد و گفت :تو به

 یکه بخاطر شنا تو یگذاشت درباره آدمها یبرنامه ا
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از آدمها رو  یکیغرق شدن  راستانداردیغ یجاها

 یم یاما ه یواقع ایبود  یساز هیشب دونمینشون نم

اومد باال  یم یگشت باال .وقت یبر م یآب ه ریرفت ز

آب هنوز  ریرفتن ز شتاما وح دیکش یهوا بود نفس م

 صورتش بود ... یتو

 

همسرش  یبا دقت و در سکوت کامل به حرفها مازار

 سپرد  یگوش م

 دارد  یجمالت قصد نیاز گفتن ا الریا دیفهم

کرد :حال من حال همون  انیباالخره قصدش را ب الریآ

 یآبم و هوا هست وقت یانگار رو یهست  ی.وقتقهیغر

دست  ی. ه زنمیدست و پا م یآب ه ریز رمیم یستین

 نیا روزیامروز و د نیحال و گذشته .ب نیب زنمیو پا م

 مازار دمیهمه اش با خودم جنگ یچند روزه که نبود

 

 یدانست .از قبل خودش را برا یرا م نهایتمام ا مازار

 دیاتفاقات آماده کرده بود  پرس نیمواجه شدن با ا

 ؟ یدی:چرا جنگ
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نکنه خطا  گمیدرمانده گفت :همه اش با خودم م الریآ

 یینکنه فکرم جا یبش تیکنم تو اد یکنم .نکنه کار

  دیبره که نبا یبره .مبادا نگاهم سمت دیبره که نبا

 

 دونمیبخش گفت :من نم نانیآرام و اطم یبا لحن مازار

 یاما من انقدر تو رو م یشناس یتو چقدر خودتو م

نگاه تو ،حواس تو ،چشم تو محاله  دونمیشناسم که م

 دیکه نبابره  ییجا
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۳۹ پارت
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 را گرم  کرد  الریدل آ شیحرفها

  دهیشد بر ساحل طوفان زده قلبش تاب آفتاب

 پژمرده قلبش نشست  یشد بر گلبرگ ها شبنم

 حرفها را بشنود  نیا شتریداشت ب دوست

خودش بود  شتریخوش آمد ب یهم ندانست برا خودش

قلبش که خواست  شتریب نانیاطم یبرا  یبرا ای

 بپرسد پس نام همسرش را خواند :مازار ؟ یسوال

 

لحن ممکن گفت  نیتر نیدر جوابش  با دلنش مازار

 :جان مازار ؟

 

 گفتنش جان داشت  جان

  یجانش جار یب یشد در رگها جان

 داد  شیروزها نیجان ا یگفت و جان به جان ب جان

 لبش نشست  یگرم  و نرم نرمک رو لبخند

 قلبش به پرواز در آمد  انیم یشاپرک

 اش نبود  رهیمازار خ نگاه
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  شدیم رهیجاده را  خ دیتوانست که باشد .با ینم

که به صورت دخترک  یکوتاه یاز نگاه ها اما

  دیانداخت لبخندش را د

 دیپرس الریآ دییخواهد بگو یچه م ندیبود  بب منتظر

 ؟ یدار نانیبه من اطم یگی:تو واقعا انقدر که م

 

که  ینیاز ا شتریب یلیمحکم پاسخ داد :من خ مازار

 دارم  نانیگفتم بهت اطم

 

 وانیل کیکه با  یماریشد .درست مثل ب نیریش کامش

  شودیآب قند حالش خوب م

 خوب شد  حالش

 حال آن لحظه اش  یکم بود برا خوب

 حهیآشپزخانه را یکه تو یاز همان لحظه ا اصال

 ادکلنش را حس کرد 

  دیچیپ شیبندش صدا پشت

 گرفت  شیراه خوب شدن را در پ حالش
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و  نانیخواست جز اطم یچه م شیروزها نیمرد ا از

 عشق ؟

 گذاشت  یکم نم چکدامشیدر ه او

:انقدر به خودت سخت  دیچیمازار در گوشش پ یصدا

تو اگه آدم خطا کردن و اشتباه  اریو فشار ن رینگ

سقف  کی ریز اوشیکه با س یاون وقت یرفتن بود

...پاک  یاما راهتو اشتباه نرفت یگرد یخطا م نیبود

که  نهی...خاطره ها عادتشون ا یکرد یو پاکدامن زندگ

نباش .من و تو  گرانتو ن یادمو جون به سر کنن ول

 یجا گهیکه د میخوب بساز یقراره انقدر خاطره ها

 گذشته نمونه .... یبرا

 

 یت کرد و سپس ادامه داد :زندگلحظه سکو چند

 نهیا تشیهم خاص زادیداره .آدم یو کم و کاست یسخت

آسون  ایبد ،سخت  ایعادت کنه خوب  یزیکه به هر چ

 یجز روزمره زندگ شهیم یجا کیباالخره  یهر اتفاق

اما ...اما تو  یکن یو بهش عادت م یای.باهاش کنار م

 یجز روز مره ها بشم خوامیبه من عادت نکن .من نم

 دونمی....من تو رو بلدم بهم زمان بده م تیزندگ
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 یبشه .جور رمیکنم که دل و عقلت با هم در گ کاریچ

 که عادت نشم  .....

 

 نگاهش کرد  رهی،خ رهیخ الریآ

 گفت  یم راست

 یمرد بلدش بود که اگر نبود نم نینبود. ا نیا جز

کند .که اگر  رشیمدت کم انقدر در گ نیتوانست در ا

 آورد  ینبود انقدر با خودش آرامش نم

 دانست  یمرد او را م نیا

 دانست  یصاف کردن دلش را هم م راه

گذاشت  یسپرد و م یخودش را به دستان او م دیبا

 بسازد   ییرا به تنها شانیهر دو یزندگ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۰ پارت

 

که گفت  یداشت وقت مانیا ایدن اینگاهش دن  مازار

 یرو باهم درست م ینخور همه چ ویچ چی:غصه ه

  میکن

 

و  یکن یسرزنش نم نکهیخجالت گفت : ا یب الریآ

 یکن یبازخواست  نم نکهیخوبه ،ا یزنیتهمت نم

با  نکهیحواست بهم  هست  هم خوبه  ا نکهیخوبه .ا

همه  نیو ا یهست نکهیخوبه .ا میکن یهم درستش م

 خوبه  یلیهم خ یاریآرامش م

 

را عوض کند  شانیحال و هوا نکهیا یبرا مازار

گرفتمت  نکهیگفت :کال ا طنتیزد و با ش یچشمک

 ؟ یکرد یشوهر چه م یقحط نیخوبه .وگرنه تو ا
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از خودم بود که به دام  یزرنگ زمی:عز دیهم خند الریآ

 انداختمت 

 

 :نه بابا ؟ دیقاه قاه خند مازار

 

 خنده سر تکان داد :بله  انیم الریآ

 

 ادا کرد  دهیرا بلند و کش بله

به تور افتادا  یسر خوش گفت :شاه ماه مازار

  ی،خوش قد وباال و از همه مهم تر چشم آب پی.خوشت

 

بر لب که از آثار خنده اش بود  یبا لبخند بزرگ الریآ

 رهیگ یم لیگفت :چه خودشم تحو

 

و پر ستاره نگاه  کیتار یبه آسمان  سورمه ا مازار

 ؟ میشام بخور مینیجا بش کی: دیکرد و  پرس
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 سر تکان داد الریآ

 سرده  یلیخ رونی؟فکر کنم ب ستیزود ن دونمی:نم

 

 یدرست م شیسرعتش را کم کرد و گفت :آت مازار

نخوردم  گرسنه ام  یدرست و حساب یکنم .ظهر غذا

 ؟ میبزن میبر

 

سرد  یلیاگه  خ یمردد سر تکان داد :باشه  ول الریآ

  میشام بخور نیماش یتو نجایهم شماینم ادهیبود من پ

 

 نمیرا  به گوشه جاده کشاند و گفت :ا لیاتومب مازار

 به چشم

 

 شدن داشتند  ادهیدو در را باز کردنند و قصد پ هر

  دیکوب الریسرما خودش را با شدت به صورت آ که

آن ها در  لیهوا و تردد کم اتومب یکیتار یطرف از

 جاده خلوت ترس  و وحشت به دلش انداخت 
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 ادهیسرده هم ترسناک من پ یلی:مازار هم خ گفت

  شمینم

  میبخور نیماش یشام تو ایب

 

و سوار شد و گفت :دختر کوه و دشت ما  دیخند مازار

 ... نیرو بب

 

 عقب خم شد و سبد را برداشت  یسمت صندل به

خوردن و  یظرف غذا را به همراه نان و سبز الریآ

 برداشت  یسبد مسافرت یقاشق  از تو

 استفاده کرد  زیخود سبد هم به عنوان م از

 ساده  تینها یب یکوچک دونفره با شام زیم کی

 الریلقمه را درست کرد و به سمت آ نیاول مازار

 گرفت 

 با خنده گفت :چه بزرگه  الریآ

 

 :بخور نوش جونت  دیهم خند مازار
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و لذت  فیخودش درست کرد و با ک یدوم را برا لقمه

 خورد 

از فرو دادنش گفت :دست خانوم خوشکل خودم  بعد

همه  نیکرده اش ا خیدرد نکنه که کشک و بادمجون 

 خوشمزه اس 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۱ پارت

 

 ی؟تو یشام خورده بود ینطوری:تا حاال ا دیپرس الریآ

 باشه  زتیهم م یسبد مسافرت نیماش
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درست کرد و گفت :نه  اقیرا با اشت یلقمه بعد مازار

 از عواقب خانوم ترسو داشتنه نمیواال ا

 

 رونی....اون بییو گفت :والبته سرما دیخند الریآ

اونم به قول  میشام بخور مییخوایسرده چطور م یلیخ

 کرده  خیتو شام 

 

چرخاند و گفت :چقدر  نینگاهش را در اطراف ماش و

 گرگ بهمون حمله کنه کی نجای.فکر کن ا کهیهم تار

 

و گفت :گرگ غلط  ختیر وانیل یآب تو یکم مازار

من شما رو بخورم بخواد بهت  نکهیکنه قبل ا یم

 بشه  کینزد

 

 دخترک گرد شد  چشمان

 بود مردک  ایح یب چقدر

 ؟ یندار یبعدش مشکل یعنیحرص گفت : با
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 ؟ ی:بعد چ دیزدپرس یچشمک مازار

 

  دییماند چه بگو چارهیب دخترک

بشقاب گذاشت و از خجالت  یدستش را تو یتو لقمه

 انداخت  نییسر پا

لقمه را برداشت و مقابل دهانش گرفت و گفت  مازار

  ؟یبعد چ ی:نگفت

 

 دهانش را باز کرد لقمه را گرفت  الریآ

 یب یلیشد و همانطور آرام گفت :خ دنیجو مشغول

  یمزه ا

 

گفت  شدیکه از چهره اش پاک نم یطنتیبا ش مازار

 یرس یخوشمزه م یلیتو بنظر خ ی:ول

 

 یدونیمعترضانه نام شوهرش را خواند :مازار م الریآ

 ؟ یزنیحرفها رو م نیکشم ا یمن خجالت م
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مثل پسر بچه ها به نشانه مثبت بودن جواب  مازار

 یات وقت افهیسرش را تکان داد و گفت :ق الریآ

  شهیتر م یدنید یکش یخجالت م

 

  یبدجنس یلی:خ دیغر الریآ

 

کرده همراه با  خیهمان کشک و بادمجان  شامشان

 مازار تمام شد  یسر به سر گذاشتن ها

و  میهم بزن یچا کیبه مازار گفت : الریشام آ بعد

 ؟ میفتیبعدش راه ب

 

را به دست مازار  یکیو  ختیر یچا وانیدو ل الریآ

 داد 

 دینوش یکرد و کم کینزد شیرا به لبها وانیل مازار

 ؟ میکجا بر مییخوایم ی:اگه گفت
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 یگیحلقه کرد و گفت :نم وانشیدستش را دور ل الریآ

 که دلم آب شد بخدا 

 

از  یکیو گفت : دینوش یچا وانیدوباره از ل مازار

روزه  کیمشهد کار دارم .کارم  کینزد یشهرها

شبانه روز هم  کیسمت مشهد  رمیتمومه بعدش م

 میگرد یبعد بر م میمون یاونجا م

 

 کرد  ینگاهش م یوصف ناشدن یبا شوق الریآ

 نبود  فیاش قابل توص یخوشحال اندازه

 ؟ یگیذوق گفت :واقعا راست م با

 

 مشهد  میسر تکان داد :بله قراره بر مازار

 

و  دیطبق عادتش با منصور به سمت مازار پر الریآ

 ... یمرس یگفت :وا

از  یرا دور گردن او حلقه کرد و بوسه محکم دستش

 گونه اش گرفت 
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صورتش حس  یمازار را رو شیته ر یزبر یوقت

 دیتازه فهم دیچیاش پ ینیب ریادکلنش ز یکرد و بو

 چه کرد
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۲ پارت

 

 یرا دور گردن مازار حلقه کرد و بوسه محکم دستش

 از گونه اش گرفت 
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صورتش حس  یمازار را رو شیته ر یزبر یوقت

 دیتازه فهم دیچیاش پ ینیب ریادکلنش ز یکرد و بو

 چه کرد

 خشک شدنند  شانیچند لحظه هر دو سر جا یبرا

دور کند  یکه حرکاتش رو یبا خجالت در حال الریآ

  دیافتاده بودنند کنار کش

 توانست سر بلند  ینم یشرم حت از

 داغ شد  کبارهیتنش به  تمام

شرم در حال سوختن  یکرد صورتش از داغ حس

 است 

 

اما زود حودش را جمع و جور کرد و گفت :چه  مازار

شد شما هر سال  ینجوری.حاال که ا یپاداش خوب

  یدارسفر مشهد از من طلب  کیموقع  نیهم

 

 دادیرا در هم تاب م شیهمانطور که انگشتها الریآ

 دمیکه کش یهمه خجالت نیگفت :خوبه باز ارزش ا

 داره .
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 ؟ مییرا بگو راستش

 نه  مانیخجالت زده بود اما پش ازکارش

 السیدانه  گ کی  دنیبوسه از سمت او مثل چ نیاول

طعمش حس خاص   دنیتابستان و چش لینوبر در او

 داشت  یو خوب

 یهمان خوش طعم  مثل همان خواستن مثل

 

و گفت  دیدست برد آهسته گونه همسرش را کش مازار

 .گهید هیآداب شوهر دار نای:خجالت چرا ؟ا

 

 را حرکت داد  نیماش و

 کرد  یم یساعت بود که مازار رانندگ چند

 حرف زده بودنند  یهمه در از

 خوردنند  وهیو م یچا

بود  شانیرو شیکه پ یراه رهیهم در سکوت خ یگاه

 شدنند 

 

 سر شب  از
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 یخبر یدر ب الریکه آ یبعد از آن بوسه ا درست

تمام  یصورت شوهرش کاشت فکر یرو شانیهردو

 ذهن دخترک را مشغول کرده 

 آمد  یزبانش م یمدام رو یحرف

  دییخواست بگو یم یه

 کرد  یم دیترد یه

نه اما باالخره  ایدانست گفتنش درست است  ینم

 را گرفت :مازار ؟ مشیتصم

 

 یکه به خستگ یجوان دنده را عوض کرد با صدا مرد

 آلوده بود گفت :جان ؟

 

 مکث کرد  یکم الریآ

 به صورت همسرش انداخت ینگاه مازار

وقت به  چیه اوشیگفت :رابطه من و س دیبا ترد الریآ

 دینرس زایچ نیو ا نجاهایا

 

 بود  یمازار کامال جد صورت
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 کرد  افتیدر شدیرا از آن نم یاحساس چیکه ه یطور

:مگه  دیکه پرس یداشت وقت یاما نرمش خاص لحنش

 گفتم دختر خوب ؟ یزیمن چ

 

من با  ،یحس کردم الزم بدون یپاسخ داد :نه ول الریآ

 رضایچه عل اوشیکدوم از پسر عموهام چه س چیه

 یرو که دارم با تو تجربه م ییزهایکدوم از چ چیه

فقط در حد حرف  اوشیکنم .تجربه نکردم . من و س

محرم و نامحرم  و درست و غلط  میرابطه داشت

 ..... کباری.فقط  میکرد یم تیرعا
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۳ پارت

 

 میفقط در حد حرف رابطه داشت اوشی... من و س 

 میکرد یم تیمحرم و نامحرم  و درست و غلط رعا

 ..... کباری.فقط 

 

 دیسرچرخاند و پرس  الریبه محض سکوت آ مازار

 ؟ یچ کباری:فقط 

 

که خودش آغازش  یادامه حرف یبرا لیم یب الریآ

  دیبوس مویشونیپ کباریکرده بود گفت :فقط 

 

 داشت  رتیبود غ مرد

 یکرد که  حت یدخترک احساس تملک م یرو انقدر

 دانست  یم ادیرا هم ز یشانیبوسه پ نیهم

 همسرش به او اعتماد کرده بود  اما
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 شیبرا زیرا راحت کند که همه چ الشیبود خ خواسته

 بار است  نیاول

 را دوست داشت  یکی نیا

 را قرار بود با مازار تجربه کند  شیبارها نیاول همه

 چیکه کال ه رضایادامه سخنانش را گفت :عل الریآ

 یزن و زندگ ریاون در گ میبه کار هم نداشت یکار

 فهیشوهر وظ کیخودش بود و فقط به عنوان 

کنه .منم در  نیدونست مخارج من رو تام یخودش م

 خودم... یدرس و کار و زندگ ریگ

 

 ییادامه صحبتها دنیشن یبود برا لیم یب مازار

 همسرش 

کند  یکه او احساس م دیفهم الریلحن معذب آ از

 دهد  حیرا توض زهایچ نیمجبور است ا

را  الریبکشاند و آ یگرید یبحث را به جا نکهیا یبرا

روزها حواست که به  نیا یهم راحت کند گفت :راست

 درست هست ؟

 

  رهیبا صداقت گفت :نه راستش حواسم همه جا م الریآ
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کنه اون  یم خودیدستور وار گفت :حواست ب مازار

 سمت من بره و درس دیفقط با

 

 گمی:چشم آقا بهش م دیخند الریآ

 

 یدر آمد و گفت :حساب یدوباره از حالت شوخ مازار

کنکور  میریبگ یکه عروس دیدرس بخون .ان شاهللا ع

 یهم قبول بش رازیبده همون دانشگاه ش رازیش

 

 یعروس یخوایم یزود نی:واقعا به ا دیپرس الریآ

  میریبگ

 

مونده  یهنوز کل ستیهم زود ن ادیپاسخ داد :ز مازار

 ؟ یندار ی.نکنه تو آمادگ

 

را که رد شد  یشهاب دیآسمان بود  نفهم ریکه خ الریآ

 توهم زد  ایو  دیواقعا د
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آرزو  کیگفت :شهاب،شهاب رد شد بدو  جانیبا ه اما

 کن 

 

ازت  ایچشمانش را بست و آرزو کرد :خدا خودش

 یکه جا یبه دلم بنداز یجور کیمهر مازار  خوامیم

 نباشه  یا گهیکس د چیو ه زیچ چیه

 

 و چشمان بسته اش نگاه کرد  الریو به آ دیخند مازار

 ؟ یآرزو کرد یچ نمی:اعتراف کن بب دیپرس و

 

سره  کیبا صداقت تمام گفت :آرزو کردم قلبم  الریآ

 از مهر تو پر بشه 

 

 قشنگ بود  شیآرزو

 دل مرد جوان نشست  به

پر  یادیرا به آسمان دوخت .آسمان ان شب ز نگاهش

 ستاره بود 
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 شتریپاک ماندنش ب یدختر .تالش برا نیا تیمعصوم

 ارزش داشت  شیبرا یزیاز هر چ

 بود  یبودن واقعا ستودن یهمه نجابت و پابند زندگ نیا

 یاز فکر خطا رفتن هم م ینجابت داشت که حت آنقدر

  دیترس
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۴پارت

 

 شب بود  یها مهین
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 کرد  یم هیو گر داریهمچنان ب رضایکوچک عل پسر

امان  شیقرارها یاوقات ب ینبود و گاه یبچه آرام کال

  دیبر یرا م دیناه

اش  یحضور داشت  و به جار دیهم در اتاق ناه سحر

 کرد یدر آرام کردن کودک کمک م

 که بود بچه را خواباندند یهر بدبخت با

نوزاد  را در گهواره اش گذاشت به صورتش که  سحر

نگاه کرد و گفت  شدیتپل تر م یروز ها داشت کم نیا

  نهیریش یلیخ یول ادهی:دردسرش ز

 

زد و گفت :شما چرا به فکر  یلبخند خسته ا دیناه

 ؟ نیستین

 

 پوزخند زد  سحر

نداشت اما  یعادت به درد و دل کردن با کس معموال

خودش  یتو شیگنجا گریکرد د یروزها حس م نیا

تونم دست  یودم تنها که نمرا ندارد و گفت :خ ختنیر

 به کار بشم 
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 ؟ یچ یعنی: دیمتعجب نگاهش کرد و پرس دیناه

 

 به کار من نداره  یکار اوشیپاسخ داد :س سحر

 

بلند شد و کنار سحر نشست و با  شیاز جا دیناه

نکند  داریکه پسرک کوچکش را ب یآهسته ا یصدا

 .... تونیشما هم شب عروس یعنی: دیپرس

  

 یواقع مونیحرفش را قطع کرد :نه شب عروس سحر

به کار  یکار گهی.بعدش د یفقط شب عروس یبود .ول

  میهم ندار

 

 :رفتارش باهات چطوره ؟ دیپرس دیناه

 

 یلیلبخند زد :خ اوشیرفتار س یآور ادیبا   سحر

 مهربونه .هوامو داره یلیخوبه خ

سوال ازت  کی دی....ناه میبا هم ندار یرابطه ا اما

 ؟ یگیبپرسم راستشو م
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 سر تکان داد و گفت :آره حتما دیناه

 

که خودش هم از به زبان اوردن  یدر حال سحر

و   اوشی:رابطه س دیپرس دیکش یسوالش عذاب م

 در چه حد بود ؟ الریآ

 

 کرد  یسحر را  درک م یرنج صدا دیناه

رنج ها  نیبود از ا رضایزن عل الریآ یهم وقت خودش

 داشت

بدهد و  الریدل به آ رضاینگران بود عل شهیهم

 شود   رشیاس

کرد اما او  هم  یمطمئنش م رضایعل  شهیچند هم هر

 هراس داشت شهیهم

 

زن  الریآ نکهیپاسخ سوال سحر گفت :من قبل از ا در

 نکهیدوستش داشتم .اما بعد از ا یلیبشه  خ رضایعل

نداشت  یریاون تقص نکهیبا ا میهوو شد گهیبا همد

وقت هم دلم باهاش صاف نشد  چیازش بدم اومده
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اتفاقات و احساسات  یها اما بعض رهیتقص یب دونمی.م

 یاز من نویا یول....  ستیدست آدم ن یزندگ یتو

وقت  چیکنم ه یفکر هم نم  ادیبدم م الریبشنو که از آ

نبود که خط  یدلم باهاش صاف بشه ...اون دختر

 نبود یهم اهل نامرد اوشیقرمز ها رو رد کنه س

 

 ؟.... اوشی:پس چرا س دیبا شک پرس سحر

 

داشتم سحر  یریدر گ ادیروزا ز نیگفت :من ا دیناه

بعد هم که بچه اما  یبعد خبر فوت عل الر،یاول آ

از چشمم   زایچ یبودم بعض ریهرچقدر هم که درگ

دختر خوب  نهییپا یلیدور نمونده .تو اعتماد بنفست خ

کنار و منتظر معجزه  ی.نشست یا هیتو حاش شهی...هم

 بشه
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۵ پارت

 

 ؟.... اوشی:پس چرا س دیبا شک پرس سحر

 

داشتم سحر.  یریدر گ ادیروزا ز نیگفت :من ا دیناه

بعد هم که بچه اما  یبعد خبر فوت عل الریاول آ

به از چشمم  زایچ یبودم بعض ریهرچقدر هم که درگ

دختر خوب  نهییپا یلیدور نمونده .تو اعتماد بنفست خ

کنار و منتظر معجزه  ی.نشست یا هیتو حاش شهی...هم

 بشه 
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اش را محکم کرد و گفت :من از  یگره روسر سحر

 زونیآو خوادی.دلم نم دیناه ادیشدن خوشم نم زونیآو

 باشم  اوشیس

 

مگه تو  ی.تو زنش هیچ زونیلبخند زد :آو دیناه

باهات  ی؟تو مجبورش کرد شیخواستگار یاومد

خودش بود که انتخابت کرد .  اوشیکنه ؟ س یزندگ

بود که  اوشیس یرفت یاون موقع که تو گذاشت

انتخابت کرد اومد دنبالت و خواست ادامه راه با 

 تونیجمع و جور زندگ ی.حاال اگه تو دیباش گهیهمد

 دی؟همه کارها رو که اون نبا شهیم یچ یکمکش کن

 انجام بده

 

مشتاق شده  دیناه یادامه حرفها دنیشن یبرا سحر

 بود 

 کنم ؟ کاریچ یگی:تو م  دیپرس
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به پسر کوچکش که در گهواره غرق خواب  دیناه 

کن ازش دور  یبود نگاه کرد و گفت :براش زنانه گ

 ستین بهیسمتت تو برو سمتش .غر ادینباش .اون نم

 یکنه تو بغلش کن اون نم یرته اون بغلت نمکه شوه

کنه تو  یبوستت تو ببوسش اون ناز و نوازشت نم

 همه یبرا دیسحر جان زن با نیشروع کن .بب

شوهر  یبرا یداشته باشه ول ایشرم و ح ایدن یمردها

 یدم دست ایکن  کیخودتو کوچ گمیخودش نه . من نم

پا  ریمرد غرورش ز ستیهم الزم ن شهیباش .اما هم

 ادشی.تو  یالزمه تو شروع کننده باش یبذاره .گاه

خودش  نیریم نجایاز ا نیکه دار نیاصال هم یبد

که فقط خودتون  فرهدون یزندگ کی یخوبه تو یلیخ

 دست و بالت بازتره دیکن یخونه زندگ کی یدوتا تو

 

 کشم  یانداخت:آخه من خجالت م نییسر پا سحر

 

خجالت  ییزناشو یگفت :زندگ تیبا قاطع دیناه

 تالش کن تیحفظ زندگ ی.برا زمیعز دارهیبرنم

 

 در اتاق نشسته بود  اوشیس
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در اتاق گرم گفت و  دیسحر و ناه دید یوقت رضایعل

 گو هستند 

 را با برادرش خلوت کند  یگرفت او هم ساعت میتصم

 در اتاق مشغول حساب و کتاب بود  اوشیس

 تو ؟ مایب شهیو گفت :م ستادیدم در ا رضایعل

 

دفترش بلند کرد و گفت  یسرش را از رو اوشیس

  یستادیتو چرا دم در ا ای:ب

 

 یم کاری:چ دیکنار برادرش نشست و پرس رضایعل

 ؟ یکن

 

از  یموجود کیپاسخ داد :امروز رفتم بانک  اوشیس

ور و اون ور دارم  نیکم هم پول ا کیحسابم گرفتم .

 خونه و مطب  تهران یجمع و جورش کنم برا دیبا

 

منه که اخر مجبور  ریگفت :تقص یبا شرمندگ رضایعل

  یو بر یجمع کن یشد
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گذشته بهش فکر نکن  گهیزد :د یلبخند تلخ اوشیس

ازت دلخور  یلی.قبال هم بهت گفتم قبل اون اتفاق خ

که سرت اومد ،  ییداشتم اما بعد بال نهیبودم و ک

 تلخ بود .... یلینداشتن خ

 

 دیکه کش یقیرا قطع کرد و بعد از نفس عم حرفش

گذشته انقدر تلخ  کسالیاتفاقات  رضایادامه داد :عل

حرف زدن درباره اش هم اعصابم خراب  یبوده که حت

 کنه . یم
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۶ پارت

 

درست کرد حرف زدن و  شهینم ویزیچ ی....وقت

 داره یا دهیحسرت خوردن چه فا

 کنه  یسپردم به زمان ،خودش حلش م زویهمه چ من

 

 خوامیم اوشیغم زده گفت :س یبا چهره ا رضایعل

هم منو ببخشن من خودمو بابت  ایاگه همه دن یبدون

 یخودمو سرزنش م شهیبخشم.هم یدل شکسته تو نم

 نهیک کی تیفرستم که با یکنم .به خودم لعنت م

 تو رو خراب کردم  یزندگ ینجوریاحمقانه ا

 

 بلند شد  شیاز جا اوشیس

 و به سمت کمد رفت  دیشانه برادرش کوب یرو آرام

 کرد  یرا دوا نم یدرد گریحرفها د نیا

 نداشت یگفتنش سود پس
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  دییبه برادرش بگو یزیچ امدین دلش

آن شب  شیروزها نیشده ا داریکاش وجدان ب اما

 شده بود  داریب

 به تاراج رفت یدختر ییکه آبرو یشب همان

  شدیدخترانه اش به باد داده م یشرف ها و

و خاکسترش را به آب  زدنندیرا اتش م شیآرزوها و

  دادنندیم

درد  یبود و هم برا ریگفتنش د یکه هم برا افسوس

 گرفتن وجدان

 یزیحرفها و سر زنش ها نه چ نیبا گفتن ا گرید حاال

  شدیدرست م

 حل  یمشکل نه

 افزود  یبرادرانه اشان م یها و کدورتها نهیبر ک فقط

را بر لبانش نشاند با چند برگه کاغذ  یزور لبخند به

برگشت و گفت :داداش اگه پول کم  یبه سمت عل

 ؟ یکه هوامو دار ارمیب
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 مگه ؟ یگفت :معلومه که دارم ،چقدر کم دار رضایعل

 

 یول دونمیکنارش نشست و گفت :هنوز که نم اوشیس

زنگ  الیکر مطب باشم هم خونه به دانبه ف دیهم با

  رهیبگ متیزدم قرار شده چند جا برام ق

 

جابه جا شد و گفت :زنت  شیدر جا یکم رضایعل

 ؟ ادیکه ب هیراض

 

 سرتکان داد :اهوم ... اوشیس

 

 ستین یمامان راض یاش درهم شد و گفت :ول چهره

.... 

 

واقعا  یبرم عل دیشد :اما با رهیصورت برادرش خ به

نباشم تا خومو جمع و  نجایمدت ا کیدارم  اجیاحت

 جور کنم 
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دست برادرش گذاشت  یدستش را رو رضایعل

موندن  نجایا یکن یم یکار درست ی.دار دونمی:م

 ییجا چیه زهیر یاعصابت به هم م نکهیعالوه بر ا

هم برات نداره .برو به فکر خودت و  یشرفتیپ

مامان و بابا رو  یهستم و هوا نجایباش من ا تیزندگ

 نذارم بهشون سخت بگذره  دمیدارم قول م

 

 ینم ادیهم دست برادرش را فشرود :من ز اوشیس

 دی.شا دهیرنج کش ی،مامان به اندازه کاف یمونم عل

هامو  یگردم و همه کم کار یفقط چندسال بعدش بر م

 کنم  یجبران م

 

  دهیسحر از دم در اتاق به گوش رس یصدا ناگهان

دوتا  نمیب یبود گفت :م دایکه خنده در ان هو یصدا با

 ؟ نیبرادر خلوت کرد

 

برگشت به زن برادرش نگاه کرد و گفت :آره   رضایعل

 نیشد بتیگرم غ یشما دوتا جار دمیاومدم در اتاق د

 برادرم  شیپ امیگفتم منم ب

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۷ پارت

 

  دنندیصبح بود که رس کینزد

 نیدر ماش دنیو ته استراحتشان با دوساعت خواب سر

 هم آوردنند 
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وقتش را گرفت و  شتریمازار در آن روز ب یکارها

 را در هتل بگذارد  الریهرچه اصرار کرد ا

روز افامتشان در ان شهر  کی یکه برا رفتینپد الریآ

  ندیریهتل بگ

 هم همراه مازار شد  او

در  شترشیبود که ب یچند که روز خسته  کننده ا هر

 گذشت  لیاتومب

 یمرد جوان تمام شد و راه یبود که کارها عصر

 مشهد شدنند 

  دنندیبود که رس شب

  ارتیاصرار داشت اول بروند هتل بعد ز مازار

تا  یحجم از خستگ نیدانست با ا یکه م الریآ اما

ست به هتل و حمام و تخت برسد محال ا شانیپا

 بتوانند از آن دست بکشند 

 حرم شدنند یبا اصرار او ابتدا راه پس

 

 یگذاشتند و خواستند راه نگیرا که در پارک نیماش

 حرم شوند 
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گفت :بانو گفت بهت بگم چادرتو برات  الریبه آ مازار

 لباسا  ریز فیک یگذاشته تو

 

:بهشون  دیدوپرسیباال انداخت و خند ییابرو الریآ

 مشهد ؟ مییایم یگفته بود

 

 :بله که گفته بودم  دیهم خند مازار

 

  دیچادرش را پوش الریآ

با  یشینگاهش کرد و گفت :چه قشنگ م قیعم مازار

 چادر 

 

 می.بر نهیب یباز هم لبخند زد :چشمات قشنگ م الریآ

  یخسته ا یلیخ میکه زودتر برگرد

 

را گرفت و  الریدستش را دراز کرد و دست آ مازار

  میگفت :بر
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 زنان به سمت حرم رفتند  قدم

 یحساب یو هوا با وجود سرد دیبار ینم نم م باران

 مطبوع و دلچسب بود

 رهیکه خ یمازار در حال دنندیحرم که  رس یبه رو رو

سفر دو  نیبود گفت :چه خوب که اول ییگنبد طال

 مشهد  مینفرمون اومد

 

 بود  ارتیدلتنگ ز یهم حساب الریآ

 خوبه  یلیگفت :آره خ دیریانکه نگاه بگ یب

 

 شدنند  وارد

حرم شانه به شانه هم   یصحن رو به رو داخل

 بودنند  ستادهیا

 طال  وانیدوخته بودنند به ا چشم

 گذاشته و سالم دادنند  نهیس یدست رو هردو

 رفتند  حیضر یو قدم زنان به سمت ورود آهسته
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به چشمان سرخ و خسته  الریبانوان آ یدر ورود دم

نماز بخونم  دمیطولش نم ادیمازار نگاه کرد و گفت :ز

  امیکنم م یم ارتیزود ز

 

و چادر  یبه صورت همسرش که در قاب روسر مازار

نگاه  دیرس یبنظر م شهیو ومعصوم تر از هم باتریز

 گهی.چقدر د ستمیکرد و گفت :عجله نکن .من خسته ن

  رونیب امیب
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  یزغال#چشمان
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 ۴۴۸ پارت

 

ساعت  میاش نگاه کرد و گفت :ن یبه ساعت مچ الریآ

  امیم گهید

 

  ؟یزود نیساعت ، به ا میمتعجب گفت :فقط ن مازار

 

 یاش را مرتب کرد کرد :آره .خسته ا یروسر الریآ

 میکن یم ارتیز ریدل س کی.ان شاهللا فردا  امیزود م

  میسالم بد مییایهتل فقط خواستم ب میبر ومدی.االن دلم ن

 

وضو باال داده و نا  یرا که برا شیها نیآست مازار

.پس  زمیمرتب شده بود مرتب کرد و گفت :باشه عز

 . نجامیهم گهیساعت د میمن ن

 

  ارتیگفتنش وسط آن شوق و ذوق ز زمیعز

 آن چشمان خسته  با
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که در اثر وضو هنوز نم داشت و البته چند  یصورت و

 افتاده بود  شیقطره باران هم رو

  دیچسب الریجان آ به

داد و گفت  شیدوباره چال گونه اش را نما لبخندش

  نمتیب یم گهیساعت د می:باشه پس ن

 

 شیبرداشت که مازار صدا یقدم به سمت ورود دو

 کرد :خانوم خانوما 

 

 یبرگشت و نگاهش کرد و مازار گفت :دعا برا الریآ

 من فراموش نشه 

 

 چشمم یگفت :به رو الریآ

 

 بال  یآهسته پلک بر هم زد :چشمت ب مازار

 

مخصوص بانوان و  یها یکفشدار  یدو به سو هر

 رفتند  انیآقا
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 شلوغ بود  شهیمثل هم حیضر اطراف

 نماز مغرب و عشا را یگوشه خلوت نکهیبعد از ا الریآ

 خواند 

 رفت  ارتیز یبرا

  ستادهیا حیممکن نسبت به ضر ییجا نیتر کینزد

که اشکانش  یگذاشت و در حال نهیس یدست رو

 شده بودنند  یجار

 کرد  یآقا امام رضا درد و دل م با

 همه دعا کرد  یبرا

خودش و مازار و به  یزندگ یاز همه برا شتریب

 و همسرش اوشیس دنیآرامش رس

 

 نداشت  یادیز زمان

کرد تمام  یساعت زودتر از آنچه که فکرش را م مین

 شد 

 به رفتن گرفت  میتصم پس
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 ستادهیکه گفته بود منتظرش ا ییدرست همانجا مازار

 زدیبود و با تلفن حرف م

  ستادیکنارش ا الریآ

به  میدیشخص پشت خط  گفت :آره تازه رس مازاربه

حرم ...چشم ،چشم بابا نگران  میاومد دنیمحض رس

 کنم ... یتند رانندگ ذارهینم الرینباش منم بخوام آ

 

 دارز کرد  الریدستش را به سمت آ همزمان

 همسرش را گرفت و راه افتاد  دست

 میمون ینم ادیصحبتش را گفت :نه دادگاه دارم ز ادامه

 یالزم ندار یزیچ  نجایزود برگردم .شما ا دیبا

  ارمیهم م ی؟...چشم سوغات

 

..... آهان نجاستینگاه کرد و گفت :آره هم الریآ به

 بهش ... دمیم یاالن گوش

 

 خوادیگرفت و گفت :بابا م الریرا به سمت آ گوش

 باهات حرف بزنه 
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 را گرفت  یگوش الریآ

 خطاب کند  یمهران  را با چه کلمه ا دیدانست با ینم

 انتخاب صفت نداشت  یبرا زمان
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۴۹ پارت

 

 انتخاب صفت نداشت  یبرا زمان
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 یکلمه همان است که مازار م نیفکر کرد بهتر پس

 بابا  دیگو

گوشش گذاشت و گفت :سالم بابا  یرا رو لیموبا پس

 ؟ نیجون خوب

 

 دیچیپ یمهربان مهران در گوش شهیمثل هم یصدا

 قبول ارتتیز ی:سالم دختر قشنگم .خوب

 

آب  الریآ خیبود تا  یدختر قشنگم اولش کاف همان

 شود 

 کرد  یم یبیبودش و دوباره غر دهیروز ند چند

دلش را گرم  شیها یمهران همان اول با مهربان اما

کاش  هیگفت :ممنونم بابا جون جاتون خال الریکرد آ

 همراه مازار  نیشما هم اومده بود

 

 یچطوروگفت :ان شاهللا دفعه بعد . دیخند مهران

 یکنه ؟خسته که نشد ینم تتیدخترم ؟ پسر من که اذ

 ؟
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به مازار انداخت و گفت :پسرتون  ینگاه کوتاه الریآ

 هم مثل خودتون خوبه ...

 

 آهسته دستش را فشار داد  مازار

نکرده اما خودش هم  تیبه مهران گفت :منو اذ الریآ

مشهد  میبتون شتریب نکهیا یشد هم خسته .برا تیاذ

 کرده یسره رانندگ کی میبمون

 

 ادیگفت :حواست بهش باشه بابا نذار ز مهران

 کنه مجبورش کن استراحت کنه  یرانندگ

 

 راحت... التونیگفت :چشم خ الریآ

 

که چند  یتر با مرد یمیصم یدلش خواست کم و

حکم پدرش را گرفته بود حرف بزند و  شدیم یروز

 ییحال و هوا کیبابا  هیهوا بارون نجایگفت :ا

 که نگو  هیقشنگ
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ذوق زده شد و  الریپر از ذوق آ یهم از صدا مهران

مشهد و بارون و دوتا کبوتر  یگفت :به به چه عال

 یعاشق چه عال

 

  دیخجالت کش الریآ

  شدیلحظه از لبانش دور نم کیلبخند  اما

برد از مرد جوان کنار  یگونه اش تمام مدت دل م چال

 دستش 

.ان  هیخال یلیادانه داد :خالصه که جاتون خ الریآ

  مییایم گهیشاهللا دفعه بعد با همد

 

هم به دل مهران نشست و مهران  الریکالم آ محبت

مزاحمتون  ادیز گهیخدا ...خوب د دیگفت :به ام

 من فراموش نشه  خداحافظ. ی،دعا برا شمینم

 

 نیگفت :چشم حتما ،ممنون که زنگ زد الریآ

 خدانگهدارتون
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 یرا قطع کرد و با همان لبخند رو یگوش الریآ

 صورتش به سمت مازار گرفت

 

تاب خورده و   یصورت سرخ و مژه ها رهیخ مازار

  میرا گرفت و گفت:خوب کجا بر یگوش الریآ سیخ

 

بعد  میشام بخور میگفت : من گرسنه ام اول بر الریآ

 هتل دوش و خواب   میهم بر

 

 به چشم... ی:ا چشمانش گذاشت یدست رو مازار

 

خنده ادامه داد :معلوم شد خانومم هم شکمو هم  با

 تنبل 

 

و  شبیو گفت :همه د دیکوب شیآهسته به بازو الریآ

  شدمیخسته م دینبا میبود نیماش یامروز رو تو

 

 نگاهش کرد و گفت :نکن زشته جلو مردم دختر  مازار
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۰ پارت

 

و  شبیو گفت :همه د دیکوب شیآهسته به بازو الریآ

  شدمیخسته م دینبا میبود نیماش یامروز رو تو

 

 نگاهش کرد و گفت :نکن زشته جلو مردم دختر  مازار

 

 داشت  ارتیکه از ز یبا حال خوش الریآ
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که مازار چپ چپ نگاهش کرد   دیخوش خند سر

 تر بخند واشی:

 

 و پر ناز گفت  دهیچشم را کش دخترک

مازار نگاهش کرد و کامال مشخص بود همه تالشش  

 مهار خنده اش به کار گرفته  یرا برا

 ؟ میبخور ی:شام چ دیپرس الریآ

 

  دونمیکرد و گفت :نم بشیدستش را در ج مازار

 

خواست خودش  یکه م گرید یمثل همه وقتها الریآ

 ؟ میبخور تزای:پدیرا لوس کندگردنش را کج کرد  پرس

 

 شدیم شتریکه هر لحظه ب شیها یدلبر رهیخ مازار

   میخوریم یشما دستور بد یگفت :هر چ

 

  ستادیا ابانیحرم که خارج شدنند مازار کنار خ از

 ؟ یاریب نیماش یری:نم دیپرس الریآ
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که کنارش  الریچرخاند به آ یسرش را کم مازار

بهتره  میبر یبود نگاه کرد و گفت :نه با تاکس ستادهیا

دنبال  دیبعد دوباره با رونیب ارمیاز پارک ب نی.ماش

 پارک بگردم دردسره  یجا

 

 آقامون بگه  ی:باشه  هرچ دیخند الریآ

 

از گوشه چشم نگاهش کرد و گفت :حواست  مازار

 ؟ یکن یم یدلبر یادیز یهست دار

 

 انداخت  نییبا خنده و خجالت سر پا الریآ

 دست بلند کرد  یخال یتاکس نیاول یبرا مازار

متوقف کرد هر دو  شانیرا جلو پا لیکه اتومب راننده

 عقب نشستند  یصندل یرو

درجه  ییجا  کیگفت :آقا لطف کن ما رو ببر  مازار

 باشه  یفیتعر تزهاشیکه پ ییجا کی. کی
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 یاست گفت :ا یکه معلوم بود مرد خوش اخالق راننده

دور  نجایاز ا ادمیشناسم ز یم یکیبه چشم .اتفاقا 

  ستین

 

ماه  نیبه انها نگاه کرد و گفت :اومد نهیا یتو از

 عسل ؟

 

 نیاول میخواست میپاسخ داد :نه تازه عقد کرد مازار

 سفرمون مشهده باشه 

 

کار  یلینگاهشان کرد :خ نهیآ یدوباره از تو راننده

تون  یان شاهللا خود آقا ضامن خوشبخت  نیکرد یخوب

  نیجا رو انتخاب کرد نیباشه .بهتر

 

 تشکر کرد  مازار

را  لیبعد مرد خوش اخالق ومهربان اتومب یکم

حرف  تزهاشیپ نجایا دییمتوقف کرد و گفت :بفرما

 نداره 
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چهار نفره نشسته  زیم کیهم پشت  یرو روبه

 بودنند 

 خدمت آمد و سفارش را گرفت  شیپ نیاز ا بعد

اننده هه بدم ر گمینگاه کرد ک گفت :م الریبه آ مازار

 نگفتا .

 

 بد نگفت ؟ وی:چ دیپرس الریآ

 

 گذاشت  زیم یدستانش را رو مازار

 نکهیو گفت :ا دیدرخش یدر انگشتش م نیپالت  حلقه

 لشیتبد نویهم  هیماه عسل .نظرت چ نیگفت اومد

 ؟ مونیسر زندگ میبه سفرماه عسل بر میکن
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۱ پارت

 

که از قبل به بزرگترها  نیمتعجب گفت :بدون ا الریآ

 ؟ میگفته باش

 

 میتصم ییکهوی میگیگفت :خوب م یکامال جد مازار

  میگرفت

 

را از  گرانیرفتار د نیکه دوست نداشت با ا الریآ

دلخور  ستیدرست ن یخودش دلخور کند گفت :ول

  شنیم
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 نیداد و گفت :ا هیاش  تک یصندل یبه پشت مازار

درباره اش  میما دوتاست فقط خودمون حق دار یزندگ

  میریبگ میتصم

 

را در هم قعل کرد و گفت :خانواده ها  شیدستها الریآ

 انیدر جر یول رنیبگ میما تصم یکه نخواستن به جا

 باشن بهتره 

 

و  دیخودتو در ق ادیخونسرد گفت :به نظر من ز مازار

کنن .خوب  یقرار نده کم گم عادت م زایچ نیبند ا

خونه خودمون  میبر میجا مستق نی؟ از هم هینظرت  چ

 ؟

 

ناباور به شوهرش نگاه کردو گفت :مازار آخه  الریآ

... 

 

خوب بابا  یلیو گفت :خ دیوسط حرفش خند مازار

حرص نخور .چه زود  ذاشنمیداشتم سر به سرت م
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 ی.من که تا خانومم خوشکلمو تو یباور هم هست

  دارمیاز سرش بر نم  دست نمیلباس عروس نب

 

 یلیو گفت :خ دیشوهرش کوب یپا یرو شیبا پا الریآ

 یمزه ا یب

 

و گفت  دیکش الریبه سمت آ زیم یخودش را رو مازار

.منم یرس یخوشمزه م یلی:اما بر عکس  تو بنظر  خ

 گرسنه یکه حساب

 

آنکه  یبود  ب افتهیکه منظور حرف مازار را در الریآ

به صورت شوهرش نگاه کند گفت :االن  میمستق

  یشیم ریس یخوریم ارنیغذام

 

 یا گهید زیمنظور دار گفت :البته من گرسنه چ مازار

  شهینم ریهستم که با غذا س

 

 را در هم فشرود  شیمحکم دستها الریآ
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 خدمت غذا را آورد  شیرا شکر پ خدا

فرصت نکرد دخترک را خجالت  نیاز ا شتریب مازار

 زده کند

  زمیغذا اشاره کرد و گفت : بخور عز به

 

 که تمام شد  شانیغذا 

 آمدنند  رونیدوش هم ب دوشا

 

رو به  دیرا به هم مال شیدستها دیکتش را پوش مازار

 سرده ها  یلیگفت : خ الریآ

 

 راه افتادنند  ابانیسمت خ به

به مازار نگاه کرد و گفت : فک کنم واسه  الریآ

 امشب چوب خطم پرشده درسته ؟

 

 ؟ ی:چوب خط چ دیپرس مازار

 

 پاسخ داد :چوب خط خواسته هام  الریآ
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 شهیوقت پر نم چیمهربان گفت :چوب خط تو ه مازار

 چشم  گمیمن م یبد یهر دستور ای.شما تا آخر دن

 

تا  انجیاز ا شهیخوشحال شد وگفت :پس م الریآ

  یستی.البته اگه خسته ن میقدم بزن نگیپارک

 

 زد  یچرخ الریبا چشمانش در صورت آ مازار

با تو بودن  یخسته بود گفت :من برا یحساب نکهیا با

 خانوم  ستمیوقت خسته ن چیه

 

چشمان مازار  یچشمانش را به هم آغوش الریآ

 فرستاد 

 یاز قلبش را تصرف م یشتریمرد هر بار بخش ب نیا

 کرد 

 را جلو برد و دست شوهرش را گرفت  دستش

که در هم گره خورده بود نگاه  شانیبه دستها مازار

 کرد 
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 بود تیپر از رضا نگاهش
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۲ پارت

 

 که شروع شده بود  ینم نم باران ریز شانییرو ادهیپ

س  کی نگیدر دست و دوشادوش تا پارک دست

  دیساعت طول کش

 حرف زدنند  یهم از هر در با

 ها را تماشا کردنند  مغازه
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 کیکه درش بسته بود  یمغازه ا نیتریپشت و از

 زنانه و مردانه انتخاب کردنند  قیجفت انگشتر عق

  ندیایب دشیخر یشد روز بعد برا قرار

کاکائو داغ  ریش وانیهمان مغازه  دو ل یمغازه کنار و

 ند گرفتند خوردن

  دیهم چسب یحساب یآن سرما ،باران و خستگ در

  دنندیرس نگیپارک به

 

  ستادنندیکه ا نیماش کینزد

 دیبار یم شیاز سر و رو یبه مازار که خستگ الریآ

 خسته ات کردما  ینگاه کرد و گفت :امشب حساب

 

بهم  یرا زد وگفت :اتفاقا امشب حساب ریدزد گ مازار

 خوش گذشت

  

به چشمان خواب آلود و سرخ مازار گفت  الریآ

 قرمز شده  ی:چشات حساب
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 گفت  یراست م الریآ

 چشمانش  سرخ شده بود  هم

 ختهیمشت شن ر کیهر چشمش  یانگار تو هم

 بودنند 

 نیاز بهتر یکی شیارزشش را داشت آن شب برا اما

 عمرش بود  یشبها نیو خاطره ساز تر

 

باز کردو گفت :ارزششو داشت ...   الریآ یرا برا در

مون در  یخستگ میکن یهتل  استراحت م میریاالن م

  رهیم

 

 

 کمد گذاشت  یرا تو شانیها فیهتل مازار ک داخل

تخت نشسته بود و اطرافش را  یکه رو الریبه آ رو

من  ای یریدوش بگ یریکرد گفت :اول تو م ینگاه م

 برم ؟
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زود  یول رمیبلند شد و گفت :اول من م شیاز جا الریآ

  امیم

 

کاناپه نشست و گفت :باشه برو تا تو  یرو مازار

 منم دوتا تلفن مهم دارم  ییایم

 

و جمع و  زیحوله را برداشت وارد حمام تر و تم الریآ

 جور اتاق شد 

  دیخسته اش را آرامش بخش یآب استخوان ها یگرم

 ادیه تر است زدانست مازار از او خست یچون م اما

 معطل نکرد و زود خارج شد

 

 نهیآ یرو به رو الریجوان که وارد حمام شد آ مرد

 یرا خشک م شیتکه موها نینشسته بود وداشت آحر

 کرد 

 را عوض کرد  لباسش

 به تخت پناه برد  و
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کرد چشمانش را باز نگه دارد تا شوهرش  یم یسع

 از حمام خارج شود 

باالخره نتوانست و قبل از خارج شدن مازار از  اما

 حمام خودش را به دستان خواب سپرد 

آمد .داشت با کاله تن پوش  رونیحوله بر تن  ب مازار

 افتاد  الریکرد که چشمش به آ یرا خشک م شیموها

 بود  دهیخواب قیو عم آرام

 مثل دختر بچه ها درست
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۳ ارتپ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 شد  داریمازار ب یزنگ گوش یصبح زود با صدا  الریآ

 پشت در آغوش مازار بود  از

که با  دادیمازار و تنفس منظمش نشان م نهیس حرکت

 نشده  داریزنگ ب یصدا

 راقطع کرد  یرا دراز کرد و زنگ گوش دستش

 مین یرا برا یقبل  به مازار گفت بود ساعت گوش شب

کنند تا نماز صبح را  میساعت قبل از اذان صبح تنظ

 در حرم باشند 

شده بود  آهسته  دهیچیمازار را که به دورش پ دست

 دییاز دورش برداشت و رفت تا صورتش را بشو

 

 سرد به صورتش زد تا خوابش بپرد  آب

 کند  داریبرگشت  تا مازار را ب سپس

دستش گذاشت و  یتخت نشست و دست رو یرو

شو  داریکرد :مازار ...مازار ...مازار خان ب شیصدا

  دنیاالن اذان صبحو م
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 چند لحظه  چشمانش را باز کرد  مازار

 بست  دوباره

شانه اش گذاشت و آهسته تکانش  یدست رو  الریآ

 یخوایکرد :مازار ...مازار مگه نم شیداد و صدا

  گهیپاشو د میحرم باش ینماز صبح تو

 

 را باز کرد  شیکامل چشمها نباریا مازار

 داریب یدیلبخند زد و گفت :سالم آقا .افتخار م الریآ

 نماز ؟ میبر یبش

 

شد . دستش را  داریپس از چند لحظه کامل ب مازار

 ریگفت :نخ یدو رگه ا یسرش گذاشت و با صدا ریز

  یمجازات بش دی،خانوم خانوما شما با

 

 ؟ یچ ی: اونوقت برادیپرس الریآ

 

 یمنو فرستاد شبیواب آلود گفت:چون دخ مازار

  یدیخواب یخودت گرفت رمیدوش بگ
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خوابم  یک دمیبخدا نفهم دیوگفت  :ببخش دیخند الریآ

 برد ....

 

 کارتی.چ گهیشانس منه د نمیسر تکان داد :ا مازار

 یستیبلد ن یکنم شوهر دار

 

و چال گونه اش  نیریبا ختده ش یاول صبح الریآ

شوهر  کینداره در عوض  بیکرد و گفت :ع یدلبر

 ...  دهیم ادمیدارم ماه خودش 

 یرو خدا بلند شو وقت نماز صبح حرم خلوته م تو

  میکن ارتیقشنگ ز میتون

 

 ینیتخت نشست دست برد ب یبلند شد و رو مازار

 یکن یهم که م یزبون نیریو گفت : ش دیرا کش الریآ

 بنداز مجازاتت کنم  ادمی....اما بعدا حتما 

 

 :چشم.  دیبا صدا خند الریآ
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 رفت  سیبه سمت سرو مازار

 دهیبعد هر دو وضو گرفته و لباس پوش قهیدق چند

 حرم شدنند یراه

 داشت حرم امام رضا صبح زود  ییصفا عجب

 بودنند  دهیموقع رس به

 کردنند  ارتیز ریدل س کیخواندنندو  نماز

 نشسته بودنند  اطیح یدو با هم تو هر

 خواندنند  یعهد را م یدعا دستشان بود و دعا کتاب

که تمام شد مازار کتاب را بست و مقابلشان  دعا

 نجایهم خوامینگاه کرد و گفت :م الریگذاشت و به آ

 میکه با هم خوند یعهد یمقابل امام رضا و بعد دعا

 باهات ببندم .... یعهد کی
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۴ پارت

 

مقابل امام  نجایهم خوامینگاه کرد و گفت :م الریه آب 

 یعهد کی میکه با هم خوند یعهد یرضا و بعد دعا

 باهات ببندم ....

 

 شیاش منتظر ادامه حرفها یچشمان آب رهیخ الریآ

 یکه زنده ام و نفس م یبود و مازار گفت :تا لحظه ا

 یکنم  که خوشبختت کنم  جور یکشم همه تالشمو م

من  ریکس غ چیبا ه یخوشبختت کنم که باور کن

دوستت دارم  یلی.من خ یشدیخوشبخت نم ینجوریا

  الریآ

 

 انداخت  نییسرش را پا الریآ
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به دستان مازار که در اثر سرما سرخ شده  نگاهش

 ی.وقت یکارو کرد نیاالن هم ا نیبود ،بود و گفت :هم

 . رهینم گهید ییجا چیفکرم ه یتو کنارم هست

 

 لبخند زد  مازار

 دستانش گرفت  انیرا م الریآ دست

 کیامام رضا  یینگاهش کرد و گفت :منم جلو الریآ

 بندم .... یباهات م یعهد

 

 گفت : الریمنتظر بود و آ مازار

اجازه ندم فکرم  یچه نباش یباش شمیچه تو پ نکهیا

 بره. یا گهید ییجا چیه

 

من به تو و  الریآهسته چشم بر هم زد و گفت :آ مازار

موضوع  نیدارم .انقدر بابت ا مانیبه پاک بودنت ا

 نیکه مرتکب همچ ینگران نباش تو انقدر پاک هست

  ینش ییخطا
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حس خوب  ایدن ایمازار دن نیاز جواب دلنش الریآ

 گرفت 

که دستانشان قفل هم بود گفت :بهت قول  همانطور

همه عشق و  نیا اقتیهمه تالشمو بکنم تا ل دمیم

 تو رو داشته باشم  محبت

 

 

 هتل شدنند  یروشن شده بود که راه هوا

بودنند  ادهیپ نکهینداشت با ا یتا حرم فاصله ا هتلشان

  دنندیاما زود رس

وارد  الریدر اتاق را باز کرد و کنار رفت تا آ مازار

 شود

آورد و به مازار که در  رونیوارد شد چادرش ب الریآ

اتاق را پشت سرش بست نگاه کرد و گفت :مازار  

 ؟ میساعت بخواب کی هینظرت چ

 

 درباره اش فکر کنم  دیبا دونمیسر تکان داد :نم مازار
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 ؟ یپرسشگرانه نگاهش کرد :درباره چ الریآ

 

 نکهیزد : ا یو چشمک ستادیا شیرو به رو  مازار

 ؟ دنهیوابچه نوع خ دنیمنظورت از خواب

 

 ... یلیانداخت و گفت :خ نییبا خجالت سر پا الریآ

 

 ؟ یچ یلیو گفت :خ دیسر باال انداخت خند مازار

 

  یدون یبه سمت تخت رفت :خودت م الریآ

 

 تخت انداخت  یاورد رو رونیکتش را ب مازار

  دیشد تا دست و صورتش را بشو سیسرو وارد

 کیپالتو  ریآورد ز رونیرا از تن ب شیهم  پالتو الریآ

 بر تن داشت  دیسف یحلقه ا نیتاپ آست

 محکم بسته بود  یلیرا خ شیموها صبح

 به دورش رها شد  شیو موها دیکش رونیمو را ب کش
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  ستادیا نهیآ ییبه رو رو

  دیکش شیبه موها شانه

 نهیآ ییمازار که به پشت به او و رو به رو به

کرد  یرا مرتب م شیبود و موها ستادهیا سیسرو

 نگاه کرد 

خوش قد  یادیز یو شلوار مشک یآن ژاکت مشک در

 و باال شده بود
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  یزغال#چشمان

 ۴۵۵ پارت
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خوش قد  یادیز یو شلوار مشک یآن ژاکت مشک در

 و باال شده بود  

 کرد :مازار ؟ شیصدا

 

بود پاسخ داد  شیموها ریهمانطور که درگ مازار

 :جانم ؟

 

 کرد  یم انیب یخاص یجور کیرا  جانم

 گفت  یکه اعماق جانش جان م انگار

 یکه از لحن قشنگ مازار رو یتیباولبخند رضا الریآ

هم  یسوغات کهیلبش نقش بسته بود گفت :چندتا ت

 ؟ میبخر

 

 خارج شد و گفت :آره حتما سیاز سرو مازار

 

 یو موها دیبا آن تاپ سف الریآ یدور رو کی نگاهش

  دیچرخ اهیس
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تر شده  دهیچسبان قد بلند تر و کش یشلوار مشک در

 بود

  ستادیا الریسر آ پشت

 به وضوح مشخص شد  شانیقد اختالف

 به مازار نگاه کرد  نهیآ یاز تو الریآ

 بود سیخ شیتکه از موها چند

 

 گذاشت  الریآ یبازوها یرا رو شیدستها

 نوازشش کرد  آرام

 ؟ میبخر یدوست دار یگفت :چ نهیآ یتو الرِ یآ رهیخ

 

چشمان مازار و نوازش گرم  یآب ییایغرق در الریآ

چندتا بسته زرشک و  دونمیدستانش گفت :نم

  زایچ نیزعفرون و جانماز و از هم

 

 همچنان به نوازش کردن ادامه داد   مازار

 داغ بود انگار  یادیز دستانش

 ریبگ یدوست داشت یهر چ رونیب میری:باشه م گفت
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  دیدستان مازار چرخ انیم الریآ

  ستادیا شیرو روبه

دستانش گرفت  انیرا م الریآ یاز موها یتکه ا مازار

 کرد  کیاش نزد ینیو به ب

را  یشوهرش حس و حال خاص یکه از نگاه ها الریآ

 کرد  یم افتیدر

 را قطع کند  یآن ارتباط چشم نکهیا یبرا

 دیکند پرس یگرید یزیچ ریفکرشان را در گ احتماال

  م؟یبخواب ای میصبحونه بخور می:بر

 

را سانت به سانت  الریبا نگاهش صورت آ مازار

 کردم  ینیریگشت و گفت :هوس ش

 

 شتری.ب میدیخر یم یگفت یلبخند زد :خوب م الریآ

 مغازه ها که باز بودن 
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که تا حاال امتحانش  ینیریش کیگفت :نه  مازار

 نکردم 

 

 ؟ ی: خوب مثل چ دیچشمان مازار پرس رهیخ الریآ

 

سقوط کرد و گفت :مثال  الریآ  یلبها یمازار رو نگاه

 لبهات  ینیریش

 

 از حرف مازار به تپش افتاد الریآ قلب

انگار تمام تن او هم مثل دستان مازار تب دار  حال

 شده بودنند 

 صورتش را کنار زد  یتو یموها

 گرفت  نگاه

 سر جلو برد  مازار

و نفس  دیصورتشان که به چند سانت رس فاصله

 پخش شد  الریصورت آ یداغش رو
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۶ پارت

 

و نفس  دیصورتشان که به چند سانت رس فاصله

 پخش شد  الریصورت آ یداغش رو

  دستانش را حرکت داد مازار

 حلقه کرد  الریرا دور کمر آ یکی

پر پشت  یموها یرا پشت سرش درست رو گرید و

 گذاشت  اهشیس

 درجه داشتند  ۴۰تب  شیها نفس

 بودنند  دهیدخترک را به اتش کش صورت
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 هم افتاد  یرو الریآ یپلکها

 صورت دخترک متوقف شد  یدر چند سانت مازار

 را گشت  الریاز همان فاصله کم تمام صورت آ نگاهش

 باشد  ینا راض دیرس ینم بنظر

را  دشییبوسه تا نیتجربه اول یدوست داشت برا اما

 ردیبگ

چشمانش را باز کرد و  دیمکث مازار را د یوقت الریآ

 افتاد  رینگاه مازار گ یاب ییایدر در

 مازار شده بود  دیترد متوجه

 کنم  تتیاذ خوامیگفت :نم مازار

 

 باز چشمانش را بست  الریآ

خجالت کارش را کند .پس دستانش را باال برد و  یب تا

 دور گردن مازار حلقه کرد 

 همسرش را گرفته بود  دییکه تا مازار

 یو بالفاصله سرش را جلو برد و لب رو دیبدون ترد 

 همسرش گذاشت  زیهوس انگ یلبها

 بود  نیخدا که بهشت هم یخداوند به
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 الریآ یطعم لبها دنیچش

 بود  قیعم و یاش طوالن بوسه

 خوب  یاز حس ها پر

 بود  یاش خوب و خواستن طعم

همان ها که از دست  یبچگ یها یطعم توت فرنگ مثل

 گذاشت . یو پا به فرار م دیقاپ یشهرام م

هم مزه داد .انگار باز کودک شد از درخت  الریآ یبرا

 باال رفت  السیگ

 یها السیگ یمکیشاخه درخت نشسته بود قا یرو

 خورد  یو م دیچ ینشسته را م دهیتازه رس

 افتی ایدن ییکجا چیدانست که طعمشان ه یخدا م فقط

 شدینم

 

سر عقب   زیانگ جانیو ه بایز یپس از لحظات مازار

  دیکش

 کدامشان چشم باز نکردنند  چیه اما

 نگاه کردن به چشمان مازار را نداشت  یکه رو الریآ
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افتاد از خجالت آب  یاگر نگاهش به نگاه او م نایقی

 شدیم

 هم دل ،دل کندن نداشت  مازار

  دهیجیپ الریدور کمر آ یشتریدستش را با فشار ب پس

 را با شدت مهمان آغوشش کرد  او

شوهرش همانجا که  نهیس یدرست رو الریآ سر

 نشست  دیکوب یقلبش پر تپش م

 چفت شد  شیموها یدست مازار رو کی

 فشرد یکمرش را م گرید دستش

 بود  الریآ یموها نباریا شیلبها مقصد
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۷ پارت

 

 کیزود تمام شد به اندازه  یلیبه مشهد خ سفرشان

 روز و دوشب اقامت 

 خوش گذرانده بودنند  یحساب اما

خوب  یکردنند و حت ارتیگشتند .خوب ز خوب

  دنندیخر یسوغات

 شد  ییبایز اریبس خاطره

 

 ارشانید یراه ارتیروز دوم بعد از نماز و ز صبح

 شدنند 

 شب را در منزل مادر زنش استراحت کرد مازار

بعد  ،پس از صرف صبحانه آماده شد تا به سمت  روز

 حرکت کند  رازیش

 دیرا پوش شیبود لباس ها ستادهیا الریاتاق آ در

 مشغول ادکلن زدن بود 
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 بود  ستادهیا نهیآ ییکه رو به رو همانطور

 ینگاه کرد و گفت :فکراتو کرد الریبه آ نهیآ در

؟اگه نظرت عوض شده با  ییایبا من ب یخوای؟نم

  میمامانت صحبت کنم با هم بر

 

 بود  ستادهیا واریداده به د هیهمانطور که تک الریآ

 گهیکرد گفت :نه د یبه مازار نگاه م نهیآ یتو از

پاگشا   یبار اول برا میکن تیبهتره رسم و رسوم رعا

  امیبا خانواده ام ب

 

 اش را مرتب کرد  قهی مازار

قرآن خدا  مینکن تی:حاال اگه ما رسومات رعاوگفت

 شهیغلط م

 

را  شنهادیپ نیچندبار مازار ا روزیاز د دیخند الریآ

 داده بود 

هم خواسته بود به نظر بزرگترها احترام بگذارند  الریآ

و طبق خواسته آنها رفتار کنند گفت :نه قرآن خدا 
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داره به نظر بزرگترها  یچه اشکال یول شهیغلط نم

  میاحترام بذار

 

: مامانتم  ستادیهمسرش ا یبرگشت و روبه رو مازار

 عقب انداخت  رازیهم که سفرتون به ش

 

 ستادیشوهرش ا یبه روجلو رفت درست رو  الریآ

که .رضا نتونسته  ستیمامان ن ری:خوب تقص

که انقدر  شهینم یزی.فقط چند روزه چ رهیبگ یمرخص

  ریسخت نگ

 

گذاشت و گفت :من که  بشیج یرا تو لشیموبا مازار

.خوب خانوم  یکن یکنم تو قبول نم یاصرار م یهر چ

 ؟ یندار یخانوما با من کار

 

 کرد لبخند بزند  یسع الریآ

چند همان لحظه هم دلتنگ بود گفت : نه دستت  هر

خوش گذشت  یلیخ یلیدرد نکنه ،بابت سفر ممنون خ

 مراقب خودت باش یلی...خ
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گفت : چشم مراقب خودم هستم .در  دهیکش مازار

 خوش گذشت .... یلیضمن سفر به منم خ

 

 یبود گفت :واقعا برم کار الریآ رهیکه خ وهمانطور

 جا نذاشتم؟  یچ چیمن ه ی؟...مطمئن یرندا

 

زد و گفت :نه همه  یبا نگاهش در اتاق چرخ الریآ

 ؟ یجا گذاشت یزیچ یکن ی.مگه فکر م یبرداشت ویچ

 

 سرش را جلو برد :آره قلبمو  مازار

 

 الریآ یلبها یشد رو ینیریحرفش لبخند ش ینیریش

 نشست 

 سر جلو برد  مازار

 همسرش گذاشت  یلبها یهوا لب رو یب

طول نداد و زود جدا  شتریاش را چند لحظه ب بوسه

 شد
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 اما کوتاه  دیبوس قیعم
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۸ پارت

 

 هم نشسته بودنند  دور

بانو کل خانه را  یبخاطر  قلقلک ها دیخنده ام یصدا

 برداشته بود 

 دیمحکم به در خانه کوب یکی که

 هراسان رفت تا در را باز کند  الریآ
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با  زدیبود نفس نفس م شانیرو به رو هیهمسا نوه

گل انداخته گفت :دومادتون سر جاده تصادف  یلپها

 کرده ...

 

 یدار ی؟درباره ک یوحشت زده نگاهش کرد :ک الریآ

  یزنیحرف م

 

رفته  ادشیاسمش را هم  یحت الریکه حاال آ پسرک

ش مازاره اول بود گفت : همون پسره که اسم

 یم یشهر ییپسرتون بود بعد شما دومادتون لباسا

 سانین کیقشنگه سر جاده با  نشیپوشه ،ماش

 داغون شده  نشیتصادف کرده ماش

 

 از حرکت افتاد نهیدر س الریآ قلب

 از حدقه  پسرک را نگاه کرد   یلحظه با چشمان چند

 دوان دوان به سمت خانه رفت  کبارهی

بلند  دنندیرا با آن حال و روز د الریو بانو تا آ لهیجم

 شده ؟ ی:چ دیبانو پرس ستادنندیشدنند ا
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گفت  دیدو یکه به سمت اتاقش م یدر حال انیگر الریآ

 مازار تصادف کرده  گهی:م

 

 شده ؟ ی:چ دیکش ادیفر لهیجم

 

 یم یزیکمد دنبال چ یکه داشت تو یدر حال الریآ

کوتاهش  بپوشد گفت  نیآست شترتیت یگشت تا رو

 نشیمازار تصادف کرده .گفت ماش گهی:پسره م

 داغون شده 

 

 دیکش رونیرا ب الریا یکمد پالتو یرفت و از تو بانو

 و به دستش داد 

 یخودش هم وحشت کرده بود گفت :ک نکهیوجود ا وبا

 اومد گفت ؟

 

 نوه ... وبیا نیوگفت :هم دیدو رونیاز اتاق ب الریآ

 

  امی:صبر کن منم م دیدنبالش دو بانو
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:نه ،نه تو برو دنبال منصور رفته  ستادیا الریآ

  ادیمزرعه برو بهش بگو ب

 

نترس  یلرز یم یبانو دست خواهرش را گرفت :دار 

  ستین یچ چیه

 

شعله که وحشت زده  یپاها یرا رو دیام لهیجم

صبر کن من  الریکرد گذاشت و گفت :آ ینگاهشان م

  امیباهات ب

 

بلند  غشیاز سروصدا ها وحشت کرده بود جکه  دیام

 شد 

 دیرفتم:تو برو دنبال منصور. ام لهیبه سمت جم بانو

سر جاده .بچه رو ول  دییایمنصور ب نیهم ببر با ماش

  شهیهالک م یکن

 

و  دیکش رونیب ییو پالتو یخودش از اتاقش روسر و

  دیدو الریبه دنبال آ
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  دیدو یکنان و نفس زنان و م هیگر الریآ

 رفت  یم شیهم پا به پا بانو

  دیمازار را د نیاز دور ماش 

 اش را  یدوست داشتن اهیس نیماش همان

 افزود  دنشیسرعت دو بر

 نفسش بند امد  دیها که رس نیماش کینزد

 مازار داغان شده بود  نیماش ییجلو قسمت

 که جلو برود  دیکش ینم گرید شیپاها

با  یها جمع شده بودنند و مرد نینفر دور ماش چند

داشت  اوشینشسته بود و س یزخم یسر و رو

 کرد  یاش را پاک م یشانیپ

 نبود  یاز مازار خبر اما

فشار اورد و جلو رفت و نام  شیزور به گام ها به

 ؟ اوشیخواند :س یرا به سخت شیپسر عمو

 

 افتاد  شانیپر الرِ یسر بلند کرد و چشمش به آ اوشیس

 جا بلند شد  از

 مردگان را داشت  ییرنگ و رو الریآ
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 اوشی:س دیپرس هیو با گر ستادیا اوشیس ییبه رو رو

 شده ؟مازار کجاست ؟ یچ

 

  هیگر ریزد ز یزخم مرد

 قطع شد  الریآ نفس

 

 

 

 

[03.03.21 22:07] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۴۵۹ پارت
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  هیگر ریزد ز یزخم مرد

 قطع شد  الریآ نفس

از تنش در آمد و همه قدرتش را جمع کرد و با  جان

 یدارم ازت م اوشی:س  دیکرد و پرس هیبلند گر یصدا

 پرسم مازار کجاست ؟مازار کو ؟

 

 الریکرد آرامش کند :آ یدست باال آورد و سع اوشیس

 نترس ،صبر کن بهت بگم .. الری،آ

 

 مازار کو ؟مازار کجاست  گمیباز هق زد :م الریآ

 

 یچیکرد آرامش کند :خوبه ...ه یم یسع اوشیس

 خوبه  ستین

 

کرد  یادا م دهیبر دهیکلمات را بر هیاز شدت گر الریآ

 :خوب اگه حالش خوبه کجاست ؟

 

 ... الری...آ الرینامش را خواند :آ یکس ناگهان
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 سمت صدا برگشت  به

و درست  دنندیکش رونیاز جهنم ب کبارهیاو را  ییگو

 وسط بهشت انداختند 

  دیچرخ شدیم کیسمت مازار که به آنها نزد به

دستش  کیآمد و با  یاش خون م یشانیپ گوشه

 را گرفته بود  گرشی،دست د

 و  ستادیا شیآمد رو به رو جلو

 ؟ ی:مازار خوب دیپرس انیگر الریآ

 

سر جلو برد و نگاهش کرد :آره قربونت برم  مازار

 یبا خودت ؟ک یکن یم ینجورینشده که .چرا ا یزی.چ

 به تو خبر داد؟

 

 

  ختیر یمحبا فرو م یب الریآ یاشکها

ان مردها نبودنند حتما مازار را در آغوش  انیم اگر

 گرفت یم
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  ردیگذاشت تا آرامش بگ یاش م نهیبر س سر

 ی:خوب دیو پرس ستادیمازار  ا ییهم رو به رو بانو

 نشده؟  تیزیمازار ؟چ

 

 یبه او نگاه کرد :آره خوبم .نگران نباش.ک مازار

 بهتون خبر داد .

 

 هیپاسخ داد :پسر همسا بانو

 

نگاه کرد دست سالمش را باالبرد   الریبه آ مازار

اش  یروسر ریصورتش  را ز یافتاده تو یموها

که .موهاتم  ستین میزینکن چ هیفرستاد و گفت :گر

 درست کن 

 

ان کرد و با دستانش پنه انیصورتش را م الریآ

 کرد  هیبلند گر یصدا

 بود  دهیترس یلیخ
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سرش را  ستادیفاصله ا نیجلوتر رفت با کمتر مازار

؟بابا  یکن یم کاریچ یدار الریخم کرد و گفت :اِ.آ

 شده ؟ یمگه چ

 

صورتش  یرا از رو الریدستش را جلو برد و دست آ 

 دمیترس یلیهق هق کنان گفت :خ الریکنار زد و آ

 دهنم  یمازار .قلبم اومد تو

 

بود و صورت   ستادهیکه با چند قدم فاصله ا اوشیس

 کرد  یمرد را پانسمان م

 

 ؟ یندار جهیمازار ؟سر گ ی:چطور دیمازار پرس از

 

  ستین یسر باال انداخت :نه مشکل مازار

 

 :دستت چطوره ؟ دیباز پرس اوشیس

 

 پاسخ داد :درد داره . مازار
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 هولزده گفت  :دستت شکسته ؟ الریآ

 

 یخودیمن چرا ب زیسر باال انداخت :نه عز مازار

 ؟ یکن یم تیخودتو اذ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۰ پارت

 

  دنندیهم رس لهیلحظه منصور و جم نیهم
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به سرعت  نینگاهش که به مازار افتاد از ماش لهیجم

و هراسان گفت  دیشد و به سمت پسرش دو ادهیپ

 قربونت بشم  ی:مازار مامان خوب

 

آمد و گفت  :آره مامان جان خوبم بخدا  مازارجلو

 نگران نباش  ستین یزی.چ

 

 فتادهیبرات ن یشده مازار ؟ اتفاق ی:چ دیپرس منصور

 ؟حالت خوبه ؟

 

همانطور که با دست راستش ،دست چپش را  مازار

گرفته بود گفت :آره خوبم  من که داشتم راه خودمو 

 رفتم .... یم

 

آقا اومدم زد  نیاشاره کرد و گفت :ا سانیراننده ن به

 بهم 

 

جلو آمد و گفت :آقا  هیگر ریدوباره زد ز سانین راننده

جلوم خواستم بهش  دیمن نبود سگ پر ریبخدا تقص
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 نی.آقا من ا یجاده ا یشما تو دمید وکهینزنم 

اش  مهیهنوز ب دمیدارم قسطش م دمیتازه خر نویماش

 هم نکرد ....

 

شناخت نگاه کرد و  یبه مرد که او را کامل م منصور

درمانگاه بعد  میبر ایخوب مش کرم حاال ب یلیگفت :خ

  شهیم یچ مینیبب

 

 ؟ یبه مازار نگاه کرد و گفت :تو خوب دوباره

 

 ستین ینگاه کرد :خوبم مشکل نشیبه ماش مازار

 داغون شد منصور  نیماش ی.ول

 

سرت  یرا پاک کرد و گفت :فدا شیاشکها لهیجم

  ومدیسر خودت ن ییمادر خدا رو شکر که بال

 

 دهید بیآس نشیماش نیکالفه سر تکان داد از ا مازار

 اوشینگاه کرد و گفت :س اوشیبود  به س یبود عصب

  دهیدست من امونم بر نیا
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درمانگاه  مینگاهش کرد و گفت :باشه بر اوشیس

 ندازم یبرات جا م

 

 گذاشتند  یها را کنار جاده فرع نیماش

 درمانگاه شدنند  یخودشان راه و

  اوشیس لیو مازار و مش کرم سوار اتومب الریآ

 هم با منصور  دیو ام لهیو جم بانو

 ادهیرا در خانه پو بانو  لهیجم نکهیبعد از ا منصور

 درمانگاه شد  یکرد خودش راه

  دیمش کرم تمام شد بود که منصور رس کار

 یراه اوشیکرد که س یو التماس م هیگر همانچان

 اش کرد برود 

 

و  ستادیتخت نشسته بود ا یکنار مازار که رو سپس

.مچ  ستیالزم ن هیبخ یشکافته .ول تیشونیگفت :پ

تحمل  یتون یبرات جا بندازم م دیدستت هم در رفته با

 ؟ یکن
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 اوشیکه پشت سر س الریبه آ یفیاشاره خف مازار

  هیبود کرد و گفت :آره بابا مگه چ ستادهیا

 

و گفت :نه که  دیمتوجه اشاره مازار شد خند اوشیس

  یسوسو ل هم باش دیگفتم شا یهست یبچه شهر

 

در جوابش گفت :سوسول اون عمه اته .کارتو  مازار

 بکن 

 

تو  الریو گفت :خوب آ دیچرخ الریبه سمت آ اوشیس

 تا کار من تموم بشه  رونیبرو ب

 

  ستمیبا نجایهم خوامیم ؟یچ ی:برا دیپرس الریآ

 

بذارم به کارم برسم  رونیباز گفت :برو ب اوشیس

 نرویزنده از اتاق بفرستمش ب دمیدختر .نترس قول م

 خورش کنم  زیچ ذارهینم نجاستی.در ضمن برادرتم ا
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به مازار نگاه کرد و گفت :تو رو خدا بهش بگو  الریآ

 بذاره من بمونم 

 

 گهیراست م اوشیزد و گفت:س یلبخند مهربان مازار

کارشو بلد  یلینه که خ نیا امی. منم االن م رونیبرو ب

 نشه  عیزن جما عت ضا یجلو خوادیم ستین
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۱ پارت
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 گهیراست م اوشیزد و گفت:س یلبخند مهربان مازار

کارشو بلد  یلینه که خ نیا امیمنم االن م   رونیبرو ب

 نشه  عیزن جما عت ضا یجلو خوادیم ستین

 

به اون  سانین یوگفت :تو خوب دیهم خند اوشیس

  یدیند یبزرگ

 

خارج شود سپس در  الریتا آ ستادیدم در ا وهمزمان

 بست  شیرا به رو

 گرفت  دنیبار یدوباره هوا الریآ یاشکها

 دارد یدانست جا انداختن دست در رفته چه درد یم

 داشت  یاز در رفتن دست خاطره بد اصال

 یو رو دیلغز شیدرخت پا یکه رفته بود باال کباری

 سقوط کرد و دستش در رفت  نیزم

  ونیعمو هما هیزن همسا ریپ یوقت دیکش یدرد چه

 دستش را جا انداخت
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مچ  یکم نکهیو بعد از ا ستادیمقابل مازار ا اوشیس

 جا انداخت  شیآن را برا کباریدستش را ماساژ داد 

  دیچیدر تمام تن مازار پ یدرد بد ناگهان

 وضوح جا به جاشدن استخوانش را حس  به

رو به  یدانست قرار است با درد بد یاز قبل م چون

 رو شود 

 را آماده کرده بود  خودش

 ادیهم فشار داد مبادا فر یرا محکم رو شیها دندان

 را بشنود  شیصدا الریبزند و آ

 عرق شد  یصورتش پر از دانه ها تمام

 رفت  یاهیچند لحظه جلو چشمانش س یبرا

 یبود دست رو ستادهیکه درست کنار مازار ا منصور

 ؟ یشانه اش گذاشت و گفت :مازار خوب

 

:خوبم ....خوبم خدا  دیآهسته سر تکان داد نال مازار

 اوشیکنه س کارتیبگم چ
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 زنمیبود .بهت مسکن م نیگفت :همه اش هم اوشیس

 بره نیدردت از ب

 

داد و چند لحظه  هیبه بالش پشت سرش تک مازار

چشمانش را بست و در همان حال گفت :منصور اون 

 شهیتو نگران م ادیب الریدرو باز کن آ

 

صورتش را پاک کرد و  یرو یدستمال عرق ها با

 صاف نشست

در اتاق را باز کرد و خواهرش را صدا زد  منصور

 تو  ایجان ب الری:آ

 

 وارد اتاق شد  عیسر الریآ

 خانه آمپول مسکن بردار رفت تا از دارو  اوشیس

روان شد  شیو باز اشکها ستادیکنار مازار ا الریآ

 درد داشت ؟ یلی؟خ ی:خوب
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خودش  یکرد به رو یم یزدسع یلبخند کم رنگ مازار

.تو چرا  ادیز یلیحال بود گفت  :نه خ یب یول اوردین

 ؟ یزیر یامروز همه اش اشک م

 

 را پاک کرد  شیاشکها الریآ

که به وصوح  یرفت و باصدا رونیاز اتاق ب منصور

دستش پانسمان هم  اوشیگفت :س دیرس یبه گوش م

 الزم داره ؟

 

 

 نجایا ایاساره کرد و گفت :ب الریبا سر به آ مازار

  نمتیبب

 

 یجلو رفت مازار گفت :چرا انقدر دل نازک شد الریآ

 امروز یتو؟بغل خونت کم شده فکر کنم .بغل الزم

 

 :آره فکر کنم  دیخند هیگر انیم الریآ
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 بنداز .... ادمیخونه  می:پس رفت دیهم خند مازار

 

تصادفه به  نیا یلحظه مکث کرد و بعد گفت :ول چند

 ؟ دایمن چسب

 

:تصادف بهت  دیشگفت زده نگاهش کرد و پرس الریآ

 د؟یچسب
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  یزغال#چشمان
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 ۴۶۲ پارت

 

تصادفه به  نیا یلحظه مکث کرد و بعد گفت :ول چند

 ؟ دایمن چسب

 

:تصادف بهت  دیشگفت زده نگاهش کرد و پرس الریآ

 د؟یچسب

 

  یدوستم دار یلیتو خ دمیفهم گهیگفت :آره د مازار

 

انداخت و گفت :تو هم که  نییبا خجالت سر پا الریآ

 ریبگ یهمه اش از آب گل آلود ماه

 

 و منصور اتاق شدنند  اوشیس

 کیگفت :مازار  زخمتو پانسمان کنم و  اوشیس

 یخونه .راست یبر یتون یم گهیمسکن بهت بزنم د

  یبش تیبندم تا کمتر اذ یدستتو هم م
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آمد و گفت  نییکه تمام شد مازار از تخت پا کارشان

زحمت  یلی:خوب دکتر جون دستت درد نکنه .خ

 ما چند شد  تیزیو نیا یدیکش

 

و گفت :برو  دیکوب شیبازو یآهسته رو اوشیس

 خجالت بکش 

 

زحمت   یلیو گفت :آقا دمت گرم .خ دیخند مازاد

 .جبران کنم  یدیکش

 

 یندار ی.کاریخسته نباش اوشیگفت :س منصور

 ؟ یالزم ندار یزی؟چ

 

 دارم باهاتون ... یکار کیگفت :چرا  اوشیس

 

مازار نگاه کرد و گفت :مش کرم  که بهت زد  به

 یخسارت آورده ول یهم کل نتیدرسته مقصره ماش

آورده اگه برات  یقسط نشیبنده خدا واقعا نداره .ماش
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جبران  گهید ییخدا جا ریراه داره خسارت ازش نگ

 کنه   یم

 

 اوشی.س یسر تکان داد :باشه .ممنون که گفت مازار

 امروز بهت زحمت دادم  یلیخ

 

 نکردم . یمتواضعانه گفت :نه بابا کار اوشیس

 

 یدیزحمت کش یلیدر جوابش گفت :چرا اتفاقاوخ الریآ

 دستت درد نکنه 

 

گذشت  ریلبخند زد :خدا رو شکر که به خ اوشیس

 به سالمت  دیبر

 

 

 با هم از درمانگاه خارج شدنند ینفر سه

و رفتنشان را نگاه کرد با تمام  ستادهیدم در ا اوشیس

 خوشحال بود  الریوجودش از بابت خوشبخت شدن ا
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چون مازار و خوشبخت شدن با او را  یمرد اقتیل او

 داشت 

 

 

 آورده بود  نیماش منصور

 عقب نشست  الریجلو و آ یصندل یرو مازار

 دیبه سمت منصور چرخ یکه کردنند مازار کم حرکت

بخوام .بهتره  یکار کیتونم ازت  یو گفت :منصور م

 زحمت بزرگ برات دارم  کیبگم 

 

 کنم بگو  ینگاهش کرد وگفت : خواهش م منصور

 

دادگاه  کیباشم  رازیش دیگفت :من فردا حتما با مازار

 دیهم که چند روز با نیماش نیمهم دارم .ا یلیخ

 نتویماش یزحمت بکش کی یتون یبمونه م رگاهیتعم

چند  رگاهیتعم یمنو بذار نیبهم تا من برم .ماش یبد

من  نیبا ماش رازیش ییایب یکه خواست گهیروز د

  دییایب
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 چیکرد و گفت :اره بابا ه میرا تنظ نهیآ منصور

 الزم ندارم  نیماش ادیز نجایمن ا ستین یمشکل

 

گفت :مازار تو االن  الریخواست حرف بزند که آ مازار

 ؟ رازیش یبر یفتیراه ب یخوایدوباره م یتصادف کرد

 

حتما برم  دیبرگشت وگفت :آره با الریبه سمت آ مازار

.دو  ستین میزیمهمه در ضمن من چ یلیدادگاه فردا خ

  رمیکنم بعد م ی،سه ساعت استراحت م

 

 نیآسمون به زم یگفت :حاال اگه نر  یعصبان الریآ

  ادیم

 

گفت :دادگاه فردا واقعا مهمه اصال   متیبا مال مازار

داره  ریتاث یلیخودم خ یوجه کار یتونم نرم .رو ینم

 از دستش بدم  خوامیاصال نم
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۳ پارت

 

تونم  یگفت :دادگاه فردا واقعا مهمه اصال نم مازار

داره اصال  ریتاث یلیخودم خ یوجه کار ینرم .رو

 از دستش بدم  خوامینم

 

هم  گهیزحمت د کیو گفت : دیسمت منصور چرخ به

 نیماش ریتعم نهیبه کارتت هز زنمیدارم برات پول م

 ادیبهش فشار ب خوامیبنده خدا رو هم بده .نم نیا
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برو در خونه اش بهش  یستی.االن هم اگه خسته ن

 نگران خسارت باشه ستیالزم ن میبگ

 

زد و  گفت :باشه  یا مندانهیلبخند رضا منصور

 . شهیخوب م یلیخ ینجوری.دستت درد نکنه ا

 

بانداژ ماساژ داد و  یمچ دستش را از رو یکم مازار

افته  یهمه زحمتها م شمیگفت :فقط من شرمنده ات م

 گردن تو 

 

 یکنم حاال چون اومد کاریگفت :چ یجد منصور

کرد  شهیمجبورم جورتو بکشم چه م یخواهرمو گرفت

لطفتو جبران کنم  دیبا یجور کیباالخره  گهی.د

 گرفت ؟ یم نویا یوگرنه ک

 

و متعجب نگاهش  رهیخ هیو مازار چند ثان الریآ

 کردنند 

 خنده  ریمنصور  زد ز ناگهان
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 یو مازار که متوجه شدنند مردک قصد شوخ الریآ

با دست به  شانه منصور  الریو آ دنندیدارد هم خند

 دیکوب

 

 دم در خانه مش کرم معطل نشدنند شتریب قهیدق چند

کرم چقدر خوشحال شد و چقدر تشکر کرد خدا  مش

 داند  یم

و با  فتدیگردن مازار ب نینشد خسارت ماش یراض اما

هر  ردیاصرار قول گرفت شماره کارت مازار را بگ

 کند  زیاو وار یخسارت را برا یماه به صورت اقساط

 یاگر نتوانست به شهر برود پول را به صورت دست ای

 به منصور بدهد 

راحت تر  نگونهیمرد زحمت کش ا نیا دیچون د مازار

 قبول کرد   شودیاست و عزت نفسش حفظ م

 گرفتند  شیراه خانه را در پ سپس

که مازار وارد شد او را  یاز لحظه ا لهیخانه جم داخل

،کمپوت  یها و گوشت کباب وهیبه انواع و اقسام م

 بسته بود  یخانگ
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کرد و هر چه  دایشعله پ خچالیهر چه که در  خالصه

 چارهیرد در حلق پسر برا که از خانه خودشان آو

  ختیر

 کند تشیبه حساب خودش تقو تا

 گریقاشق د کیکرد اگر  یکه مازار حس م ییجا تا

 ترکد  یبخورد م

 از نهار بود که مازار دوباره عزم رفتن کرد  بعد

نگاه کرد و گفت :مگه قرار نبود  الریاتاق به آ یتو

 ؟ یبغل الزم یبنداز ادمی میخونه که اومد

 

 یخوایم ؟واقعایو گفت :مازار واقعا خوب دیخند الریآ

 ؟یبر

 

گفت :آره بابا مگه  یسوال تکرار نیخسته از ا مازار

؟بخدا از بس  دیکن یشده چرا انقدر بزرگش م یچ

 یکلمه آلرژ نیبه ا گهید یخوب نیدیامروز ازم پرس

 کردم دایپ
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 گمیپا و آن پا کردن گفت :م نیمکث و ا یبا کم الریآ

 ؟ امیباهات ب یخوایمازار م

 

  الریآ یهمه نگران نیشد از ا فوریک مازار

و گقت :اگه  دیگونه اش را با دو انگشت کش آهسته

جفت چشام اما  یقدمت رو ییایب یخودت دوست دار

 چینه خوشکله .من ه ایب یخوایم یاگه از سر نگران

بار اول  خوادیبمون همون طور که دلت م شهینم میچ

بار  نیالبته بگما من فقط هم...ایطبق رسم و رسوم ب

دفعه بعد با خودم  زکنم ا یانفاق ها م نیاول از ا

  یگرد یو بر م ییایم
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۴ پارت

 

مازار شد و  یبند دکمه پالتو مشک الریآ دست

 ؟ یراحت باشه که مراقب المی:خدیپرس

 

 را گرفت  الریدست آ مازار

 یرو یگذاشت و بوسه پر حرارت شیلبها یرو

 نمیتخت .ا التیاش کاشت و گفت :خ دهیانگشتان کش

 حادثه بود کی

 

 گذشتند  یهم م یاز پ روزها

 داشت  یسرد و خسته گام بر م زمستان

 انتها  یو ب دیسپ

 وسرد ... انیپا یدشت پر از برف ب کی هیشب
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آپارتمان در تهران گرفته  کی الیبا کمک دان اوشیس

در تهران به دنبال سرنوشت  نباریبود و قرار بود ا

 بگردد

 دهیرا کرده بودنند زمان رفتن فرا رس شانیکارها همه

 بود 

 گذاشتند  نیرا بار ماش لشانیوسا

 امده بودنند  یخداحافظ یحانواده هم برا یاعضا همه

 بود  یروز سرد برف کی

 و سرد  خبندانی

 

 ستنیآغوش مادرش به گر انیرا م یقیدقا سحر

 گذراند

شدنند  یاز آن روستا و خاطراتش دور م نکهیا از

 ناراحت نبود اما 

 از همان لحظات بر قلبش چنبره زده بود  یدلتنگ

 یرا م یآخر باردار یکه ماه ها الیل یبه رو رو

 و مادرش را به او سپرد  ستادیگذراند ا

 کرد  یخانواده هم خداحافظ یاعضا ریسا با
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 ییآرزو شیبرا دیرا هم بوس الریصورت آ یحت

 کرد  یخوشبخت

 بود  نیچشمان همه غمگ اوشیس یخداحافظ زمان

بار عذاب  ریکه کمرش ز رضایاز همه نگاه عل شتریب

 شکست  یداشت م یوجدان و شرمندگ

 همه بدهکار بود  به

 .... اوشی،پدرش ،س مادرش

ندانم  دیدانست چطور و چگونه با یخودش هم نم و

 را جبران کند  شیکارها

پدر و مادرش  یبرا اوشیاز س یدانست دور یم

 سخت است 

که او به  ییدانست که بال یرا هم خوب م نیا البته

 اش شد یآورد باعث آوارگ شیو زندگ اوشیسر س

و سحر سوار  اوشیمفصل س یخداحافظ کیاز  پس

 شدنند و حرکت کردنند  نشانیماش

 هم پشت سرشان راه افتاد  یبار نیماش

اشک چشمانش  ختیکاسه آب را پشت سرشان ر الیل

 شد  یجار
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 بود  ختهیآب ر یک ه تو یبرگها گل

 زدنند  خیو انگار  دنندیچسب خهای به

  اوشیس یخال یپر شد از جا گرید کباری خانه

بکشد  یرا بماند و عذاب وحشتناک یآمد تا مدت انگار

 و دوباره برگردد 

 بود امدهیکاش هرگز ن یا
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 ۴۶۵ پارت
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به تهران   یطوالن یمسافت یخسته پس ط یتن با

  دنندیرس

 بود  دهیقبل از خودشان رس لشانیوسا 

رفاقت خرج کرده و گارگر گرفته  شهیمثل هم الیدان

 کرده بودنند  ادهیبود اسباب را پ

  ردیآپارتمان را بگ دیدر خانه اش  تا کل رفتند

  دیرا به آغوش کش اوشیس شهیگرم تر از هم الیدان

تهران ....چه  یبرگشت یکرد یکار خوب یلیو گفت :خ 

  یهم که دعوتم نکرد تیعروس یمعرفت ؟برا یخبر ب

 

 یگلگ دمیسر تکان داد :هنوز از راه نرس اوشیس

  یشروع کرد

 

  یکرد یمعرفت یو گفت :آخه ب دیخند الیدان

 

اش را  یکه خستگ یخسته راه بود با صدا اوشیس

روز مفصل با  کیگفت : ماجراش مفصله  دادینشان م

  میزنیهم حرف م
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 میبر ایخوب ب یلیدستش را گرفت و گفت :خ الیدان

 در کن بعد برو  ی.خستگدیبخور ییچا کی

 

سر تکان داد :نه داداش دمت گرم .هر  اوشیس

 خونه بهتره  میبر میدومون خسته ا

 

 ستیآماده ن یچ چیاصرار کرد :بابا اونجا که ه الیدان

 تو استراحت کن  ای.ب

 

پدر و  امیروز م کی:نه ممنون حتما  رفتینپذ اوشیس

 امروز واقعا خسته ام  یول نمیب یمادرت م

 

خوب هر جور  یلیدستش را رها کرد و گفت :خ الیندا

. شوفاژ کردم تا خونه گرم بشه .آبگرمن هم  یراحت

 آب گرم باشه  یریگفتم اگه خواست دوش بگ نطوریهم
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دمت گرم .زحمت  یلیزد : خ یلبخند گرم اوشیس

  یدیکش

 

من  اوشینکردم داداش ... فقط س یگفت :کار الیدان

خانومت هم  دوارمیتو گرفتم ام قهیخونه رو طبق سل

  ادیخوشش ب

 

دستت درد نکنه  .ان  ادیگفت :حتما خوشش م اوشیس

 جبران کنم   تیشاهللا تو عروس

 

گرفت و گفت :آقا  الیدستش را به سمت دان دوباره

 ؟ یندار یکار گهیبازم ممنون با من د

 

 یآهسته پشت دستش زد و گفت :چرا انقدر ب الیدان

 کنم  کیسالم و عل کی امیکه ن ستمیادب ن

 

 رفتند لیو هر دو با هم به سمت اتومب دیخند اوشیس

 شد  ادهیکه شدنند سحر پ کینزد
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 الرِ یبه آ یشباهت چیکه ه یدختر دنیاز د الیدان

 نداشت جا خورد  اوشیس

نگاه  اوشیبه سحر برسند مبهوت به س نکهیاز ا قبل

 کرد 

لب گفت  ریبود ز افتهینگاه او را در یکه معن اوشیس

 :گفتم که مفصله 

 

کرد مقابل سحر  یافتاده اما سع یاتفاقات دیفهم الیدان

 بر لب نشاند  یجلوه دهد پس  لبخند یعاد

کنم خانوم  یگفت :سالم عرض م دیسحر که رس به

  دیخوش آمد یلیخ

 

به صورت خسته اش اضافه  یهم لبخند کم رنگ سحر

چند روزه  نیکه ا دیکرد و گفت :سالم ممنون .ببخش

 ما گردن شما بود  یهمه زحمتها

 

خواهش  دییانداخت :نفرما نییمتواضعانه سر پا الیدان

اصرار  یلیخ اوشیبود .من به س فهیکنم ،وظ یم
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 دیکن شیکنه الاقل شما راض یقبول نم یکردم ول

  میدر خدمتتون باش ییچا کیداخل  دیاریب  فیتشر
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۶ پارت

 

.ما خسته  دیگفت :شما بزرگوار اوشیهم مثل س سحر

فرصت مناسب مزاحمتون  کی ی.ان شاهللا تو میا

  میشیم
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.. دیکن یم یهم کپ ی:زن و شوهر از رو دیخند الیدان

به  دیکنم بر ی.چشم  من اصرار نمدیهر طور راحت

 سالمت 

 

 تشکر کرد و سوار شد  سحر

:ماجرا  دینگاه و کرد و آهسته پرس اوشیبه س الیدان

 ؟ هیچ

 

دست داد و گفت :سر فرصت برات  الیبا دان اوشیس

 با من؟  یندار ی.کار گمیم

 

 متفکر گفت :نه برو به سالمت الیدان

که با تک بوق دور شد  اوشیس لیبه اتومب ستادهیا

 شد  رهیخ

آمده که  اوشیاز مغزش گذشت چه بر سر س بارها

 انتخاب کرده ؟ یگریهمسر د
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 وارد آپارتمان شدنند  اوشیو س سحر

 سالن پر از اسباب بود  کف

مربوط به آشپزخانه را آنجا گذاشته  لیوسا کارگرها

 را وسط سالن یبودنند و باق

 خانه اش چرخاند  انیم یبا ذوق نگاه سحر

 نشست  شیلبها یرو یبزرگ لبخند

 یبیبودنند در تهران احساس غر دهیکه  رس یوقت از

 کرد  یم

آپارتمان هشت طبقه  کیخانه  در طبقه سوم   نیا اما

 دادیم تیبه او احساس امن

 بود  اوشیخودش و س یفقط برا نجایا

 در آنجا رقم بخورد  شانیکه قرار بود خوشبخت ییجا

 نبود اما دوستش داشت  یبزرگ ادیز خانه

 سالن  قرار داشت  کی شیبه رو رو

 ییسالن راه رو یسمت آشپزخانه بود و انتها سمت

 که چهار در در ان قرار داشت 

درد نکنه  الیزد و گفت :دستت دان یچرخ اوشیس

 قشنگه 
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 خوبه  یلیهم لبخند زد :آره خ سحر

 

وارد راهرو شد  تک تک درها را باز کرد دو  اوشیس

سمت چپ  یدر سمت راست اتاق خواب  و درها

 حمام بود و  یبهداشت سیسرو

 یکه به تراس م یا شهیدر بزرگ ش کیانتها هم  در

  دیرس

 خانه را گشت  اوشیس یپا به پا سحر

  ستادنندیسپس هر دو در تراس ا و

 شدنند  رهیمنظره دود آلود شهر تهران خ به

نبود از درخت ،رود و  یخبر عتیاز طب نجایا

 جنگل.....

 

 ،سر و صدا و دود  نیکه بود آپارتمان بود ،ماش هرچه

 انیدر م شانیانگار قرار بود آرامش و خوشبخت اما

 رقم بخورد اهویشهر پر ه نیهم
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نتوانسته بود  یچشمه با آن هم آرامش ذات باغ

 را آرام کند  شانیزندگ

 یتوانست رونق یشهر شلوغ و پر از دود م نیا دیشا

 ببخشد  شانیبه زندگ

 

گرفت  شیرو به رو ینگاه از منظره خاکستر اوشیس

 ؟ هیکار چ نیبهتر یدونیبه سحر نگاه کرد و گفت :م

 

در  یرا که دوباره بخاطر دلتنگ یکرد اشک یسع سحر

 ؟ ی:نه چ دیچشمانش جمع شده بود پس بزند و پرس

 

 متوجه چشمان نم دار همسرش شد  اوشیس

سخت  دیاول شا ییزد و گفت : روزها یتلخ لبخند

خانواده اما  یناپاک ،دور ی،هوا کیباشه .خونه کوچ

  یم زود عادت کن دیقول م
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۷ پارت

 

 خواست همان اول کار ساز مخالف بزند  ینم سحر

کنم نگران  یاو هم لبخند زد : معلومه که عادت م پس

 ؟ هیکار چ نیبهتر ینباش ...نگفت

 

من برم اجاق  نکهیابرو باال انداخت :آهان .ا اوشیس

و  میتازه دم درست کن ییچا کیگاز نصب کنم .

کنار شوفاژ چند  میپهن کن یزیچ کیبعد هم    میبخور

  میساعت تخت بخواب
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به نشانه مخالفت ابرو باال انداخت و گفت :نه  سحر

 یمحترم .شما برو اجاق گاز نصب کن من چا یآقا

بکش تا  خچالویزحمت  ادی.تا آب بجوش ب ذارمیم

 ری،مربا، ماست ،پن یاون همه ترش میدش با هم بربع

که مامان هامون  ییها یو کره ......اون همه خوارک

خراب  نکهیقبل از ا خچالیتو  میبذار میاریگذاشتم ب

 یدوتا چا دهیهم دم کش یبشه .تا کار ما تموم بشه چا

 کارها  عییسراغ بق میبر میتازه دم بخور

 

اصال من  گمیگفت :م یو به شوخ دیخند اوشیس

 کیبرگردم خونه بابام اونجا که  خوامیشدم م مونیپش

 نداشت  یگاریهمه ب نیا یچا

 

سرش را باال گرفت و گفت :قابل توجه اتون که  سحر

 حاکمه یتهرانه و زن ساالر نجایا زمیداره .عز نجایا

 

  میخوب تسل یلیدستش را باال برد و گفت :خ اوشیس

 

 که سحر خواسته بود  همانطور
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رفتند سراغ اجاق گاز با کمک هم اجاق گاز را جا  اول

 گاز وصلش کرد  ریبه ش اوشیدادنند و س

هل داد سحر هم کتر  شیرا سر جا خچالی اوشیس تا

 کرد  دایکارتون ها پ یرا از تو یو قور

 و قندان شد  وانیکردن ل دایان هم نوبت پ بعد

 را گذاشت تا دم بکشد هر دو رفتند تا یکه چا یوقت

  اوروندیها را ب یخوراک

که دم دستشان آمده بود  یزیهر چ نیو پرو فهیشر

 بچه ها گذاشته بودنند  یظرف کرده و برا یتو

و نان و  یمحل اتیو مربا گرفته تا لبن یانواع ترش از

 بود  دهیکه به ذهنشان رس یزیخالصه هر چ

عقب پر بود از جعبه  یصندوق عقب و صندل تمام

 و دبه بود  شهیکه داخلشان پر از ش یها

 یزده گان م یکه بچه ها را به شهر قحط انگار

 فرستادنند 

نکرده بودنند در شهر  یهم کار غلط ادیچه که ز هر

به  کیمحصوالت ارگان نیپر رزق و برق تهران ا

 گزاف  یمتیآن هم به ق شدیم افتی یسخت
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 خچاشانیجا دادنند و  خچالیهمه مواد را در  یوقت

 کامل پر شد 

همراه  هیبه همسرش گفت :سحر نظرت چ اوشیس

 میبخور یاریهم ب ریکم نون و پن کی ییاون دوتا چا

 بشه  یعصرونه خوب کی

 

 دیبا میندار دنیلبخند زد:چشم آقا اما بعدش خواب سحر

  مینیبچ لیوسا

 

کنار در رفت و آن را کنار  چهیبه سمت قال اوشیس

 پهن کرد و گفت :باشه .چشم   نهیشوم

 

روزنامه پهن  شینکرد به جا دایسفره را پ سحر

 کردنند 

  یآورد با گردو و نان محل ریپن یکم

لقمه را که به دهان گذاشت اشک در چشمانش  نیاول

 جمع شد 

 از روستا و خانواده اش دور شده  بود  چقدر
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و سرخ مادرش  یدستپخت مادرش  چشمان اشک نان

 آورد  ادشیرا به 

 نشست  شیگلو انیسنگ شد و م بغض
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۸ پارت

 

و سرخ مادرش  یدستپخت مادرش  چشمان اشک نان

 آورد  ادشیرا به 
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 نشست  شیگلو انیسنگ شد و م بغض

چشمان پر  اوشیانداخته بود تا س نییرا پا سرش

  ندیاشکش را نب

بغضش را  یرفت بلکه با چارا به دست گ یچا وانیل

 فرو دهد 

 آورد  یم ادشیمادرش را به  زینه امروز همه چ اما

 بود ختهیدر ظرف ر شیخشک را هم او برا یچا

سحر با  یرا برا یعادت داشت چا شهیهم مادرش

 زعفران و هل مخلوط کند 

 طبع سرد داشت  دخترک

 یمعده درد م شدیاضافه نم شیزعفران به چا اگر

 گرفت 

، چرا  دیچیاش پ ینیب ریخوش هل و زعفران ز عطر

 او هم مادرانه است؟ یها یچا یدقت نکرده بود حت

 مقاومت کند  هینتوانست در برابر گر گرید

 فرو افتادنند  شیاشکها

 همسرش شد  یو دلتنگ یمتوجه ناراحت اوشیس

 کرد  یاو را درک م حال
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 نیکه به تهران آمده بود هم یاول یهم روزها خودش

 حس و حال را داشت 

 رفت و او را در آغوش گرفت  جلو

  دیرقص شیموها انینوازش وار م دستانش

 دنشونید میریم ی:هر وقت دوست داشته باش وگفت

 لیسختته وسا یدیاگه د میمون یمدت م کی.اصال 

 ... میگرد یبر م میکن یجمع م

 

 دومش را دروغ گفته بود  جمله

  یدلدادر یبرا شتریب

 یلیم چیخودش هم دل تنگ بود اما ه نکهیوجود ا با

 برگشتن نداشت یبرا

 

 

 خانه شدنند  یکارها ریاز عصرانه  درگ بعد

گرفت طبق خواسته سحر سرشان گرم  میتصم اوشیس

 برود  ادشانی یشود تا دلتنگ هیاسباب و اثاث دنیچ

 آشپزخانه را جا دادنند  لیوسا یزیاز هر چ قبل
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 هم رفتند سراغ سالن  بعد

 داشت  یکم و کسر سالنشان

 یبرا  فهیآنها مبل مد نبود شر یدر روستا چون

 دخترش مبل نگرفت  هیجهز

  دنندیرا که چ سالن

 کی دینشست و گفت :با نیزم یخسته رو اوشیس

  یغذا خور زیم کیبا  میریدست مبل قشنگ بگ

به فکر شام  دیهم نشست و گفت :اما فعال با سحر

  میشبا

 

 ؟ ی:گرسنه ا دیو پرس دیخند اوشیس

 

کم استراحت کنم پا  کی.بذار  یلیگفت :آره خ سحر

 کنم  یدرست م یزیچ کی شمیم

 

 رونیاز ب خوادیداد و گفت :نم هیتک واریبه د اوشیس

 هیبرم در خونه همسا دی...فقط با ارنیب دمیسفارش م

  رمیبگ کیرستوران نزد کیها شماره 
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هر وقت  نجایگفت :چه خوبه ا یبا خوشحال سحر

  ارنیغذا ب رونیاز ب یسفارش بد یتون یم یخواست

 

 رونیقبل ب ییسحر از حال و هوا نکهیاز ا اوشیس

 یها یخوب یلیخ نجایبود و گفت :ا یآمده بود راض

 هم داره که .... گهید
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۶۹ پارت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

   دیزنگ به گوش رس یصدا 

 ؟ یعنی هیمتعجب گفت :ک اوشیس

 

  دونمیشانه باال انداخت وگفت :نم سحر

 

 ؟ هی:ک  دیبلند شد دم در پرس شیاز جا اوشیس

 

:صاحب خونه  دیپشت در به گوش رس الیدان یصدا

 ؟ یخوایمهمون نم

 

به سحر نگاه کرد و گفت  یبا خوشحال اوشیس

  الهی:دان

 

 شیموها یکانتر  برداشت رو یشال را از رو سحر

در را باز کرد و گفت :به به سالم  اوشیو س دیکش

  دییبفرما
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با  ستمیسرخوش گفت :سالم تنها ن شهیمثل هم الیدان

  میترانه اومد

 

ترانه با  دنیبا د اوشیجلو آمد س واریاز پشت د ترانه

گفت :سالم  کیش تینها یب شهیآن پوشش مثل هم

  نیکرد یکار خوب یلیخ یلی.خ نیخوش آمد یلی.خ

 

که  دیبر لب گفت :سالم .ببخش یبا لبخند بزرگ ترانه

  میکمک  براتون شام هم  آورد میاومد میمزاحم شد

 

 اشاره کرد  الیدست دان یبه سبد تو و

 یلیباز گفت :دستتون درد نکنه  خ یبا رو اوشیس

 د؟یستادیحاال چرا دم در ا نیدیزحمت کش

 

 وارد شدنند  الیجلو در کنار رفت ترانه و دان از

در آمده بود  یها یکیبه سمت سحر که تا نزد ترانه

 رفت 
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را دراز کرد و گفت :سالم من ترانه هستم  دستش

  الی.خواهر دان

 

 سحر تعجب نکرد  دنیاز د اصال

  امدهین الریبا آ اوشیگفته بود که س الیدان

را  اوشیآمده بود که همسر س نیا یبرا شتریب او

  ندیبب

 الریبه آ یشباهت چیه یچشم عسل ییدختر مو طال نیا

 نداشت 

 یلیهم لبخند زد ودستش را فشرد  گفت :سالم خ سحر

 .... دیخوش آمد

 

دست سحر بود سرش را  انیکه دستش م همانطور

  نیدی.زحمت کش الیکج کرد و گفت :سالم آقا دان

 

باال   نیومدین دینگاهش کرد :سالم .مامان د الیدان

 درست کرد فرستاد. براتون غذا
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 دیی.فرما نیدیتشکر کرد و گفت :ب زحمت کش سحر

  ارمیم یمن االن براتون چا

 

گفت :نه تو برو لباس عوض کن تا شام  اوشیس

 آوردم  یمن چا ییایتا توب میبخور

 

خانه زد و گفت :همه  انیم یبا نگاهش گشت الیدان

 یلی.بابا عروس و دومادمون خ نیدیرو که چ یچ

   دنیخواب نیگرفت نیاومد میکرد یزرنگن ما فکر م

 

 گهیبه سمت آشپزخانه رفت و گفت :نه د اوشیس

   میسحر خانوم دستور دادن ما هم اطاعت کرد

 

کانتر گذاشت و گفت :تو هم که  یسبد را رو الیدان

  لیزن ذل

 

به سمت اتاق رفت وگفت :با اجازه اتون من  سحر

 گردم  یلباس عوض کنم االن بر م
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:سحرجان  دیو پرس ستادیدم در آشپزخانه ا ترانه

 خچال؟ی یاجازه دارم نوشابه ها رو بذارم تو

 

 دیدار اریکنم اخت یلبخند زد :خواهش م سحر

 اتاق شد  وارد

 الیبه سمت آشپزخانه قدم برداشت که دان اوشیس

 ؟ هیماجرا چ نمیرا گرفت :کجا ؟بگو بب شیبازو
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  یزغال#چشمان
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 ۴۷۰ پارت

 

 نگاه کرد  الیبه چشمان دان اوشیس

 بود  قشیشف  قیرف او

 دانست  یو گذشته م الریرا درباره آ زایچ همه

لبانش نشست و گفت :قسمت من و  یرو یتلخ لبخند

 با هم نبوده  الریآ

 

 پرسشگرانه نگاهش کرد  الیدان

بده  حیو گفت :درست توض یاز بهت و ناباور پر

 شده ؟ یچ نمیبب

 

 حشیانداخت و گفت :توض یبه ترانه نگاه اوشیس

 یکیازدواج کرد منم با  گهید یکیکه اون با  نهیا

  گهید
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 یرو بایتعجب نکرده بود تقر الیهم کمتر از دان ترانه

 دیخم شد و پرس الیو دان اوشیکانتر و به سمت س

 کرد؟ انتیبهت خ یعنی:

 

و گفت :نه .فقط  دیسر تکان داد .تلخ خند اوشیس

قسمتش بود که با پسر زن باباش ازدواج کنه .البته 

 قبل اون من ازدواج کردم 

 

 را سانسور کرد  رضایو عل الریآ ازدواج

  دییبگو یزیباره چ نیخواست در ا ینم

 ترانه گرد شد  چشمان

ازدواج  الریبا آ اوشیانداخت س هیبر قلبش سا اندوه

 بود اما باز هم او انتخابش نبود  نکرده

در مرتبه  یحت اوشیس یکرد برا یفکرش را نم اصال

 دوم هم نبوده باشد 

 نداشت ادامه دهد  دوست

خودش  یمساله را  برا نیاز ا شترینداشت ب دوست

 باز کند 
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 رفت و درش را باز کرد  خچالیسمت  به

 قیچشمانش را پر کرده بود چند بار نفس عم اشک

  زدینر شیتا اشکها دیکش

 چرخاند  یپر از خوراک یخچالی یتو ینگاه

 ایب الیدهد و گفت :دان جانیه شیکرد به صدا یسع

 شهیم دایپ یکه فکر کن یچه خبره هر چ نجایا نیبب

 

خواست  یو او هم نم ستادیپشت سر ترانه ا الیدان

 بهتش را نشان دهد  زانیم

 کرد  یم دایپ اوشیفرار از س یبهانه برا دیبا

 یبود نم دهیفهم اوشیتجسس نبود و از رفتار س اهل

 دهد  حیتوض شتریخواهد ب

 یکه هر چ نمیب یخان م اوشیگفت :به به س و

  یآورد یخوشمزه بوده جمع کرد
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و با خنده گفت  ستادیهمان دم در آشپزخانه ا اوشیس

تو ظرف دادن  ختیر دنید ی: مادر منو  سحر هر چ

  میآورد

 

و  دیکش رونیآلبالو را ب یدست برد ظرف ترش الیدان

درش را باز کرد وچند دانه آلبالو  با اشتها به دهان 

 گذاشت 

 نایا گهیم ادیگفت :بذار سر جاش االن سحر م ترانه

 چه پر رو هستن

 

 عادت کنه  دیبا گهیبا خنده گفت :د الیدان

 

تند تند لباسش را عوض کرد و از اتاق خارج  سحر

 شد 

تر سفره  عیآشپز خانه رفت تا هر چه سرسمت  به

 شام را پهن کند 

 یبود برا ستادهیداده به کانتر ا هیترانه که تک نگاه

 ناموزن سحر ماند  یقدم ها یچند لحظه رو

 ؟ زدیدر راه رفتن لنگ م دخترک
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 متوجه تعجب چشمان ترانه شد  سحر

 بر جانش نشست  یسرد عرق
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۱ پارت

 

 ؟ زدیدر راه رفتن لنگ م دخترک

 متوجه تعجب چشمان ترانه شد  سحر

 بر جانش نشست  یسرد عرق
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مهمانش را وجب کرد رنگ الک  ییدور سر تا پا کی

و رنگ  یمشک یدرشت روسر یاش با گل ها یازیپ

 رژلبش ست بود 

خوش رنگ  یادیصورتش ز یتو ختهیر یموها

 دانست  یرنگ مو را هم نم نینام ا یتبودنند و او ح

کاسته  شیخواسته همانطور که از سرعت گام ها نا

رفت خودش را با او  یبود و به سمت آشپزخانه م

 کرد  سهیمقا

 کرده  کیو ش دهیچه ترانه به خودش رس هر

 یدست لباس ساده و صورت کیسحر با  شیجا به

 یدر خانه م یپر از خستگ یو وجود  شیبدون ارا

 دیچرخ

نبود بر  یهم واقع ادیکه ز یلبخند دیترانه که رس به

  یتنها موند دیلب نشاند و گفت :ببخش

 

 با دقت نگاهش کرد  ترانه

چقدر  اهشیبلند س یبود و مژه ها یعسل چشمانش

 قشنگ بودنند 

 ترانه  ایتر بود  بایز او
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بر لب نشاند و گفت :نه  یواقع ریهم لبخند غ او

 . ستین یمشکل رمیعز

 کردنند  یم یهم باز یدو برا هر

گرفتند و سحر هنوز  یم یمنف یدو از هم انرژ هر

  ستیچ یمنف یاترژ نیا لیدانست دل ینم

 

 

 

 و بانو تازه از شهر بر گشته بودنند  الریآ

شوند و رفته بودنند  رازیش یبعد قرار بود راه روز

 کنند  هیسفرشان ته یبرا دیچند دست لباس جد

 ینیریش یبانو مقدار یشد بود به عنوان سوغات قرار

 درست کند  یو کلوچه محل

 آماده کرده بود تا ببرند  ریو ماست و پن ریش شعله

  یچند ظرف مربا و ترش با

 کردنند یهم در همه کارها کمک م حانهیو ر لهیجم

 

 با هم دور سفره نشسته بودنند  هم
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  خوردنندیم غذا

با  یکرده بود که حت فیدکار ر  شانیانقدر برا شعله

 را بخورند  شانیراحت نتوانستند غذا الیخ

 لیاز ظهر به به بستن چمدان و جمع کردن وسا بعد

 و پخت نان  گذشت  ازشانیمورد ن

را  لهیو جم حانهیو بانو به زور ر الریآ شب

 فرستادنند خانه اشان تا استراحت کنند 

 یو البته  غذا ینیریپخت کلوچه و ش ریدر گ خودشان

 راهشان شدنند یتو یبرا

شب بود که فارغ از کار به اتاقشان پناه  مهین کینزد

 بردنند تا استراحت کنند 

  دنندینخواب شتریساعت ب چند

 شدنند  یبعد از نماز راه صبح

 نیمنصور دست مازار بود و آنها سوار ماش نیماش

 شدنند  رازیش یمازار  که البته جادار تر هم بود راه

  ندیجلو بنش یصندل یشعله کمک کردنند رو به

 عقب  یهم صندل حانهیو ر الریبانو و آ و
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و عاطفه و دخترشان هم قرار بود در راه به آنها  رضا

 ملحق شوند 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۲ پارت

 

به  لهیساعت هشت و نه صبح بود که جم کینزد

 مازار زنگ زد 

  ریواب داد :سالم مامان جان صبح بخج مازار
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 زمیگرم پسرش گفت :سالم عز یصدا دنیبا شن لهیجم

بدم خانومت و  ی.زنگ زدم بهت مژدگونری.صبحت بخ

 شدن  یخانواده اش راه

 

گذاشت و گفت :آره  فشیک یپرونده ها را تو مازار

 یحرف زدم گفت صبح زود حرکت م الریبا آ شبید

 کنن .شعله خانوم هم به خانوم جون خبر داده ....

 

انداخت  فشیک یبرداشت و تو زیم یرا از رو چیسو

  یومدیو گفت :آخرش باهاشون ن

 

پسرش را در  دنیکرد حسرت نرفتن و ند یسع لهیجم

اومدم مادر  یپنهان کند و گفت :من کجا م شیصدا

 خونه خانوم جون  امیپاشم ب شهی؟من روم نم

 

  دینان کش یکره رو یکم مازار

که او در خانه اش  یگرید یمثل همه روزها مهران

 یآماده کرده بود و گفت :شما م یبود صبحانه مفصل

 خونه خودم . میرفت یاومد م
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قربون خودت و  ی:اله دیآه گونه نفس کش لهیجم

 ی.حاال ان شاهللا برا گهیخونه ات بشم .درست نبود د

  امیم تیعروس

 

و به دست مازار  ختیتازه ر یچا وانیل کی مهران

 خدا  دیداد و مازار گفت :باشه مامان جان .به ام

 

 یندار یکار شمیمزاحمت نم گهیگفت :خوب د لهیجم

 با من ؟

 

 پاسخ داد :نه خداحافظ  مازار

 

 دیگذتشت و مهران پرس زیم یرا قطع کردرو لیموبا

 :حرکت کردن

 

و گفت  دینوش یجرعه چا کی ستادهیهمانطور ا مازار

 :آره .صبح بعد نماز 
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 نیاشاره کرد و گفت :بش یبا سر به صندل مهران

 مازار ؟ یعجله دار شهیبخور .چرا سر پا ؟تو چرا هم

 

و نشست و گفت :عجله  دیرا عقب کش یصندل مازار

 برم  دیدارم با

 

 دیبه صورت در هم پسرش نگاه کرد و پرس مهران

  یناراحت مدهویمادرت ن نکهیبابا جان ؟از ا هی:چ

 

گذاشت و گفت :نه  زیم یرا رو شیچا وانیل مازار

خودش  یوقت یول ادیبابا مگه بچه ام .دوست داشتم ب

 راحته ... ینطوریا

 

 داریبابا ؟از صبح که ب هی:مشکل چ دیپرس مهران

 یخودت یتو یشد
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و خواست  دیکش شیموها انیکالفه دست م مازار

حرف بزند که تلفن همراهش زنگ خورد و گفت 

؟....خوبم  یبابا ...الو ....سالم .چطور دی:ببخش

 یبهت م گهیساعت د میممنون ....باشه،باشه تا ن

 رسم ...قربانت خدا نگهدار 

 

 بلند شد  شیجا از

برم  دیرا برداشت و گفت :بابا من با فشیو ک کت

 ؟ یندار یکار

 

 هم از جا بلند شد :نه باباجان ... مهران

 

مازار من امروز  یهمراه مازار به سالن رفت :راست و

 یبرا دیخونه خانوم جون شا رمیشرکت .م رمینم

داشته باشه .تو  یزیچ یدی،خر یمهمونا کار دنیرس

 ؟ییایظهر م

 

گفت :نه بابا من  شیکفش ها دنیدر حال پوش مازار

دفتر .شب  رمیبعد هم مامروز دوتا جلسه دادگاه دارم .
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به خانوم جون بگو  یخونه خودم .راست رمیهم م

گفت بخاطر مادرش  ی،منصور م رسنیمهمونا فردا م

 استراحت کنه  دیبا ریمس یتو انیب کسرهیتونن  ینم

 

 سر تکان داد :باشه پسرم .برو به سالمت  مهران
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۳ پارت

 

 روز کامل را در راه بودنند  کی
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 خوش گذشت بود  یروز که حساب کی

  دنندیرس رازیساعت دو صبح بود که به ش کینزد

 یشدن و خانه کس یدر آن ساعت مزاحم کس نایقی و

 نبود  یرفتن کار درست

داد بروند هتل  چند ساعت استراحت  شنهادیپ رضا

 کنند 

وم روز بعد دوش گرفته و مرتب در منزل خان صبح

 جون حاضر شوند 

 موافق بودنند  همه

 راه شام خورده بودنند  یتو

 گرفتند  لیرا تحو شانیاتاقها نکهیبه محض ا پس

 زود خوابشان برد  یلیتخت ها پناه بردنند و خ به

 شد  داریشعله زودتر از همه ب صبح

اتاق بودنند ساعت نه بود که  کیو بانو در  الریآ با

 رهیمادر .د دیجان ...بانو ...پاش الریکرد :آ شانیصدا

ظهر شده ها ...پا  نیآماده بش  میتا صبحونه بخور

 شوهر اتون چشم به راهن  گهید نیدخترا  ...پاش نیش
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 شدنند  داریو بانو از خواب  ب الریآ

 داشتند  اجیخسته بودنند و به خواب احت هنوز

 وقت نبود  اما

 بانو تنش را به آب گرم سپرد  اول

لباس را  نیرو به رو شدن با شهرام بهتر یبرا دیبا

  دیپوش یم

 کرد  یرا م شیآرا نیبهتر

قرار تر شده  یگذاشته بودنند ب رازیپا به ش یوقت از

و  ندیبود و دوست داشت هر چه زودتر شهرام را بب

  ردیآغوشش آرام بگ انیم

 

 دوش رفت  ریز الریاز بانو آ بعد

 خالف خواهرش او آرام بود  بر

هم مثل وجود مازار پر از  رازیش  یهوا یحت گاران

 آرامش بود 

 و پر محبت مازار را تصور کرد  یآب چشمان
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 یم تیقصه محبت و آرامش را روا بایچه ز نگاهش

 کرد 

 نشست  شیلبها یرو لبخند

 مانده بود  دارشیچند ساعت تا د فقط

 که مثل برق و باد گذشت  یساعت چند

 بایدست لباس ز کیو بانو هر کدام  الریآ نکهیاز ا بعد

  دنندیپوش

 بر چهره نشادنند  ییبایز شیآرا

 آمد در اتاق و خبر داد آنها هم آماده هستند  عاطفه

صبحانه  یتر از همه برا ریو منصور د حانهیر

  دنندیرس

منزل  یراه نیاز صبحانه دوباره سوار بر ماش بعد

 خانوم جون شدنند 

 شناخت یرا م رازیش رضا

گذرانده و  رازیاش را در ش ییسال دانشجو چند

 را بلد بود  شیها ابانیخ
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 یالبته باز هم با کم یشناخت نسب نیلطف هم به

 میو راه گم کردن باالخره ساعت دوازده و ن یمعطل

 دنندیظهر به مقصد رس
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۴ پارت

 

 شدنند  ادهیها پ نیماش از

 زنگ زا فشرد  منصور

به گوش  فونیمهربان و گرم فرشته از پشت آ یصدا

 ی.عروس ها زمونیعز ی:به به سالم .مهمونا دیرس
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داخل  دیی..بفرما نیخوش آمد یلیخ یلیقشنگمون .خ

  دیی.بفرما

 

 یهمان اول با برخود خوب فرشته لبخند رو از

 نشست  شانیلبها

 در را که فرشته باز کرده بود هل داد  رضا

و او را به داخل  ستادیشعله ا چریپشت ول خودش

 کرد  تیهدا

گذشتند و به سمت  یم اطیانها آهسته آهسته از ح تا

 رفتند  یساختمان م

بلند  یو شهر بانو خواهر بزرگش با گام ها فرشته

 خودشان را به مهمان ها  رساندند 

 یو احوال پرس یبوس دهیجمع سرگرم د یها خانوم

 شد  اطیشهرام وارد ح نیبودنند که ماش

 دیبانو او را د یاز هر کس قبل

شده و با  ادهیپ نیاز ماش شهیلباس تر از هم خوش

 مهمان ها چشمانش برق زد به سمتشان رفت  دنید

 کرد و خوش آمد گفت کیو مهربان سالم و عل گرم
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 کرد  یم یگوشیبانو باز یاز همان اول حوال نگاهش

زد تا به همسرش تک تکشان گرم و مهربان حرف  با

 دیرس

از قبل عمق  شتریهم که دست دادنند لبخندش ب با

 گرفت

 سر خانواده هم گام بانو شد  پشت

گوشش پچ زد : حالت چطوره خانوم  ریز آهسته

 نی؟چشم ما که به ا نیآورد فیخانوما ؟چه عجب تشر

 در خشک شد 

 

 یبه رضا مرخص گهید دی:خدا نکنه .ببخش دیخند بانو

 دادن  ینم

 

 شانیبا انگشت به ساختمان بزرگ رو به رو شهرام

قراره بشه  ینیب یاشاره کرد و گفت :اون باال رو م

خونه ما .البته خانوم جون دستور فرمودن بانو خانوم 

 خونه اعالم کنن  نیا یتو یزندگ یبرا تشونیرضا دیبا
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لباشن  یشهرام رو دنیکه از د یبالبخند بزرگ بانو

نوم جون لطف دارن .کجا نقش بسته بود گفت :خا

 . یبزرگ نیباغ به ا نجایبهتر از ا میبر

 

 یتو عیسو استفاده کرد سر نیریاز غفلت سا شهرام

خوشمزه رژ  یگوش بانو پچ زد :بخورم اون لبها

 خوردتو 

 

 بانو از خجالت سرخ شدنند  یها گونه

 انداخت  نییسر پا 

 

جون و مهران دم در ساختمان منتظرشان  خانوم

 بودنند  ستادهیا

ظرف  یحاو ینیس کیخدمتکارشان هم با  نبات

 بود  ستادهیاسپتند و ظرف گل و نقل کنارشان ا

  دنندیمهمانها رس تا

نبات باال رفت و مشت مشت گل و  دنیکل کش یصدا

  ختیر یسر بانو و شهرام م ینقل بود که رو
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 یمازار م یگوش یتو شیرا هم از عکس ها الریآ

 شناخت او را هم نقل باران کرد 

گرم و  نیریخانون جون و مهران هم مثل سا استقبال

 بود  نیدلنش

 خانوم جون شدنند  ییبایو ز کیوارد ساختمان ش تا

ست شده با پرده  لیاست یمبل ها یرو ییرایپذ یتو و

خشک شد از  الریرنگ  نشستند چشمان آ یصدف یها

 بس دنبال مازار گشت 

 

🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۵ پارت
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 دور هم نشسته بودنند  همه

 کردنند  یم ییرایو نبات پذ فرشته

 آوردنند  ینیریو ش یچا یزیاز هر چ قبل

 رازیش یسوغات  یها ینیریانواع ش زشانیم یرو

 بود 

،نان  یالر ی، چند نمونه مقسط وخهی نان

  یو مسقط ،کلوچهییفسا

 یعنیها  یرازیهم از عطر گل معروف ش شانیچا یحت

 بهره نمانده بود  یبهار نارنج ب

 کردنند  یم کیرا که به لب نزد  شانیچا فنجان

  دیچیپ یاشان م ینیب ریخوش بهار نارنج ز عطر

 زیم یرو  ینیریبه  دو ظرف بزرگ ش شهربانو

که  نمی،...ا رازهیش یسوغات نایاشاره کرد و گفت :ا

 ؟ دیدار لیکدوم م یتر، معمول ینیریش

 

 یها ینیریش نیسر تکان داد و گفت :هم رضا

 خوبه  دستتون درد نکنه  یلیخ یرازیش
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 شد  ییرایظرف به دست مشغول پذ نبات

هاتون  نیگفت :آقا رضا ،آقا منصور ماش مهران

 در جا هست هم پشت باغ یداخل.هم جلو دیاریب

 

داخل  دیاریب  نیهم گفت :آره منصور جان ماش شعله

.... 

 

ناقابل  یذره سوغات کیخانوم جون ادامه داد : روبه

 داخل خراب نشه  ارنی.بچه ب میهم براتون آورد

 

جون با محبت گفت :دستتون درد نکنه چرا  خانوم

از همه  شتریما ب ی.شما وجودتون برا نیدیزحمت کش

 ارزه  یم ایدن

 

که نبات مقابلش گرفته  یاز ظرف نکهیبعد از ا عاطفه

بشقاب گذاشت گفت  یرا برداشت و تو وخهیبود  نان 

 . ستین یقابل دار زی:چ
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:از اون کلوچه ها و  دیآهسته از بانو پرس شهرام

 ؟ یخوشمزه دست پخت خودت هم آورد یها ینیریش

 

 لبخند زد :بله براتون پختم شکمو خان بانو

 

ها خوشمزتو  ینیریگفت :هم ش طنتیبا ش شهرام

 هم خودتو  خورمیم

 

 نیاز گوشه چشم نگاهش کرد و گفت :از هم بانو

  ایشروع کرد دمیلحظه اول که رس

 

 یکنم.لبات ه کاری:خوب چ دیآهسته خند شهرام

 ما رو بخور  ایب گنیم زننیچشمک م

 

 

 ینگاهش را به راه پله انتها دینوش یجرعه چا الریآ

  دییایمازار از آنجا ب دیسالن دوخت شا
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 نبود که نبود  یخبر اما

خدا به دل منصور انداخت و او حرف دل   باالخره

 ؟ ستشیرا زد :مازار ن الریآ

 

از دو ،سه ساعت  تشیگفت :واقع یبا شرمندگ مهران

من  رازیش نیدیرس نیو گفت نیکه  شما زنگ زد شیپ

خاموشه  شیگوش یچند بار بهش زنگ زدم ول

 ی...احتماال جلسه دادگاه داره . وگرنه حتما خودشو م

در کل  من  ی.ول رهیمقدار در گ کیروزا  نیرسوند .ا

 یم یخواه عذرتشرمنده ام و از طرف مازار م یلیخ

شده  ریدر گ یلیکنم   حتما خ یبازم عرض م یکنم ول

 که خودشو نرسونده 

 

ته گفت :الب  یحرص و شوخ یجون با چاشن خانوم

 یکار چیکشم.ه یدور گوششو م کیمن  ادیب یوقت

 ... ستینشسته ن نجایمهم تر از خانوم قشنگش که ا

 

کنم مادر  یم یادامه داد :...دارم شوخ الریبه آ رو

حتما دادگاه داشته وگرنه واال  گهی.مهران راست م
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اومدن شما  یاز همه برا شتریب میدیبچه که ما د نیا

 منتظر بود 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۶ پارت

 

 جمع بود و بگو و بخندشان به راه  جمعشان

گوش  یکه از نشستنشان گذشت نبات تو یربع کی

 ؟ نیخورینهار م یشهربانو  زمزمه کرد : چه ساعت
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به شعله نگاه کرد و گفت :هر ساعت  شهربانو

 گرسنه باشن.  زمونیعز ییمهمون ها

 

وقت بود که  رید شبیگفت :ماد ییبا خوش رو شعله

امروز بر   نیهم یهتل برا میو رفت رازیش میدیرس

و زود صبحانه  شمیم داریکه زود ب شهیخالف هم

 میصبحانه خورد ریهم د میشد داریب ریهم د میخوریم

علت هنوز   نیبود به هم میحدود ساعت ده و ن

 میستیگرسنه ن

 

 دیاوردیم فیکرد و گفت :تشر یمهمان نواز  مهران

 هتل ؟ نیچرا رفت میدر خدمتتون بود

 

واقعا ساعت  یول دیتشکر کرد و گفت :بزرگوار  رضا

 نبود  یدو شب مزاحم شدن کار درست

 

که  یمحترمانه گفت :شما هر وقت و هر ساعت مهران

 چشم ما  یقدمتون رو دیببار فیتشر
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خدا نگه دار چشم  دیلبخند زد :شما لطف دار شعله

 هاتون باشه

 

رو به مادرش کرد و گفت :پس احتماال نهار  شهرام

 درسته ؟ شهیصرف م ۴و۳ساعت 

 

 جون گفت :بله مادر جان خانوم

 

و  دیمادرش و شعله چرخ انینگاهش م  نباریا شهرام

دو  نیکار دارم ا ییجا کینداره من  یگفت :اگه اشکال

 برم ،سه ساعته بانو  رو هم با خودم ب

 

و گفت :مادر مهمونهامون خسته  دیجون خند خانوم

 بعد  یبذار برا یان نامزد باز

 

 خنده جمع بلند شد  یصدا

برم تا  دیبا خنده گفت :نه بخدا خانوم جون با شهرام

 و بر گردم  ییجا
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همانطور که لبخند بر لب داشت گفت :خانوم  مهران

کجا بود بنده خدا  یسر پر شور دارن  خستگ نایجون ا

 ؟

 

ما تا دو  یاز جا بلند شد و گفت :با اجازه همگ شهرام

.منصور جان تو و  میگرد یبر م گهی،سه ساعت د

 ؟ میبزن یدور کی میبر نییایخانومت  م

 

  میریسر تکان داد :ممنون .ان شاهللا  عصر م منصور

 

به رضا نگاه کرد و تعارف کرد : رضا  جان  شهرام

  میدمتتون باش؟در خ یشما چ

 

زوج جوان نداشت و  یهمراه یبرا یلیهم م رضا

همه   ،یگفت :نه ممنون فعال در خدمت بزرگترا هست

  میریبا هم عصر م
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.بانو جان  نیلبخند زد و گفت : هر طور راحت شهرام

 ؟ میبر

 

 خجالت از جا بلند شد  یبا کم بانو

 کند  یم ینیآنها سنگ یکرد نگاه همه رو یم احساس

شهرام را  شیپ قهیچند دق یهمه اشان حرفها انگار

 بودن  دهیشن شیدر باره خورون لبها

 بود  ستادهیاما همچنان سر پا ا شهرام

نگاه کرد و گفت :خانوم خانوما ما منتظر  الریآ به

  گهیپا شو د میشما هست

 

متعجب نگاهش کرد :نه ممنون .من مزاحم  الریآ

 به سالمت  دی.بر شمینم

 

رفت و گفت :تعارفت که نکردم  الریبه سمت آ شهرام

شوهر دستور دادم پاشو  لیدختر خوب به عنوان فام

  میبر
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 دید گفت :ممنون بر دیبه لحن طنز شهرام خند الریآ

 به سالمت 

 

را گرفت و بلندش کرد و گفت  شیآهسته بازو شهرام

 کارت دارم  می: پاشو بر

 

 شد  میتسل الریآ

با شهرام و بانو شد و شهرام گفت :با اجازه  همگام

  یهمگ

 

کجا  گهی:عروس من د دینگاهش کرد و پرس مهران

 ؟ یبر یم

 

  میگرد یبرمش زود بر م یبد نم ی:جا دیخند شهرام

 

رو  نبر  الریگفت :شهرام با زن خودت برو ،آ فرشته

 . شهیم داشیمازار هر جا باشه کم کم پ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۷ پارت

 

 یبر م یدیرا از جا کل چیکه سو یدر حال شهرام

ساعت چشم به راه  کیداشت گفت :حاال آقا زاده 

 که شهینم یزیخانومش بمونه چ

 

 کردنند و از خانه خارج شدنند  یسه خداحافظ هر

هم  الریجلو کنار شهرام نشست و آ یصندل یرو بانو

 شد ریعقب جا گ یصندل یرو
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کوچه که خارج شدنند بانو به شهرام نگاه کرد و  از

  میریگفت :کجا م

 

 ها  یکینزد نیبا لبخند گفت :هم شهرام

  

نگاه کرد و سپس رو به بانو  الریبه آ نهیآ یتو از

فالوده  کیکه کارم دارم بعدش  ییجا میگفت :اول بر

  میاول فالوده بخور ایبهتون بدم ؟. یرازیش یمشت

 ار ؟دنبال ک میبعد بر

 

شانه باال انداخت و گفت :هر جور خودتون  الریآ

  نیدوست دار

 

  میخورد ینیریو ش یهم گفت :تازه االن چا بانو

 

نگاه کرد و گفت :  الریبه آ نهیآ یدوباره از تو شهرام

 خوشکل دستور بدن .... یهر جور خانومها
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 یشیگفت :اخم نکن زشت م الریبه آ رهیخ همانطور

 همه ؟ ی.اخمات چرا تو

 

 از  حرف شهرام خنده اش گرفت  الریآ

کرد : واال حس مزاحم بودن بهم  یبلبل زبان یکم 

 دست داده 

 

خلوت  یتو میخواست می:بده دوستت دار دیخند شهرام

 یآقاتون ناراحت ومدنی.بگو از ن یدو نفر مون باش

  یدار

 

 گفت  یراست م شهرام

 واقعا از نبودن مازار ناراحت شد  الریآ

اول وردودش به خانه خانواده شوهر اصال  لحظه

 کرد نبود یکه تصور م یزیآن چ هیشب

شهرام مچش را گرفت  هم خنده اش گرفت   نکهیاز ا 

 شد  یهم عصب

 اوردیخودش ن یبه رو اما
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 و گفت :آره واقعا از دستش دلخور شدم  دیخند

 

و گفت :من  دیچیراهنما زد و دور برگردان را پ شهرام

خودش حتما  شینیبب یکنم ببخش.وقت یمضمانتشو 

 شلوغه  یلیروزا خ نیکنه واقعا ا یقانعت م

 

که قرار بود به  یشهر یها ابانیبه خ رهیخ الریآ

اش باشد گفت :حاال  صبر کن  یمحل زندگ یزود

  نمشیبب

 

 شینیبب میریم میگفت :دار طنتیو با ش دیخند شهرام

 . گهید

 

 شیپ میری: م دیمتعجب با چشمان گرد شده پرس الریآ

 مازار ؟

 

 بانو نشست  یلبها یرو یبزرگ لبخند
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اونجا  میاریدفترش شانس ب رمیگفت :بله م شهرام

  میکن زشیباشه سوپرا

 

  امیمعترض نام شهرام را خواند :شهرام من نم الریآ

 

 کی نیکه ا ستیخونسرد گفت :دست تو ن شهرام

 شمیدستور از طرف منه که برادر شوهرت حساب م

 

 خنده ریبانو زدنند ز همراه

دوباره به بانو نگاه کرد و گفت :جان ؟شهرام  شهرام

 خنده هات  یفدا

 

از پشت  الریآ یبانو خواست حرف بزند صدا تا

کنم مثبت  یخواهش م ی:آها دیسرشان به گوش رس

 هستما نجاینشو .منم ا جدهیه

 

 ام مقابل ساختمان چند طبقه متوقف شد بعد شهر یکم
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دفتر آقاتون   میدیخانوم رس الریگفت :خوب آ و

 . نجاستیا

 

به ساختمان چند طبقه مقابلش نگاه کرد و گفت  الریآ

 کیکاش  یشهرام درسته باهاش قهرم ول گمی:م

 زشته   یدست خال میبراش گرفته بود یزیدسته گل چ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۷۸ پارت
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؟ حاال مثال قهره  شیو به بانو گفت :دار دیخند شهرام

 شتریب نهیاون تو رو بب ستیها ...نه دسته گل  الزم ن

 مینیبب می؟ضمنا بر شهیم زیاز هزارتا دسته گل سوپرا

 اصال هستش؟

 

 یستیمطمئن هم ن نجایا میمعترض گفت :اومد بانو

  یکرد یسوال م یزدیزنگ م کیباشه ؟خوب 

 

 گهیرا باز کرد و گفت :نه د نیدر ماش شهرام

 شترهیب فشیک ینجوریا

 

آورد خودش را نگاه  رونیب فشیرا از ک نهیآ الریآ

 کامل بود و خودش هم مرتب  ششیکرد آرا

 شهرام و بانو وارد ساختمان شدنند  کنار

و بانو  الریابتدا آ ستادیمقابل در آسانسور  ا شهرام

 ند سپس خودش وارد شدد

 دادینو به شهرام که دکمه شماره دو  را فشار م با

 مینگاه کرد و گفت :واسه دو طبقه سوار آسانسور شد

 ؟
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خواستم دوتا  ینم گهیزد و گفت :د یچشمک شهرام

 هیهم خوردن یلیخ شونیکیخوشکل که از قضا  یدیل

 از پله ببرم باال 

 

 نگاه کرد و الریبه ا یچشم ریز بانو

  

 مزاحمم نه ؟ یلیمثال اخم کرد و گبت :خ الریآ

 

بدم   لتیکرد :االن که به شوهرت تحو طنتیش شهرام

  یستیمزاحم ن گهید

 

خواست  یدلت م یلیبا خنده و تعجب گفت :خ الریآ

 نبودم درسته

 

  نیهمچ یگفت :ا یبه شوخ شهرام

 

 شدنند  ادهیهر دو پ دیزود رس آسانسور
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به سمت  میبه محض خروج از آسانسور مستق شهرام

 آسانسور بود رفت  ییکه رو به رو یدر واحد

 

 پشت سر شهرام و بانو وارد شد الریآ

سالن بزگ  کیسپس  کیرهراو بار کی ابتدا

 مقابلشان

بزرگش نشسته و با  زیپشت م یسالن منش یتو

 رفت   یمقابلش ور م وتریکامپ

پشت به آشپزخانه کوچک اما  یمنش زیم یرو روبه

 قرار داشت  یقهوه ا یدست مبلمان ادار کی کیش

بلند شد وبا آنها   شیاز جا دیتا شهرام را د یمنش

 کرد  یگرم کیسالم و عل

بود اشاره کرد  یبه در اتاق که پشت سر منش شهرام

 :مازار هست  ؟ دیو پرس

 

 لبخند زد :آره اما موکلشون داخلن ... یمنش

 

 ان  یهم عصبان یلیتکان داد و ادامه داد  :خ سر
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 :چرا ؟ دیپرس  شهرام

 

گفت :به من گفتن امروز قرار هاشون کنسل  یمنش

 نجایپرونده رو از ا کی انیکنم قرار بود از دادگاه ب

 یزود برن ول دیبردارن و برن  ،گفتن مهمون دارن با

از موکل هاشون که از قضا  یکیدفتر   دنیتا رس

اس  قهیدق ۴۵ کیاالن هم نزد دیهم سمجه رس یلیخ

داشتن برن  عجله یلیاتاق معطلشون کرده .خ یتو

 خونه خدا به دادم برسه

 

مهمونشون آوردم  دیو گفت :نگران نباش دیخند شهرام

 جا  نیهم

 

 دیهم سن و سال عاطفه بود پوش یکه زن جوان یمنش

 انیم ینگاه یشال آب کیبا  یدر مانتو و شلوار مشک

خوش  یلیچرخاند و لبخند زد :خ الریانو و آب

 بهشون  دمیاالن خبر م نی.اجازه بددنیامد
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 میمون یمنتظر م خوادیدست باال برد :نه نم شهرام

 کارش تموم بشه 

 

دستش را به سمت مبلمان درازکرد و گفت :  یمنش

  دینیبش دییپس بفرما
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  یزغال#چشمان

 

  ۴۷۹ پارت

 

 مبل ها نشست  یسه رو هر

@Rooman_nazy
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 ؟ نیدار لیم ی:چ دیپرس یمنش

 

و بانو سر تکان  الریبه دخترها نگاه کرد آ شهرام

 دادنند 

 ممنون  میخور ینم یزیگفت :چ شهرام

 

 

 که  گذشت مازار از اتاقش خارج شد یا قهیدق چند

 گذاشت  یم فشیک یچند پرونده را تو داشت

بود که اصال متوجه  فشیدر  ک یبه نحو سرش

 نشد  شیمهمان ها

 گذاشت  یمنش زیم یرا رو فیک

که همراهش از اتاق خارج شده  یپوش کیش خانوم

 یلیو گفت :شما امروز خ ستادیا یبود با فاصله کم

 مفصل باهاتون حرف بزنم  دیمن با دیعجله دار
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به صورتش انداخت و گفت :خانوم  یینگاه گذرا مازار

قرار  کیمن  دیشما مونده باور کنهنوز به دادگاه  

 بهش برسم دیمهم دارم که با یلیمهمون خ کیمهم و 

 

بلند کاشته شده اش که با   یجوان با ناخن ها خانوم

 شده بود  نیزاید  یآب زیر یها نینگ

 یتو ختهیر یمش شده خاکستر یموها آهسته

خوب  یلیخ شهیصورتش را کنار زد و گفت :شما هم

 شمیکم کم دارم مشتاق م گهی.د نیکرد یبر خورد م

 دنیرس یکه برا هیمهمون مهم تون ک  نیبدونم ا

 دیهمه عجله دار نیبهش  ا

 

نگاهش کردم :خانوم  میچند لحظه مستق نباریا مازار

 یقصد ب ایمن امروز هم بد بر خورد نکردم  یونسی

هم باهاتون  یبه شما رو نداشتم .خانوم منش یاحترام

 تماس گرفتن که قرار امروز کنسله 

 

 گذاشت  زیم یدستش را رو زن
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بلند  یکه انگار به آن ناخن ها ستادیا یگونه ا به

 کرد و هر آن ممکن اس تق بشکنند  هیاش تک یدنید

 نشستک یبود و به دل م کیش ستادنشیا ژست

اش  یشانیپ یافتاده رو یصورت مازار و تکه مو به

  دمتونید یامروز حتما م دیبا یگفت :ول نگاه کرد و

 

 میرا بست و گفت :ما با هم صحبت کرد فیدر ک مازار

الزمه که البته من  شتریصحبت ب دیکن یاگر فکر م

کنم چشم سر فرصت .االن واقعا  ینم یفکر نیهمچ

 تونم بمونم  ینم نیاز ا شتریب

 

از  ستین ایزن جوان کوتاه ب دنندیو بانو  که د شهرام

 رفتند  زیجا بلند شدنند و به سمت م

  ستادیاما پشت سرشان ا الریآ

 دید یمازار او را نم یداشت ول دیاو به مازار د البته

 ییچون درست پشت سر شهرام و بانو و در راهرو

قسمت سالن قرار داشت و به  نیتر یکه  در گوشه ا

 بود   ستادهیا دیرس یتراس م

 نه  ای ردیگ یمازار سراغش را م  ندیداشت بب دوست
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  یآقا خسته نباش کمیگفت :سالم عل شهرام

 

 شد  ریغافلگ مازار

که  یسمت شهرام وبانو نگاه کرد و با صورت به

بود گفت :به به سالم  دایپ یتعجب از آن به خوب

  نی.خوش آمد

 

 دست دادن با شهرام جلو برد یرا برا دستش

گفت :قشنگ  یسته ابانو نگاه کرد و با لبخند خ به

 ی.ک ریبخ نیدیچطوره ؟رس ایدن یزنعمو نیتر

  نیدیرس

 

به مازار لبخند زد و گفت :خوبم ،ممنون.  خسته  بانو

  میدیرس شبی.د ینباش
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۰ پارت

 

تعجب کرد نگاهش را به شهرام داد و  شتریب مازار

 ؟ نیدیرس یبگ یبه من زنگ نزد شبیگفت :چرا د

 

رفتن هتل  دنیدر پاسخ گفت :نصف  شب رس شهرام

 ؟ یخاموش کرد توی.ظهر اومدن خونه .چرا گوش

 

 برد  شیموها انیدست م مازار

 دیفهم دشید ینگاهش کرد حاال که م یبا دلتنگ الریآ

 چقدر دلتنگش بود

 گفت :دوتا جلسه پشت هم داشتم ..... مازار
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 الریکرد و گفت :آ میصورت بانو تنظ یرا رو نگاهش

 شرمنده شدم که نبودم  یلیچطوره ؟ بخدا خ

 

بود از  یو گفت :فکر کنم بکشتت .عصبان دیخند بانو

 دستت 

 

 و گفت :حق داره بخدا  دیهم خند مازار

 

دفتر چرخاند و گفت :مازار دفترت  یتو ینگاه بانو

برات  مایاومد یما دست خال یقشنگه فکر نکن یلیخ

 اون پشته  میدسته گل بزرگ آورد کی

 

 نیزد و گفت : شما خودتون گل یمهربان لبخند مازار

. 

 

شما  یبرا یگفت :نه  آقا گل واقع یبه شوخ شهرام

 یارینم فی،دسته گل خانوم تشر میکه  ما آورد هیاون

 ؟ رونیب
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 جیو گ شدینم شانیدرست متوجه حرفها مازار

 کرد  ینگاهشان م

قهر بردارد اما دست  پیخواست تر یهر چند م الریآ

به سمت مازار گام برداشت با  یخودش نبود که وقت

 شیلبها یرو یچهره بهت زده اش  لبخند بزرگ دنید

نشست  گفت :سالم آقا حال و احوالتون خوبه ؟کار و 

هم به خانوم تازه از  یسر کی دنیاجازه م نتونیموکل

 ؟ دیبزن دتونیراه رس

 

 سرخ و خسته مازار  چشمان

در  الریآ دنیلبخند بزرگ و صورت بشاشش زمان د با

و  یچشمانش با همه سرخ انیتضاد بود هر چند که م

 دیرقص یم  ییبایخنده ز یخستگ

 شده بود  زیسوپرا واقعا

 را نداشت  الریآ دنیانتظار د اصال

 که تنها نبودنند  فیح

و را گرفت و ا یدست دراز شده به سمتش را م وگرنه

  دیکش یمحکم در آغوش م
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  دیبوس یم ریدل س کیخوشرنگش را  یولبها

دست گرم و بزرگش گرفت و  انیرا م الریآ دست

 فشرد 

گفت :سالم خانوم  زدیموج م شیکه در صدا یشاد با

 یلطف کرد یلیخ یلی.بابا خ ریبخ دنیقشنگ من .رس

 کردم  یمن قدم هاتون گل بارون م یدادی،خبر م

 

دست مازار بود گفت  انیهمانطور که دستش م الریآ

 نیآورد یم فیسر تشر کیکش آقا . شی:گل بارون پ

 یخونه مادر شوهر استقبال خانومتون که من جلو

 نشم  عیشوهر ضا لیفام

 

 حالت طنز داشت  شیحرفها

نگاه  شیلبها یرو نیریبه آن لبخند بزرگ و ش مازار

  دیکرد و خند

رو به شهرام و بانو گفت :واقعا دمتون گرم .بعد  و

 شدم  زیسوپرا یامروز حساب یچند روز سخت کار
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 یجمع خانوادگ انیم بایکه تقر یو منش یونسی خانوم

 گرفته شده بودنند  دهیآنها نا د

 کردنند  یسکوت نگاهشان م در

 یونسیبا لبخند بر لب و خانوم  یمنش خانوم

 جستجوگرانه
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  یزغال#چشمان

 

  ۴۸۱پارت

 

 نمیگفت :خوب چشمتون روشن ا یونسی خانوم

 مهمونتون 
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زد :ممنون .موعد دادگاهتون که  یلبخند کمرنگ مازار

 کنم  یمشخص بشه باهاتون هماهنگ م

 

 نیماندن  اصرار داشت : ا یانگار برا یونسی خانوم

 برم درسته ؟ دیو با میصحبت کن میتون یاالن نم یعنی

 

منو قبول  یمحترمانه گفت :عذر خواه یلیخ مازار

 . دیکن

 

 دیشانه مازار گذاشت و گفت :ببخش یدست رو شهرام

 الریتموم شد آ تمونیما مامور یوسط حرفتون ول

  میبر دیبا میداد لتیتحو

 

 با هم  میقهوه بخور کی دیگفت :بمون مازار
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ممنون .فقط حواست  گهیسر تکان داد :نه د شهرام

نهار  یخونه باش دیباشه مازار تا ساعت سه با

 . دینهار خودتون برسون ینخوردن برا

 

 ایدیزحمت کش یلیموافقت کرد :باشه حتما .خ مازار

 دمت گرم 

 

پسره  نیسر پرونده ا دمیکنم .د کاری:چ دیخند شهرام

 ارمیکم حالتو جا ب کیبه هم گفتم  یختیپور ر یعل

 نشد  ؟ یخبر ی.راست

 

  یصورت مازار در هم شد دستش را رو کبارهی

 چیو کالفه گفت :نه نظرشون ه دیصورتش کش

 کنه  ینم یرییتغ

 

 یچشم بر هم زد و گفت :خدا بزرگه .فعال کار شهرام

  یبا ما ندار

 

 لبخند زد :نه ممنون .جبران کنم  مازار
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 کردنند و رفتند  یو بانو که خداحافظ شهرام

کند به  یرا دوا نم یماندنش درد دیکه د یونسی خانوم

 زنمیمازار نگاه کرد و گفت :پس من بهتون زنگ م

 فعال خدا نگهدار 

 

 سر خم کرد :به سالمت خانوم  مازار

 

مکث کرد و  الریصورت آ یبا محبت رو  نگاهش

 ؟ می: خوب خانوم خانوما ما هم بر دیپرس

 

 یاومدم نم نجایبا لبخند ابرو باال انداخت :نه تا ا الریآ

 ؟ یاتاقتو بهم نشون بد یخوا

 

دستش را به سمت در اتاق دراز کرد و گفت :  مازار

 حتما باعث افتخاره 

 

 راه افتاد و مازار هم پشت سرش الریآ
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خودش  یکم الریمازار از پشت آ ستادنندیدر که ا کنار

  دیرا به سمت در کش

باز  شیشانه او رد کرد در را برا یرا از رو دستش

 کرد و منتظر شد تا او وارد شود 

 الریادکلنش مشام آ یبود بو ستادهیا کشینزد یادیز

 را نوازش کرد 

پا درون اتاق گذاشت مازار هم داخل رفت و در  الریآ

 را پشت سرش بست 

 بود ییبایز اتاق

 یبود با نگاهش حساب ستادهیدر  ا کینزد الریآ

 کرد یم یکنجکاو

 

  دیبه سمت پنجره رفت پرده را کش مازار

 گام برداشت  الریآ  یدوباره به سو 

 یکه نگاهش به کتابخانه پر از کتابها یدر حال الریآ

  یبزرگ حقوق

مازار بود گفت :چه  یصندل زویگرفته پشت م قرار

  یدار یاتاق قشنگ
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  ستادیا الریمازار کنار آ 

دور کامل با چشمانش صورت او را وجب  کی

 داند چقدر دلتنگ بود   یکرد.خدا م

 در هم گره خورد   نگاهشان

  دیآغوشش کش انیرا م الریدست جلو برو و آ مازار

قشنگ تر از  یچیو آهسته در گوشش زمزمه کرد :ه

 . ستیتو ن دنید
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۲ پارت
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 سرش برداشت  یرا از رو الریآ یروسر مازار

با  یش کیدرست مثل  متیرا آهسته و با مال آن

 گذاشت  زیم یارزش رو

 سرش  را  هم باز کرد  گل

 به دورش رها شد  الریو بلند آ اهیس یموها

که دستش را دور کمر شوهرش  یدر حال دخترک

مکان موجود بر  نیحلقه کرده و صورتش را در بهتر

 کرده بود  میاش تنظ نهیس

 را بست  چشمانش

 را به دستان او سپرد  خودش

 که دوست دارد بکند  یداد هر کار فرصت

 دلتنگ تر بود الریاو از آ نیقی به

داد و دستش را  هیتک الریصورتش را به سر آ مازار

 پر پشتش فرستاد  یموها انیم

  دینفس کش قیرا عم شیموها عطر

 یجار شیرا پر کرد و در رگ ها یدلتنگ یجا عشق

 شد 
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  شدیهم داشت شارژ م الریآ

 شده با عطر تن مردش  ختهیخوش ادکلن آم یبو با

از  شتریب یبازوان پر قدتش که امروز کم انیم

 دادنندیاو را به خودش فشار م شهیهم

 

نشسته  شانیدر جان هر دو دنیچند هفته ند یدلتنگ

 بود 

  دادیمزه م یادیز یکیهمه نزد نیا حاال

و  دیکش الریآ یموها یرا از رو شیآهسته لبها مازار

 به گوشش رساند 

به وجود دخترک  شیلبها یدداغیگوشش را بوس الله

و گفت :آخ که چقدر دلم برات تنگ شده   دیگرما بخش

 بود 

 

مازار  نهیگردن و س انیم یسرش را جا نباریا الریآ

 جا داد 
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تر بود و  یقسمت از همه جا قو نیمازار ا یبو

  نطوریآهسته گفت :منم هم

 

 قلب مازار پر از شور و شعف شد  تمام

کرد احساس  یاو ابراز دلتنگ م یبرا الریآ نکهیا از

 در جانش نشست یندیخوشا

او را باال  یفشار داد و کم الریرا پشت کمر آ دستش

  دیکش

 شد  کیبه هم نزد شانیسرها

 ُسر داد شیگوش ها یرا از رو شیلبها

  دیصورتش کش یرو تا

 الریصورت مثل برگ گل آ شیمقصد بوسه ها نباریا

 بود

 الریصورت آ یرو یو طوالن میاش را مال بوسه

 کاشت 

 هم افتاد  یدخترک ناخودآگاه رو چشمان
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 دهیچسب الریبه صورت آ شیهمانطور که لبها مازار

 ی.نم یکه اومد یکرد یکار خوب یلیبود و گفت :خ

  یچقدر خوشحالم کرد یدون

  دیرا بوس الریصورت آ باز

  شدیم داریزنانه دخترک کم کم داشت ب یها حس

 ادیاو را  شیگونه ها یداغ مازار نشسته رو یلبها

 انداخت  یکاشته بود م شیلبها یکه  رو ینیبوسه آتش

آن بوسه را  یدوباره هوا شیبود اگر لبها دروغ

 نکرده بودنند

 صورتش را جابه جا کرد  یکم

  یفقط کم البته

صورتش جا به جا شود به  یمازار رو یلبها تا

 شوند  کینزد شیلبها

 مقصد کجاست  نیتر نیریش فتدیب ادشانی دیشا
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۳پارت

  

صورتش جا به جا شود به  یمازار رو یلبها تا

 شوند  کینزد شیلبها

 مقصد کجاست  نیتر نیریش فتدیب ادشانی دیشا

 کاشت  یتر یقیبوسه عم نباریا مازار

 یم یگوش یباز الریلبها و گونه آ انیم شیلبها

 کردنند 

 راه انداخته بود  یاو باز انگار

تشنه شوند سپس به بوسه  یخواست هر دو حساب یم

 برسند یگاه اصل
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 چسباند  الریآ یشانیاش را به پ یشانیپ

 یم الریآ یلبها یرو میحرف زدن نفسش مستق موقع

بودم   ریدرگ یلیکه خ یدونیکه گفت :م ینشست وقت

نتونستم زودتر از تو خودمو برسونم خونه خانوم 

 من زودتر اونجا نباشم ؟ ییایجون وگرنه محاله تو ب

 

صورت  یلبخند زدنفس پر حرارتش کوتاه رو الریآ

  دونمیمازار پخش شد  :م

 

 الریآ یلبها یداغش رو یباز گفت باز نفس ها مازار

 یکه اگه شلوغ نبودم قبل از هر کس یدونینشست :م

  دنتیمن اونجا بود واسه د

 

  دونمیباز پاسخ داد :م الریآ

 

 الریآ یفاصله به لبها نیکتریمازار در نزد یلبها

 لیکه اگه نبودم و کارم دل یدونیتکان خورد و گفت :م

که کارم از تو مهم تره  ستین نیا لشیبود دل ومدنمین

من  یاحقاق حقش رو یبرا یکی یکه وقت نهیا لشیدل
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اگه من دل به دِل ، دلتنگم بدم و  هیحساب کرده نامرد

 ؟ حقشدفاع از  ینرم برا

 

پر محبت مردش سوخت  یحرارت نفس ها ریز الریآ

  دونمیو گفت :م

 

  دیکش الریآ یلبها یلبش را رو مازار

  دیبوس یدور انگار داشت م از

  زدیداشت حرف م کیاز نزد اما

که  یدخترک یکرد در رگ ها یم قیعشق ترز داشت

 عشقش شده بود  ییرایروزها با همه وجودش پذ نیا

 که کنار هم نبودنند  یروزها تمام

 هر شب زنگ زده بود  مازار

 حرف زده بود  شیشب برا هر

حرف زد و حرف زد و حرف زد ومحبت به  آنقدر

 ریکه حاال تمام وجود دخترک آماده پذ  ختیجانش ر

 مرد بود  نیعشق ا
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که مازار  یبا هم بود وقت یدر تماس کوتاه شانیلبها

 ؟ یبرام مهم تر ایکه از همه دن یدونیکرد :م دیتاک

 

را نفس   شانیفاصله صورتها انیکم م یهوا الریآ

  دیکش

مازار را گرفته  و گفت  یبو شیکرد نفس ها یم حس

  دونمی:م

 

اش فشرد و  نهیمحکم تر از قبال او را به س مازار

  یدونیگفت :خوبه که م

 

مازار درست وسط امن  نهیس یسرش را تو الریآ

 یپنهان کرد و گفت :تو هم خوبه که هست یجا نیتر

 

انبوه  یموها یو رو الریدستش را پشت سر آ مازار

 یشب رنگش گذاشت و دستانش نوازش گرانه به باز

 در آمد 

نکند  تیرا اذ الریکه البته آ یفشار نیشتریب با

 همسرش را به خودش فشرد 
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 خواست تمام دخترک را در خودش حل کند  یم انگار

  شیکرد نه تنها که نفس ها یاحساس م الریحاالآ

  دادیمازار را م یتمام وجودش بو بلکه
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۴پارت

 

منصور که  نیمازار در واقع در ماش نیدو در ماش هر

دست مازار بود  نشسته بودنند و به سمت منزل 

 رفتند  یخانوم جون م
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با دست سمت راستش فرمان را گرفته بود و  مازار

 بود   دهیچسب شیپشت دست چپش به لبها

 افکارش غرق  ییایدر دن و

که  ی:از لحظه ا دیو پرس دیبه سمتش چرخ یکم الریآ

 یرسیحواسم بود که چقدر خسته بنظر م  دمتید

 ؟ یکن یو خودتو خسته م یکن یانقدر کار م شهی.هم

 

 یکرد و در حال الریبه آ یدر همان حالت نگاه مازار

بود گفت  ختهیمحبت در نگاه کوتاهش ر ایدن ایکه دن

 یمشکل کی نمیز موکلا یکی یروزا برا نیا ی:نه .ول

 کرده  رمیدر گ یلیاومده که خ شیپ

 

داده به در نشست و گفت :اگه دوست  هیتک الریآ

 شده  یبهم بگو چ یدار

 

و پنج ساله  ستیپسر ب کی: دیکش یقینفس عم مازار

 پور یبه اسم پرهام عل

 نیکردن از ا یم یداشتن با هم شوخ قشیرف خونه

کنن  یکه پسرها با هم م یپر تنش ییها یشوخ
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 شهیاونم از پله ها پرت م کهوی دهیهل م قشوی.رفب

ساله که زندانه و در ۵کنه . یجا درجا تموم م نییپا

 شیکردم اما باالخره چند روز پ یکه بگ یهرکار ریگ

 شد... یحکم اعدامش قطع

 

 دیبا الریو گفت :آ دیکش یو حسرت بار قیعم نفس

.درسته اشتباه کرده اما  هیواقعا پسر خوب شینیبب

 اعدام بشه . ستیحقش ن

 

با تاسف به مازار نگاه کرد و گفت :خوب چرا  الریآ

  نیگرفتن تالش نکرد تیرضا یبرا

 

تالش نکردن .هر  یکن یزد :فکر م یلبخند تلخ مازار

اومده کردن .اما  یو از دستشون بر م یکه بگ یکار

که سر و  ستیبار ن نیاول نی...ا یچ چیبه ه یچ چیه

واقعا  الریآ یافته ول یم یپرونده ا نیکارم با همچ

بوده هم  قشی...عاشق خواهر رفهیپرهام پسر خوب

، هم جونشو داره از  قشویعشقشو از دست داد.هم رف

 دهیدست م
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بار هزارم داشتم قانون  یبودم برا دارمیب شبید تمام

 یقانون کی یجا کی دیگشتم شا یم یفریمجازات و ک

 دمیبوده که من بلدنبودم ،ند یزیچ یتبصره ا کی،

 کنم  دایراه نجات براش  پ کیبتونم ازش 

 

مازار ناراحت شده بود اما  یحرفها دنیاز شن الریآ

وقتا  یکرد او را آرام کند و گفت :مازار بعض یسع

 سرنوشت شد  میتسل دیبا

 

نگاه کرد و گفت  الریبه آ دینفس کش قیعم مازاد

درباره اش  ایستم ناراحتت کنم .بخوا ینم دی:ببخش

 خوامیامروز بعد چند روز حالم خوبه نم میحرف نزن

 خرابش کنم . 

 

او را به هم  شتریهم نخواست ادامه بدهد و ب الریآ

  زدیبر

 یداد و گفت :شهر قشنگ ابانینگاهش را به خ پس

  نیدار
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شهر  یقشنگ ،هنوزیدیلبخند زد :حاال کجاشو د مازار

 ببرم همه جا رو بهت نشون بدم  دیبا یدیما رو ند

 

به مازار نگاه کرد و گفت :شهرام هم بهم قول  الریآ

رفتن  ییداد که من قال گذاشت دوتا یرازیفالوده ش

 بخورن 

 

عشق نگاهش کرد و گفت :خوب ما  ایدن کیبا  مازار

 که خوشمزه تره  ینجوریا میخوریم میریم ییهم دوتا

 

بعد غذا  هیسر تکان داد وگفت :باشه .نظرت چ الریآ

 رونیب میبر

 

 شیرو شیپ ابانیخ رهیکه نگاهش خ یدر حال مازار

 بود گفت :کامال موافقم 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۵ پارت

 

دو با هم شانه به شانه وارد خانه خانوم جون  هر

 شدنند 

 اد نگاه شعله به آنها افت یاز هر کس قبل

کنار مازاِر خوش  شیلبها یرو یبا لبخند قشنگ الریآ

 قد و باال وارد شدنند 

 آمدنند یبه هم م  چقدر

 آکنده از شور و شعف شد  قلبش

 فرزندانش  یروزها نیا یخوشبت بابت

 هم بانو و شهرام آمدنند شیپ قهیدق چند
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 دوش و خوش و خوشحال  دوشا

 یلی.خ یگرم و بلند باال سالم داد :سالم بر همگ مازار

  دیخوش آمد یلیخ

مبل نشسته بود دست داد  نیاول یپدرش که رو با

  یوگفت :سالم بابا خسته نباش

 

گرم جواب پسرش را داد :سالم بابا جان .تو  مهران

  یخسته نباش

 

خم شد صورت خانوم جون را که کنار مهران  مازار

:خانوم جون خودم چطوره دیوپرس دینشسته بود بوس

 ؟

 

 مادر  ی:خوش امد دیهم صورتش را بوس  خانوم

 

کرد و با  یبوس دهیبا رضا د یمیگرم و صم مازار

 کرد کیعاطفه سالم و عل
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متواضعانه با شعله دست داد و خوش آمد  یلیخ

  دیطول کش یلی،کارم خ دمیرس ریگفت:شرمنده ام که د

 

و گفت :اشکال  دیپاش شیبه رو یلبخند گرم شعله

 یخوش آمد یلینداره پسرم خ

  

اش با  یبوس دهیکرد و د کیکه سالم و عل حانهیر با

 :آقا حال رخش من چطوره ؟  دیمنصور تمام شد پرس

 

 راحت حالش خوبه ،خوبه  الی:خ دیخند منصور

 

و دستش را دور کمرش  ستادیپشت سر مازار ا فرشته

 آورد  فیتشر حلقه کرد و گفت :چه عجب عشق عمه

 

شانه به فرشته نگاه  یسرش را چرخاند از رو مازار

عشقتون  زمیعز یکرد و آهسته گفت :اشتباه گرفت

 دارن  فیتشر یمسافرت کار
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 تا  حاال ؟ یو گفت :بچه پرو کجا بود دیخند فرشته

 

را از دور کمر مازار باز کرد و آهسته گفت  دستش

 :گنده بک ....

 

غذا  زیسر م دییمهمان ها کرد و گفت:بفرما روبه

 آماده اس 

 

سره مقابل  کیرا هم  که  شیدو قلو یپسرها 

کردنند  صدا زد تا  یم ینشسته بودنند و باز ونیتلوز

  ندیایغذا ب یبرا

 

 نشسته بودنند  زیم سر

 چند نوع غذا قرار داشت  زیم یرو

با  ییبایبرنج به نحو ز یها سیپلو با مرغ د زرشک

 شده بود نییتز یزرشک و برنج زعفران

  یپلو با ماه ایلوب
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 یبرنج بود سیرا جلب کرد د الریکه توجه آ یغذا و

 شده  نییتز ینازک کلم و کوفته قلقل یکه با خالل ها

 گفت  یم یرازیبه آن کلم پلو ش شهربانو

 یو سبز تهیل یو ترش یرازیساالد ش زیم یرو

که  یالبته همان ماست یخوردن تازه و ماست محل

  شدیم افتیخودشان آوردنند هم 

 ییکه به حلوا ییخوش رنگ و لعاب و حلوا یها ژله

 زدنندیچشمک م زیم  یمعروف بود هم رو یرازیش

که کنارش نشسته بود نگاه کرد و  الریبه آ مازار

 بکشم برات ؟ ی:چ دیپرس

 

 :کلم پلوتون خوشمزه اس ؟ دیآهسته پرس الریآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۶ پارت

 

 :کلم پلوتون خوشمزه اس ؟ دیآهسته پرس الریآ

 

کلم پلو چرخاند و  سیاو و د انینگاهش را م مازار

 تو  یهوا گفت :نه به خوشمزه گ یب

 نگاهش کرد  رهیخ الریآ

 یم نییبا سرعت پا زیکه از سرا یمثل کس درست

  ختیرود قلبش فرو ر

  یعاد یبود وسط جمله ها نیعادتش هم کال

 ییگفت و هوا یجمله م کیکه منتظرش نبود  یوقت

 کرد  یاش م

 

:کلم پلو  دیبا همان نگاه خسته پر محبت پرس مازار

 بکشم برات ؟
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 خوشمزه اس ؟ ی:نگفت دیباز پرس الریآ

 

 یچ چیبا لبخند گفت : الزمه بازم تکرار کنم ه مازار

 ؟ ستیتو ن یبه خوشمزگ

 

  دیآهسته خند الریآ

دوست ندارم  یلیمن خ ستیداد :بد ن حیتوض مازار

 یکشم اگه دوست نداشت یذره م کیبرات  یخوای.م

 بخور  گهید زیچ کی

 

دستت  هیسر تکان داد و گفت :باشه .فکر خوب الریآ

 درد نکنه 

 

وتا خواست  ختیبشقاب ر یکلم پلو تو یکم مازار

فرشته و    دستش را عقب بکشد  شهربانو که در کنار

 بود  ییراینبات در حال پذ
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و گفت :مازار عمه چرا انقدر کم  ستادیا شیرو روبه

 ؟ یزیریگجشک غذا م یبرا ی؟ مگه دار یدیغذا کش

از کلم  زیمازار خواست حرف بزند بشقاب را لبر تا

 پلو کرد 

بزند و عمه اش را  یحرف امدیدلش ن گرید مازار

 خجالت زده کند 

گذاشت و آهسته  الرینگفت و بشقاب را مقابل آ یزیچ

  خورمیخودم م ینداره اگه دوست نداشت بیگفت :ع

 

 ایلوب یخودش کم یخودش را برداشت و برا بشقاب

 گذاشت  یتکه ماه کیو کنارش هم  دیپلو کش

 قاشق را به دهان گذاشت  نیاول الریآ

 بود  ییخوشمزه ا یغذا نه

 داشت  دوستش

:چطوره ؟اگه  دیمنتظر نگاهش کرد و پرس مازار

 بشقابتو با من عوض کن  ومدهیخوشت ن
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خوشمزه اس دوستش  یلیسر باال انداخت :نه خ الریآ

 دارم 

 

 ؟ ی:منو چ دیآهسته پرس مازار

 

 انداخت  نییسر پا یبا لبخند کم رنگ الریآ

 را سر گرم غذا نشان داد  خودش

 

 غذا بخور  یآهسته در گوش بانو پچ زد :حساب شهرام

 

 ؟ یچ ی:برا دیسرچرخاند و نگاهش کرد و پرس بانو

 

 دیبود گفت :با شیصدا یکه چاشن یطنتیبا ش شهرام

خسته ات  یلیآخه امشب قراره خ یریجون بگ یحساب

 کنم 

 

 بانو از خجالت سرخ شد  صورت

 نداشت  ایشرم و ح یذره ا مردک
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 یتو شیساعت پ کی نیهم شیرفت پ حواسش

کوچه خلوت نگه داشت  کیشهرام داخل  یوقت نیماش

خودش  یرا به شکار لبها شیهوا لبها یو ب ییکهوی

 گرفت 

  دیبوس یدر پ یپ قهیدق چند

را پشت هم  نیریحرکت لذت بخش و ش نیبار ا سه

 تکرار کرد 

 بود  ریناپذ یریهم س دنیدر بوس یحت

همه سال را بدون زن  نیدانست او چطور ا ینم بانو

 مانده 
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 ۴۸۷ پارت

 

 دیپرس الریکه گذشت مازار دوباره از آ یا قهیق چند

؟با من تعارف نکنا  ی:واقعا غذا رو دوست دار

  ؟یبشقابتو باهام عوض کن یخوایم

 

بشقاب  یخوش و آب رنگ تو یپلو ایبه لوب الریآ

پخته شده بود آن هم  یچشم بلبل ایمازار که با لوب

برشته کنارش نگاه  یداشت وتکه ماه یتازگ شیبرا

 کرد 

 یخوشمزه اس .ول نیگفت :نه دستت درد نکنه هم و

 کیتا حاال نخوردم آخرش  یمدل نیپلو ا ایچون لوب

 کشم  یخودم م یذره برا

 

 اعماق وجودش گفت :باشه نوش جونت  مازاراز

 

نشسته بود  زیاو هم سر م به فرشته که حاال عاطفه

از کلم پلو  یلینگاه کرد و گفت :رضا خ خوردیوغذا م
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من تا حاال نخورده بودم  یکرد ول یم فیتعر یرازیش

 خوشمزه شده یلیخ

 

دستانش بود گفت  انیکه قاشق پر م یدر حال فرشته

 می:آره واقعا خوشمزه اس .ما همه امون دوست دار

هم  یزنه .وقت یمازار خان که نه تنها لب نم نیجز ا

 .. نیکه چرا درست کرد زنهیغر م میکن یکه درست م

 

 متعجب به مازار نگاه کرد  الریآ

گفت :حاال عمه جون من از  یبا خنده کوتاه مازار

خانواده زن  یجلو دیتو با ادیغذا خوشم نم کی

  یدستمو رو کن

 

شق داشت  و ع ایدن ایکه نگاهش دن یدر حال فرشته

 یگفت مناسبت یکه م یچشمانش با جمله ا یعشق تو

با اخالق گندت هم اشنا  دیکم کم با گهینداشت گفت :د

 بشن
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و  ختیمازار ر یرا به پا شیاما مادرانه ها شهربانو

 گفت :بچه ام اخالق گندش کجا بود قربونش بشم 

 

 مازار تا بنا گوش باز شد  شین

 فرشته ابرو باال انداخت  یبرا

 مازار بود  شیپ الریحرفها حواس آ نیهمه ا انیم

 یقبل  که داشت به او تعارف م قهیچند دق نیهم شیپ

 را با هم عوض کنند  شانیکرد بشقابها

را بخورد که از  ییغذا الریحاضر بود بخاطر آ یعنی

 آن متنفر بود ؟

 اش  یپوست ریز یها تیحما یمالش رفت برا دلش

که  یزیر یاو بود فداکار شیکه پ یحواس نیا یبرا

 حاضر بود انجام دهد 

 

 شترینداشت که دلش هروز ب یگناه چارهیب دخترک

 دیلرز یم

 شتریالنه کرد در قلبش هر روز ب شمیکرم ابر که

 رفت  یسمت پروانه شدن م
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گفت دستت را  یم شهیهم امرزمیبزرگ خدا ب مادر

 اوریمشت کن و باال ب

 ست؟یمگر چ یادم قلب

 تکه گوشت اندازه مچ دستش  کی

 کی یتکه گوشت کوچک اندازه  نیاز ا شودیم چطور

 نشود  ییمشت دست خواست که با محبت هوا

 ؟نلرزد ؟نرود ؟ زدینر

  دیرا به سمت مازار کش سرش

گفتن دارد  یبرا یار که متوجه شده بود او حرف ماز

 خم کرد  الریبه سمت آ یسرش را کم

 اهسته پچ زد :تو رو هم دوست دارم  الریآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۸ پارت

 

 اهسته پچ زد :تو رو هم دوست دارم  الریآ

 

 نبود  شیجا نجایا

 ؟ ستین شیجا نجایدانست ا یسر به هوا نم دخترک

 همه آدم ابراز عالقه کند  نیا انیو م زیسر م دینبا

ابراز محبت را  نیابراز محبت را  ،آن هم اول نیا دیبا

 خلوتشان  یگذاشت برا ی! م

 مناسب تر  یزمان و مکان یبرا

 که فقط خودشان دونفر باشند  ییجا

 هم خوب جوابش را بدهد تاماازار

 ابراز عالقه قشنگش را جبران کند   نیا یحساب

را ببوسد  شیوقفه لبها یکامل و ب قهیچند دق مثال

  اورندیانقدر که هر دو نفس کم ب
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 انقدر محکم بغلش کند که در وجوش حل شود  ای

 اما دستش بسته بود  حاال

 نگاهش کرد  هیسرش چرخاند و چند ثان فقط

  بالبخند

اش حرف  یعاشق یکه اندازه تمام سالها ینگاه و

 داشت

  

گوشه مغزش  ییزن ور ور جادو ریخدا لعنت کند پ و

 ایدوست دارد  شتریتو را ب یعنی: دیپرس یم یرا که ه

 را ؟ اوشیس

 یطانیش یحرفها نیدادن به ا تیمازار مرد اهم اما

 نبود

برگشتن به خاطرات گذشته و خراب کردن حال   مرد

 نبود

کرد جز خودش کس  ینگاه م الریبه چشمان آ او

  دید یرا نم یگرید

 داشت  تیاهم شیبرا نیهم

  گرید زیچ چیه نه
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 اوشیاسم س دنیکه زمان شن یکم رنگ هیآن سا یحت

 نشست هم مهم نبود  یچشمان دخترک م یرو

حال  یفقط خودشان دوتا بودنند که با جان دل برا مهم

 کردنند  یخوششان و هر روز بهتر شدنش تالش م

 ایدن یها طانیهمه ش یبابا گور

که گوشه  ایدن ییهمه ور ور جادو ها یها یبابا گور

خراب کردن  ینشستند همه زورشان را برا یمغز م

  زدنندیحال خوب م

 

خانوم جون  نگاه مازار را به خودش کشاند  یصدا

 لویو  .فام میداد بیترت  یمهمون کیفرداشب  ی:برا

با عروس هامو و خانواده اشون  انیب میدعوت کرد

 آشنا بشن 

 

 

 ؟! ییهویمتعجب گفت :چه  مازار
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 ییهویو گفت : ختیر انویدوغ در ل یجون کم خانوم

 یخبر یومدیورا ن نیقربون برم .تو چند روز ا ستین

 یندار

 

 با خانوم جون بود  حق

وقت سر زدن به او  ادیروزها سرش شلوغ بود ز نیا

 را نداشت 

 

داد بروند طبقه باال  شنهادیاز غذا شهربانو پ بعد

شهرام و بانو باشد را  یکه قرار بود برا یوخانه ا

  ندیبب

 توان باال رفتن از پله ها را نداشت  شعله

او را باال  رندیرا بگ چریدادنند که ول شنهادیپ پسرها

 ببرند 

دردسر  نیهمچ یکار نیاول نیخواست هم یاو نم اما

 درست کند شانیبرا یبزرک

 قبول نکرد  پس
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۸۹ پارت

 

 کرد  ینیریخود ش شهرام

 یو م ردیگ یم لمیاش از تمام خانه ف یبا گوش گفت

  ندیآورد تا شعله بب

 ها به سمت پله ها رفتند  جوان

 ماندند  نییو خانوم جون و شهربانو و مهران پا شعله

بود با  کیواحد سه خوابه بزرگ و ش کیباال  طبقه

 نیتر بایبزرگ و ز یو سالن بایز یآشپزخانه ا

 که مشرف به باغ بود  یقسمتش هم تراس بزرگ
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 یو عاطفه با شوق و ذوق در خانه چرخ م الریآ

 رفت  یخانه خواهرشان دلشان خنج م دنیزدنند و با د

 ییبایدخترش عجب خانه ز ندیکه بب یشعله  خال یجا

 دارد 

نگرانش بود قرار است خانوم چه  شهیکه هم ییبانو

 شود  یخانه ا

 در خانه نگاه چرخاند  منصور

 باشد  شیبانو یخوشبخت انهیرار بود آشق نجایا

آورد باال  یکرد و م یرفت و شعله را کول م یم دیبا

خانه همان   نیا نیبانو را بب یگفت :خانه و زندگ یم

ده سرکوفت شوهر  یست که بارها اهال یدختر

 زدنند  ینکردنش را م

 امد باال  یهر طور بود م دیبا مادرش

که خورده بود در دلش  ییتمام زخم زبان ها یجا به

 کرد  یقند آب م

  

 دنیاز همه خود بانو ذوق داشت با د شتریالبته ب 

 اش در آن رقم بخورد  ندهیکه قرار بود آ یخانه ا
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 آرام بود  شهیهم مثل

لحظه هم محو  کی شیلبها یلبخند بزرگ رو اما

  شدینم

از اتاق ها را باز کرد و  یکیشهرام در  یوقت یحت

 راره بشه اتاق خوابمون ...ق نجایگفت :ا

 

دوست  یلیرو خ نجایگفت :ا یآهسته تر یتن صدا با

رقم  نجایاتفاق خوب ،خوب ا یدارم چون قراره کل

 بخوره 

 

 لبخند بزرگش پاک نشد  بازهم

همه احساس پاک و  نیکه حقش بود وسط ا هرچند

نثار گردن شهرام  یحساب یپس گردن کیخالصانه 

 خدا منحرفش بکند  شهیبابت آن ذهن هم

 

 

که قرار بود خانه  یتراس بزرگ خانه ا یتو الریآ

 بود  ستادهیخواهرش باشد ا
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 کرد  یمنظره باغ نگاه م به

 که زمستان زده بود  اگرچه

زمستان  میو نارنجش تسل مویدرختان پرتقال و ل اما

 شدن را بلد نبودنند 

 بود  بایهم ز نیهم یبرا

کرد با تصور  یم فیکرد و ک یرا تماشا م باغ

 خانه  نیبانو در ا یخوشبخت

خانه  نیاو هم  به هم ندهیآ یقرار بود روزها حتما

 دییایب

 یو با خواهرش چا نندیخانه بنش نیتراس ا در

 بخورنند 

 را بکنند  یخانواده شوهر بتیغ یواشکی

 نشست  شیلبها یرو یبزرگ لبخند

 کیاطراف پخش شد و  یادکلن خوش در هوا یبو

 یسمت چپش رو یگریدست سمت راست و دست د

 نرده ها نشست 

مازار درست کنار صورتش قرار گرفت و گفت  صورت

 ؟ خندهیم ی:خانوم قشنگ من به چ
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[03.03.21 22:15] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۰ پارت

 

 خانوِم من گفتنش بود  انیم یبزرگ تیمالک حس

 هم نشست  الریبه دل آ که

صورتش را چرخاند به صورت مازار که  یکم الریآ

 یباف الیکنار صورتش بود نگاه کرد و گفت :داشتم خ

 کردم  یم
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نرده ها برادشت  یلبخند زد ودستانش را از رو مازار

گفت  شیباغ رو به رو رهیخ  دیچیپ الریو دور کمر آ

 قشنگه ... یلیخ اهایو فکر کردن به رو یباف الی:خ

 

 لحظه مکث کرد  چند

 نجایلحظه که تو ا نیو گفت :مثال ا دیکش یقیعم نفس

بود که  نیریش ییایرو کی یستادیبغل من ا یو تو

 وقت باورش نکردم  چیمن ه

 

 از گوشه چشم نگاهش کرد  الریآ

 حرف زدنش را دوست داشت  قشنگ

 قشنگش را هم دوست داشت  یحرفها

 همه حال خوب نگران بود ... نیوسط ا اما

 ندشانیو بب دییایب یکیبود  نگران

تراس به سرش بزند او را  دنیمنصور هوس د مثال

 دینیبازوان تنومد مازار بب انیم

   شدیافتاد از خجالت آب م یاتفاق م نیاگر ا  قطعا
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و گفت :زوج جوون بد  دیقضا فرشته سر رس از

 نگذره

 

 به سمت فرشته برگشتند  الریو آ مازار

دست  یکه رو یبر لب و چشم یبا لبخند فرشته

 نییپا تیمانده بود گفت :گوش الریمازار دور کمر آ

 خانم جون  صدام کرد رفتم آوردم  خوردیداشت زنگ م

 

 دستش را از دور کمر همسرش باز کرد   مازار

را از عمه اش گرفت و  به صفحه  یرفت  و گوش جلو

عالمت  سوال  کیصورتش  یاش که نگاه کرد رو

رنجبر  یآقا بزرگ نشست و جواب داد :الو ،سالم

 ی.مشکل ستمی...ممنونم .احوال شما؟....نه من دفتر ن

خدمتتون. ...نه خواهش  امیاومده ؟...باشه من م شیپ

  نمتونیب یم شمااشکال نداره ....قربان  کنم یم

 

عالمت  کیرا قطع کرد و با صورت که همچنان  تلفن

 شد  رهیخ یداشت به گوشسوال بزرگ 
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صورتش  یو فرشته را که رو الرینگاه آ ینیسنگ

 دیزد و گفت :من با یحس کرد نگاهشان کرد و لبخند

 اومده شیپ یمورد کار کی رونیسر برم ب کی

 

هم با خودت ببر .تو  الریگفت :خوب آ عیسر فرشته

 بشه  یخونه بمونه که چ

 

 نگاه کرد  الریبه آ مازار

 ییجا میبر دیاش شدو بعد گفت :با رهیخ هیثان چند

کم  کی دیطول بکشه اما شا ادیکنم کارم ز یفکر نم

 ؟ ییایب یخوای.م یمعطل بش نیماش یتو

 

نداره  یمعطل ادیسر تکان داد و گفت : آگه ز الریآ

  امیم

 

 لباست عوض کن  عیسرمیگفت :باشه پس بر مازار
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 لیو آماده در اتومب دهیلباس پوش الریبعد آ قهیدق چند

مازار که دوباره از منصور پس گرفته بود به سمت 

 یدرباره آن نداشت م یاطالع چیه الریکه آ یمقصد

 رفتند 

 ؟ میریکجا م می:دار دیشوهرش نگاه کرد و پرس به

 

،پدر همون  دهیرنجبر پدر ام یپاسخ داد :آقا مازار

به من زنگ  یکه پرهام کشتش .معموال وقت یپسر

داشته باشه  یخانواده اش کار ایکه با پرهام   هزنیم

 کاریچ دونمیاالن که حکم اعدام پرهام اومده نم ی.ول

 داره
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۱ پارت

 

 بود   عصر

با  شیچند روز پ نیکه تا هم یتنها در خانه ا سحر

بودنند  شیها یکم و کاست دیخر ریدر گ اوشیس

 نشسته بود 

 و غربت داشت  یهم احساس دلتنگ هنوز

 کمتر  یکم اما

 گذراندنند  یم اوشیرا با س ینسبتا خوب یروزها

 کرده بودنند  دیهم خر با

 بودنند  دهیرا چ خانه

 یبه مطب م اوشیخانه آماده شد هم س نکهیاز ا بعد

 رفت 

کرد ،خانه  یماند .غذا درست م یدر خانه م سحر

 کرد  یاش را مرتب م یدوست داشتن

 پخت  یم کیک یگاه یحت
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  خوردنندیبا هم م ییآمد دوتا یکه م اوشیس

خانواده اش  یبرا یاز حس غربت و دلتنگ یجدا

 گذراندنند  یرا م یخوب ی،روزها

امد دست در دست تا پارک  یزود م اوشیکه س یگاه

  زدنندیخانه قدم م کینزد

رفتند  یخانه م کیشاپ نزد یهم در راه به کاف یگاه

  خوردنندیم یگرم یدنیو نوش

انگار آمدن و تنها ماندنشان در تهران واقعا داشت  کال

 کرد  یبه بهتر شدن روابطشان کمک م

  دادیبهترش را نشان م یرو یزندگ و

تر  طانیش یخوش خلق تر و مهربان تر حت اوشیس

 بود  شهیاز هم

 

از مجله ها را  یکیحوصله داشت  یروز سحر ب آن

  زدیورق م

ترانه  و آن  ادیمجله  یعکس رو دنیناگهان با د که

 افتاد  کشیش یادیو پوشش ز پیت

 ساده بود  یادیبا ترانه ز سهیمقا در
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 بودش  دهیند شتری،سه با ب دو

 کرد  سهیبارها ،بارها خودش را با او مقا اما

 به سر و وضعش برسد  شتریب یآمد کم ینم بدش

  اوردیرا به دست ب اوشیدل س شتریب و

قول مادرش عقل مردها در چشمشان است و عقل  به

 زنها در گوششان 

هم  نیاوضاع از ا دیرس یبه خودش م شتریاگر ب دیشا

  شدیبهتر م

 

  ردیخواست از ترانه کمک بگ یاصال نم اما

 در ذهنش جرقه زد  یفکر کبارهی

 بود  یکه ساکن واحد کنار یزن

  دیرس یآراسته بنظر م یلیهم خ او

مناسب را  شگاهیآرا کیتوانست از او آدرس  یم

 بکشد  شیبه سر و رو یو دست ردیبگ

  زدیزنگ م اوشیبه س دیاول با اما

چند روز  نیهم شانیدهایخر انیرا هم م لیموبا یگوش

 دیخر شیبرا شیپ
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جواب  اوشیاش را گرفت  بعد از دو بوق س شماره

 داد :سالم سحر خانوم حال شما ؟

 

 اوشیسحر نشست وگفت :سالم س یلبها یرو لبخند

  یجان خسته نباش

 

 یداد و گفت :سالمت باش هیاش تک یبه صندل اوشیس

 ؟ یداشت ی.جانم کار
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۲ پارت
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و همزمان که  دیچیرا دور انگشتش پ شیموها سحر

کرد گفت :زنگ زدم بگم  یفکر م دشانیبه رنگ جد

  شگاهیسر برم آرا کی خوامینداره م یاگه اشکال

 

گفت :  یصندل یداد به پشت هیهمانطور تک اوشیس

 ی؟نر ی؟مگه بلد یخوشگل کن یبر یخوایم یعنی

  یوقت گم بش کی

 

 ی.تو ک شمیدور نم ادیز ستمی:نه بچه که ن دیخند سحر

  یگرد یبر م

 

 ی...سحر پول تو دونمینم قیپاسخ داد :دق اوشیس

 ؟ یکارتت دار

 

 به سمت اتاق خواب رفت :آره پول دارم  سحر
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بود بهم زنگ بزن .فعال  ی:باشه پس اگه کار اوشیس

 هم دور نشو  ادیز ینگرفت ادیتا خوب همه جا رو 

 

 سر تکان داد :باشه حواسم هست  سحر

 

و آماده دم در واحد  دهیلحظه بعد لباس پوش چند

 نکهیدانست ا یبود و نم ستادهیا هیخانوم همسا

درست است  ردیرا بگ شگاهیاز او آدرس آرا خواهدیم

 نه  ای

 

 دل دل کردن زنگ را فشرد  یبعد از کل باالخره

و  یحلقه ا نیآست راهنیبا پ یبعد مرد قهیدق چند

 باز کرد  شیشلوارک در را به رو

  دیمرد جوان در ان لباس ها خجالت کش دنیاز د سحر

من با  دیانداخت و گفت :سالم .ببخش نییرا پا سرش

 همسرتون کار دارم هستن 
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بود دقت  دهیبود و اگر هم د دهیکه سحر را قبال ند مرد

نگاهش کرد و گفت :بله .چند لحظه  ینکرده بود کم

 صداش کنم  دیصبر کن

 

 ایب ایمیجان ...ک ایمیکرد :ک شیاز همان دم در صدا و

 دم در باهات کار دارن 

 

تعارف به سحر  کی یحت نکهیآپارتمان را بدون ا در

 باز گذاشت و رفت  مهیبزند به صورت ن

تاپ دکلته و شرتک دم  کیبا  هیزن همسا بالفاصله

 در حاضر شد 

افتاد  یم رونیکه چشمانش از کاسه ب یدر حال سحر

 ؟ زمیکه زن  گفت :سالم جانم عز دیشن

 

خوشرنگ زن و صورت  یبه موها  رهیخ سحر

احمتون شدم مز دیشده اش  گفت :سالم ببخش شیآرا

 ستمیاطرافو بلد ن نیا یلی.خ نجایا می.ما تازه اوند

ازتون  شگاهیآرا کیخواستم اگه اشکال نداره آدرس 

  رمیبگ
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 شگاهیآرا یبر یخوایگفت : م ییجوان با خوشرو زن

  کهینزد نجایبه ا شگاهیگلم .اتفاقا آرا

 

کالمش  یشروع کرد به آدرس دادن و در انتها و

 برسونمت ؟ امیب یخوای:م دیمهربانانه پرس

 

 یم دایخودم پ کهیسر تکان داد :نه ممنون .نزد سحر

 کنم 

 

 زد :باشه گلم .برو به سالمت  یجوان لبخند گرم زن

 

که همه افکارش حول  یکرد و در حال یخداحافظ سحر

به سمت  دیچرخیم هیهمسا شیو حوش پوشش و آرا

 رفت  شگاهیآرا

 گفته بود  درست

 شیدایو سر راست بود و سحر زود پ کینزد آدرس

 کرد 
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 نداشتن چانه زد  یسر وقت قبل یبا منش  یکم

 باالخره موفق شد وارد شود  اما

ساده داشت و  شگاهیآرا کیکه فقط  شانیروستا

کارها را در اتاق خانه اش که  شتریخانوم ب یصغر

  دادیکرده بود انجام م لشیتبد شگاهیمثال به آرا

 

تا  نیکه فقط دوبار رفته بود و زم شهر هم شگاهیآرا

 فرق داشت  نجایآسمان با ا

توانست انقدر  یم شیبود و تماشا یکیمکان ش 

 یکه برا یکه اصال متوجه زمان ردیوقتش را بگ

 منتظر ماندن صرف شده نشود
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۳ پارت

 

 جوان سراغش آمد  یزن باالخره

اش توجه سحر را  یشراب یموها یزیاز هر چ قبل

 جلب کرد 

 رنگ مو را اصال دوست نداشت  نیا

 آمد  یم شیبه صورت سبزه زن رو به رو اما

 دیکن کاریچ نیخوایدلم شما م زی:خوب عز دیپرس زن

 ؟

 

 شگریداشت خودش را به دست آرا میتصم سحر

موهامو رنگ کنم  خوامیبسپرد و گفت :راستش م

مقدار  کیکنم صورتم و موهام  یکار کی خوامی.م

 کنه  رییتغ
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 ی:رنگ خاص دیپرس یبا لبخند و مهربان شگریآرا زن

 ؟ یخوایم

 

  دیکه شما صالح بدون یپاسخ داد :نه .هر رنگ سحر

 

 یموها انیم یشال سحر را برداشت دست نکهیاز ا بعد

  دیبلندش کش

 ذارمیرنگ قشنگ برات م کیگفت : یلبخند بزرگ با

،ابروهات هم  یکم هم به موهات مدل بد کی دی.با

 کنم .... یبرات درست م

 

فرستم  یدختر خوشکل م کیبر لب گفت : یلبخند با

  رونیب

 

 

 

 یمتوقف شد و گوش لیاتومب شگاهیدم در نما مازار

 یرا گرفت و رو یآورد و شماره ا رونیاش را ب
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 شگاهیرنجبر من دم در نما یگوشش گذاشت :سالم آقا

 هستم ...

 

چند ضربه به  یحرفش قطع نشده بود که کس هنوز

 پنجره  زد 

قد بلند و سن  یمرد الریداد و آ نییرا پا شهیش مازار

و مازار گفت  دید یجو گندم یو موها شیباال با  ر

 رنجبر  ی:سالم آقا

 

 شد  ادهیرا باز کرد و پ نیماش در

رنجبر است  یبود همان آقا دهیفهم الریمرد که آ با

 دست داد 

داخل  ی.هوا یرنجبر گفت :سالم خوش آمد یآقا

داخل  میقدم بزنم .بفرما بر رونیگرفته بود اومدم ب

 .خانوم همراهته  ؟

 

 سر تکان داد :بله همسرمه  مازار
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 میشه بر ادهیرنجبر گفت :به خانومت هم بگو پ یآقا

  میهم دو کلمه حرف بزن میبخور یچا کیداخل هم 

 

 یخواست به رو یند نمنگران بود هر چ یگم مازار

 گفت :نه ممنون  اوردیخودش ب

 

 دیکنم جوون .شا یرنجبر گفت :تعارف نم یآقا

 نیتو ماش یبذار یخوایم یتا ک دیحرفهامون طول کش

 بمونه 

 

 عجله داشت  شیحرفها دنیشن یبرا مازار

 مخالفت نکرد شتریب پس

مدل  نیکه آخر یلیاتومب شگاهیبا هم وارد نما همه

 را داشت وارد شدنند   لیاتومب یها

و مازار  الریآ یرنجبر کنار پسرش رو به رو یآقا

 نشسته بودنند 

 یم زیم یرا  رو یچا  یها وانیداشت ل  یجوان مرد

 گذاشت مازار منتظر چشم به رنجبر بزرگ دوخته بود
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 توانست بشود  یبدتر نم نیاز ا گرید

 شد  دییاتفاق حکم اعدام پرهام بود که تا نیبدتر

که هرچه تالش کردنند نتوانستند از  یتیرضا و

  رندیخانواده رنجبر بگ

 رنجبر لب به سخن گشود  یآقا باالخره

به چشمان مازار دوخت گفت :تو  میرا مستق نگاهش

 نیا ی؟تو یهم هست ی،آدم خوب یهست یخوب لیوک

 چیوقت ه چیه میچند سال که ما طرف دعوات بود

با  شهیکه دلخور بشم .هم دمیازت ند یحرکت ای یحرف

که خانواده ما هم با  یدونیو م یاحترام رفتار کرد

 میقائل هست امبرات احتر یول میطرف دعوا بود نکهیا
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۴ پارت

 

متواضعانه سر تکان داد و گفت :شما به من  مازار

  دیلطف دار

 

  دیکش یقیرنجبر نفس عم یآقا

ربط بود و  یحرفش به ظاهر به حرف قبل ب دنباله

قرارم .ولوله افتاده به جونم  یگفت :چند روزه ب

نه روزم  هیشبم ک دونمی.طوفان شده تو وجودم .نه م

آروم  نکهیا یشده به جا یحکم اعدام قطع ی.از وقت

 بشم آشوبم

 

بخور دخترم سرد  توینگاه کرد و گفت :چا الریآ به

 ... شهیم

 

 سر تکان داد و گفت :چشم ممنون  الریآ
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که از  وارید یرفت سمت قاب عکس رو الریآ نگاه

 بود  یپسر جوان

 بودنند  دهیکش اهیروبان س کی کنارش

 بود  دیام نامش

هم دوستش  یلیاسم برادر کوچکش که از قضا خ هم

 داشت 

 یکه ُمرد چه بر سر خواهرش آمد را فقط خدا م یوقت

 داند 

 ؟ یت راستبزرگتر داش خواهر

 دیاسم او را هم خواهرش انتخاب کرده و ام نکند

 گذاشته ؟

 گذاشت  دیهم مادرش نامش را ام دیشا ای

 مادرش باشد البد  دیبود ام آمده

 بار داغش  ریکمرش شکسته بود ز اما

 

 رنجبر به فنجان مازار هم بود  یآقا حواس

بخور  تویتعارف زد :چا یخوردن چا یاو هم برا به

  شهیپسر جان .سرد م
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را برداشت اما بدون آن که به لب  یفنجان چا مازار

رنجبر شد و او ادامه  یآقا یببرد منتظر ادامه حرفها

 داد :

 به دست گرفتم از خدا خواستم آرومم کن  قرآن

پام که بدونم  یبذاره جلو یراه کی یحرف کی 

 هیآ نیکنم  ...تا قرآن باز کردم چشمم افتاد به ا کاریچ

 که 

 

))َجزاُء َسی ِئٍَة َسی ِئَةٌ ِمثْلُها فََمْن َعفا َو أَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى 

ِ إِنههُ ال یُِحبُّ الظهاِلِمیَن.   َّللاه

 

است همانند آن؛ و هر کس عفو  یمجازات ،یبد فریک 

و اصالح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را 

 دوست ندارد!.((

خدا حرف از گذشت و پاداش زد.قرآنش که   شبید

باز کردم گفته تو ببخش منتظر پاداش من باش .عمر 

 گاهیجا کیکه خدا  نیتمومه اما هم گهیمن که د
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بخشش  نیا به سبب ریدر نظر بگ دمیام یخوب برا

 .... هیبرام کاف

 

 لحظه سکوت کرد  چند

و معلوم بود  شدیم نییباال و پا نیسنگ شیها نفس

 نشسته  شیگلو انیبغض م

  دادیفرو م یرا به سخت شیهم آب گلو پسرش

کردنند تا اشکشان فرو  یدو مرد داشتند تالش م هر

  زدینر

 

 انداخت  نییسر پا الریآ

  دهیصالبتمند اما داغ د یبه صورت دردمند مرد نگاه

سخت بود  شیبرا هیبا گر دنیجگ یبا همه بزرگش که

 کرد  یناراحتش م

خش دار شده بود  یرنجبر بار بعد کم یآقا یصدا

 که گفت  یوقت

 کیکه  یبدم .بگذرم از خون جوون تیرضا خوامیم

 خوامیبوده .م زمیگرمابه و گلستان عز قیروز رف
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اندازه پرهام  یروز کیرو که  یببخشم جوون

 خوامیگفتم م دیبه مادر ام یدوستش داشتم از وقت

...اولش خودم میبدم هر دوتامون آروم گرفت تیرصا

 دلشو دمید تشیبهشون خبر بدم اما واقع خواستمیم

هم پدر زنش فوت کرده رفته   لمیندارم به وک

شد که مزاحم شما شدم .بهشون خبر  نیشهرستان .ا

  میاز خون پسرشون گذشتبده من و زن و بچه هام 
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۵ پارت
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 مازار نشست  یلبها یرو یبزرگ لبخند

 شد  یخسته اش پر از شاد نگاه

 یروز مالقاتشان جلو نیپرهام در آخر دینا ام چشمان

 چشمانش نقش بست

اش را به وضوح نشان دهد آن هم  یخوشحال نکهیا

 یم زشانیکه هنوز از داغ عز یدر حضور دو مرد

 سوختند خارج از ادب بود 

مودبانه و محترمانه گفت :باور  اریبس یبا لحن اما

 یکه پرهام ب دونهیخدا م دیکن یکارو م نیبهتر دیکن

اتفاق و حادثه ناراحته .من قبال هم  نیاندازه از ا

کوه  کیبارها خدمتتون عرض کردم که پرهام با 

وقت  چیه گهیم شهیهم و رهیعذاب وجدان در گ

 بخشه . یاتفاق نم نیخودشو بابت ا

 

  دادیرنجبر فقط گوش م یآقا پسر

 دارد  یبود حال خراب معلوم

 شرط دارم  کی تیرضا نیا یبرا یگفت :ول پدرش
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و  دییبا دقت نگاهش کرد تا شرطش را بگو مازار

بزرگ انجام بده  ریکار خ کی دیرنجبر گفت :با یآقا

 یجلو ذارمیکار بزرگ م کی نمیکنم بب یم قی.تحق

 ایساخت پرورشگاه  ای دنهیخر هیجهز دونمیپاش نم

اگه آزاد  یکنم ول قیتحق یاول حساب خوامیمدرسه م

کنم  یم مشخصکه من براش  یاون کار ادیبشه و ب

  دهیمن و ام ونیانجام نده تا آخر عمرش مد

 

 

 چشمم یسر تکان داد :به رو مازار

شرط از  کیکه شما به  دمیبهشون خبر م من

که در حقشون  ی.هم خبر بزرگوار نیپسرشون گذشت

 نیکه گذاشت یرسونم هم شرط یبهشون م نیکرد

هم از طرف خودم و  یزی.قبل از هر چ گمیبهشون م

 از طرف خانواده پرهام ازتون  ممنونم

 

 مرد سر تکان داد  ریپ

از او  تیهم به تبع الریبلند شد و آ شیاز جا مازار

  ستادیا
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  ستادنندیا شانیدو رنجبر هم در جا هر

دست دراز کرد و گفت  رمردیابتدا به طرف پ مازار

  میما از خدمتتون مرخص بش نی:اگه اجازه بد

 

رنجبر با هر دو دستش ،دست مازار را فشرود  یآقا

 یخوب و کار درست لیوگفت :برو به سالمت .تو وک

دا نگهت داره .خ شهی.حالل و حروم سرت م یهست

 پدر و مادرت و خانومت  یبرا

 

زد سپس با رنجبر پسر هم  یلبخند کم رنگ مازار

دوباره به  یدست داد و بعد از  تشکر و خداحافظ

 رفتند  شگاهینما یسمت در خروح

 یمتیق نیآخر یها لیاتومب انیداشت از م یوقت الریآ

  شدیدانست رد م یرا هم نم شانیها یلینام خ یکه حت

که  پشت سر  یمرد بزرگ منش ری:پ دیخودش پرس از

اش نشسته بود و رفتنشان را تماشا  یصندل یآنها رو

 کرد  یم

 شانیکه تا دم در همراه یرنجبر جوان نیهم یحت ای

 کرده بود 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 لیرا با همه اتومب شگاهینما نیحاضر بودنند کل ا ایآ

 بر گردد دشانیبدهند اما ام شیها

 را بدهند  شانیهمه زندگ یحت ای

قسمت شهر  نیتر نییدر پا یمتر  ۵۰خانه  کی ساکن

 یخال دشانیام یجا نندینش یباشند اما سر سفره که م

 نباشد ؟

 حاضر بودنند با تمام وجود . نایقی

گذاشتند  یرا هم گرو م ایافسوس که اگر تمام دن اما

 نبود  یبرگشتن گرید دیام
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۶ پارت

 

سوار شدنند و حرکت کردنند مازار باالخره  از  یوقت

 خشک و منظم در آمد  یقالب مازاِر سر کار و کم

 یکه تمام شاد یشد و در حال لیتبد یمازار واقع به

 بود  ختهیر شیاش را در صدا

 یلی:واقعا دمشون گرم .خدا رحمت کنه پسرشو خ گفت

از خون پسرش  نکهیَمرده ها .ا یلیخ الریَمرده ...آ

 یلیخ الری...آ خوادیم یمردونگ یلیگذشت خ

 خوشحالم ... یلیخوشحالما بخدا خ

 

چقدر  نیو گفت : بب دیمازار خند یشاد انیم الریآ

 خوش قدم بودم 

 

از تمام حرکاتش  یکه خوشحال یهم در حال مازار

خودتو و قدمت  یمن فدا یمشخص بود گفت :اله

 .قربون خانوم خوش قدم خودم 
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پور رفت  یبه خانه عل یمازار با چه حال خوش نکهیا

 رنجبرها رفت  تیو خبر رضا

کدام در  چیکردنند ه دایپ یآنها چه حال خوش نکهیا

 وصف نگنجد 

  یدنیست و نه شن یگفتن نه

 هم همراه مازار رفته بود  الریآ

داند که پدر و مادر پرهام در همان لحظه و با  یم خدا

 خبر ده سال جوان شدنند  نیا دنیشن

که به سر داشت وسط  یاهیبا همان چادر س مادرش

 سالن سجده شکر گذاشت 

را کنترل کند و اشک  شینتوانست اشکها پدرش

  ختیشوق ر

زانو  نیزم یاز خواهر پرهام که کف خانه رو امان

 شیکه صورتش را پشت دستها یزده بود و درحال

 ستیگر یم یها یپنهان کرده بود ها

 یدر عمرش م الریبود که آ یلحظات نیباتریاز ز یکی

  دید

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



خروار خروار خاک  ریجوانشان را ز دیام یا خانواده

 و گذشت  یدفن کرده بودنند اما با جوانمرد

 بر گردانند گرید یرا به خانه ا دیام

خوب  یآدمها ایهنوز هم در دن نکهیا دنیچقدر د و

 هستند لذت بخش بود 

 

نوبت خلوت دونفره اشان  گریپور د یاز خانه عل بعد

 بود 

  ادیز یخستگ با

 دشیمرهام چشمان نا ام ریدر گ گریکه د یفکر اما

 نبود 

 حرکت کرد  نکهیبعد از ا مازار

 ؟ می:خوب حاال کجا بر دینگاه کرد و پرس الریآ به

 

پر از آرامش چشمان مازار  یآب ییایدر به رهیخ الریآ

امشبو   ینیریش ی.خودت دوست دار دونمیگفت :نم

  یکجا بهم بد
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تو که  یبرا دنیخر ینیریسرخوشانه گفت :ش مازار

تر هم  نیریبه کرمون بردنه ،آخه مگه از تو ش رهیز

گاز از لپت  کیمن  یهست .مثال االن اگه بذار یزیچ

 کامم هر دو جانم  نیریش رمیبگ

 

و گفت:چه  دیچیپ لیسقف اتومب ریز الریخنده آ یصدا

 یدستت و دلبازه .اون وقت کام من قراره چطور

 بشه  رنیش

 

شما  زمیبه خودش کرد و گفت :عز یاشاره ا مازار

 یی،خوش قد و باال یپی،خوشتییآقا نیشوهر به ا

  یخوایم یچ یاز زندگ گهید یدار
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  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۷ پارت

 

لب گفت :چه  ریچپ چپ مازار را نگاه کرد و ز الریآ

  رهیگ یم لیخودشو تحو

 

تخس ابرو باال  یو مثل پسر بچه ها دیخند مازار

 انداخت 

  شدیم شانیها یمازار بچگ هیشب یلیخ یگاه

 وتخس   طانیش

 رخ مازار بود  مین رهیخ الریآ نگاه

 رفتارش  شیپ حواسش

از رفتار ظهرش با موکلش در دفتر که آن گونه  آن

 و آقا منشانه رفتار کرده بود  نیسنگ

 پرهام  یهم از رفتارش با خواهرها نیا
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و با وقار رفتار  نیچنان سنگ زدیبا آنها حرف م یوقت

اخم کم رنگ نشسته  یکرد که دل دخترک برا یم

 صورت شوهرش  یرو

 نج رفته بود اش غ یبدون لبخند و کامال جد یلبها آن

 هیکرد که اصال شب یو بر خورد م زدیحرف م یطور

 نبود  طانیمازار ش نیا

 مرد کامل  کی

پهنش  یبه شانه ها یبدون نگران شدیکه م یمرد

 کرد  هیتک

:تو  دینگاه کرد و پرس الریاز گوشه چشم به آ مازار

 ؟ یفکر

 

:خوب برنامه دیلبخند زد و سر تکان داد وپرس الریآ

 خونه خانوم جون ؟  می؟بر میکجا بر هیات چ

 

گفت :نه واسه  شیرو شیشلوغ پ ابانیخ رهیخ مازار

 خونه رفتن که زوده ...
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دروازه قرآن  می:بر دیمکث  پرس هیاز چند ثان پس

 یلیکه من خ رازهیش کیدرجه  یاز جاها یکی،

 دوستش دارم

 

.من که  می.اگه قشنگه بر دونمیسر تکان داد :نم الریآ

  دمیند رازیش یجا چیتا حاال ه

 

 گهیکرد و گفت :با همد میتنظ یاش را کن نهیآ مازار

کنار تو دوباره ،سه  رازیش میگرد یوجب به وجبشو م

 داره دنیباره ،هزاره باره گشتن و د

 

 

 کی، یباشد ،توباش رازیاز ذهنش گذشت :))ش و

 خداحافظ(( میگو یم ایانتها ،به دن یب ابانیخ

 

 

 در آشپزخانه سر گرم بود  سحر
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 اوشیبود و منتظر بود تا س دهیشامشان را چ زیم

 برسد و غذا را بکشد

 شیکه چند روز پ  یرنگ یتاپ و شلوارک صورت ست

 بود را بر تن داشت دهیخر

کرد که  یم نییبود و ساالدش را تز ستادهیا زیم سر

در را باز کرد و وارد شد :سحر ...سحر  اوشیس

 ؟... ی؟برگشت یتخانوم .هس

 

 بود سر حال است  معلوم

داد و گفت :سحر خانوم  رونیب نیرا آهنگ شیصدا

 ؟ یی؟کجا ی؟چشم عسل

 

به سمت در آشپزخانه رفت و گفت  دیبا ترد سحر

  یخسته نباش نجامی:سالم.ا

 

که دستانش بود به سمت همسرش  یدر حال اوشیس

  یرفت و گفت :ممنون .تو هم خسته نباش
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 سحر شد  راتییکه رفت تازه متوجه تغ کینزد

را هم   شیبلندش را رنگ گذاشته  و ابرو ها یموها

 کرده بود شیرنگ موها

 شیلبها باتریبه صورت داشت ازهمه ز ییبایز شیآرا

 بود که درست همرنگ تاپش بود

 کانتر گذاشت یرا رو دیخر یها سهیرفت و ک جلو

 

 

 

[03.03.21 22:15] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۴۹۸ پارت
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 کانتر گذاشت یرا رو دیخر یها سهیرفت و ک جلو

سحر را با نگاهش  چرخ زده و  یدور سر تا پا کی

 ؟ هیبر لب گفت :خبر یبا لبخند کج

 

شده بود بدون  اوشیمتوجه منظور س نکهیبا ا سحر

 ؟ ی:چه خبر دینگاهش کند پرس میمستق نکهیا

 

کانتر گذاشت و به آن  یدستش را رو  کی اوشیس

 یشما بگو ؟خوشکل کرد دونمیداد و گفت :نم هیتک

 ؟... یدی؟به خودت رس

 

 ؟ هیچ انی:جر دیزده و پرس یچشمک

 

.فقط  یچیآغشته به خجالت گفت :ه  یبا خنده ا سحر

ذره رنگ موهامو  کیتنوع  یگفتم برا شگاهیرفتم آرا

 عوض کنم و به خودم برسم 
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ش سانت به سانت صورت با نگاه نباریا اوشیس

  یکرد یسحر را گشت و گفت :کار خوب

 

سحر  یآغشته به رژلب صورت یلبها ینگاهش رو و

 ثابت ماند 

 شیگونه آرا نیمعموال در ده که بودنند اهل ا دخترک

 ها نبود 

ناپر  نیمجال ا گریهم خانه بودن با چند نفر د کال

 داد  یها را نم یزیه

 شیلبها یرا به وضوح رو اوشینگاه س یرگیخ سحر

 حس کرد

 شیبرا شگریرا که آرا شیرا باال برد و موها دستش

 صورتش کنار زد  یلخت کرده بود از تو

  دیچرخ شیموها یرو اوشیس نگاه

 :رنگ موهام چطوره ؟قشنگه ؟ دیپرس دیبا ترد سحر

 

 لبخند زد  اوشیس
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سحر که در محاصره  یرا به چشمان عسل نگاهش

شده بودنند دوخت و گفت  بایز یادیز اهیخط چشم س

 قشنگ شد  یلی:آره خ

 

 شگرهیآرا یشد و گفت :ول زانیسحر آو یلبها

 کرد  یخال بمویج یحساب

 

به همسرش در آن ست تاپ و شلوارک  اوشیس

 هیکه باعث شده بود شب زانیآو یو لبها یصورت

 زمیو گفت :عز دیدختر بچه ها بامزه شود با صدا خند

 خرج داره ؟ یخوشگل

 

 ی:االن منظورت چ دیپرس زانیآو یبا همان لبها سحر

 قبال خوشکل نبودم ؟ یعنیبود ؟

 

بهتر شدن رابطه  یبود سحر برا دهیفهم اوشیس

 کند  یاشان تالش م

گرفته بود دست در دستش بگذارد و پا  میهم تصم او

 تالش کنند  شانیبهتر شدن زندگ یهم برا یبه پا
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 قدم را برداشت  نیاول پس

 گونه همسرش کاشت  یرو یبوسه ا کبارهی

  قیو عم محکم

بکند و  یشد که نتوانست حرکت ریانقدر غافلگ سحر

 شهیگفت :تو هم دیعقب کش نکهیبعد از ا اوشیس

  ی.امروز خوشگل تر شد یخوشگل بود

 

رفت و گفت :برم دست و صورتمو  سیسمت سرو به

 بخورم  ایبشورم ب

 

 رو ؟ ی:چ دیپرس لیدل یب سحر

 

به همسرش  طنتیوسط سالن برگشت  با ش اوشیس

 یاون دمیشا ایغذا رو.....  دونمینگاه کرد و گفت :نم

 که غذا رو پخته  

 

 انداخت  نییبا خجالت سر پا سحر
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 یاز گونه اش او را م اوشیبار نبود که س نیاول نیا

  دیبوس

 آمد بود  شیهم چند بار پ قبال

 فرق داشت  یقبل یبوسه با بوسه ها نیا اما

 کرد قبال نبود  قیبوسه به جانش تزر نیکه با ا یانرژ

 فرق داشت  اوشیکال نگاه و حالت س نباریا

 خوب بود  یاز حس ها پر

 حس خواستن  نشیتر مهم
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 ۴۹۹ پارت

 

در کوه  یکرمان یوازه قرآن و آرامگا ه خواجو در

 یمکان ها نیباتریاز ز یکیدروازه قرآن   کینزد

 رازیش

به چشم  یو معمار عتیاز طب ییبایز بیدر آن ترک که

  خوردیم

 

 نگه داشت  ابانیکنار خ مازار

 شدنند  ادهیپ لیدو با هم از اتومب هر

 سرد بود  هوا

  ستادیا الریرا دور زد کنار آ نیماش مازار

  ستادنندیدروازه قرآن ا یدو کنار هم رو به رو هر

خواب بود  الریآ رازیگذشته زمان  ورود به ش شب

  دید یبود که دروازه قرآن را م یبار نیاول

 قشنگه  نجایمازار لبخند زدو گفت :چقدر ا به
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 یهوا قدر یکیاش که در اثر تار یبا چشمان آب مازار

  دنندیرس یتر بنظر م رهیت

اون باال  نیباال رو بب میرا نگاه کرد و گفت :بر الریآ

 قشنگه یلیخ

 

 را جلو برد  دستش

را به آغوش گرم دستش فرستاد  الریکرده  آ خی دست

  ابونیاون سمت خ میبر دیوگفت :با

 گذشتند  ابانیدر دست هم از خ دست

 دروازه قران عبور کردنند  ریهم از ز با

 و با شکوه و پر صالبت  بایقرآِن ز دروازه

بود که انگار نه انگار قرن ها  ستادهیاستوار ا چنان

 گذرد  یاز عمرش م

 

  دیچرخ یآهسته همه جا م  الریآ نگاه

 شهر آمده بود  نیبار بود که به ا نیاول

 داشت  یتاز گ شیبه تقطه اش برا نقطه
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انواع  یناگهان چشمانش رو ییبایهمه ز نیا انیم اما

که مقابل مرد دست  یخوش رنگ و لعاب یترشک ها

 بود نند قفل شد  یبزرگ یگار یروفروش 

 بالفاصله رد نگاهش را گرفت  مازار

هله هوله ها  نیسرما اگه از ا نیا  یخنده گفت :تو با

 دختر  یکن یکه سکته م یبخور

 

 یلیخ یخودش را لوس کرد  و گفت : ول الریآ

 خوشمزه اس 

 

 نیکامل سر باال انداخت :محاله .ا تیبا جد مازار

 ییبال کیکه حتما  یسرما بخور نیا یها تو یترش

  ادیسرت م

 

دونستم انقدر  یرفت و گفت :نم یچشم غره ا الریآ

  یسیخس

 

 سمیسیو گفت :آره من خ دیدستش را کش مازار
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 دلم خواست  یلیاعتراض کرد :کجا .بخدا خ الریآ

 

 نجایگفت :باشه االن که نه ا یباز هم کامال جد مازار

 یتو خرمیم میبر گرد میسرده . بذار خواست یلیخ

 بخور  نیماش

 

 زد  یلبخند بزرگ الریآ

کردن  یدلبر یعنیاش  یگونه اش همان کار اصل چاله

 را از سر گرفت 

خوشمزه  یلیمازار خ یوااله که چال گونه اش برا به

خوش رنگ و لعاب مرد   یتر از ترشک ها

 دستفروش بود

 را نداد دنشیبه خودش اجازه چش ابانیوسط خ اما

خدمت  یخلوت تا حساب یگوشه ذهنش برا گذاشتش

 برسد  زشیچال گونه وسوسه انگ نیا الریآ
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 یگریمقابل مرد د گیاز د یگار یجلو تر رو یکم

 ای:آش کارده ...ب زدیو مرد صدا م شدیبخار بلند م

 از دستت رفته  ی...اگه نخوریرازیآش کارده ش
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۰ پارت

 

 هی:آش کارده چطور دیبه مازار نگاه کرد و پرس الریآ

 ؟

 

مثل  بایآش ترش مزه اس .تقر کیداد : حیتوض مازار

 واسه ات درست کنه  گمیآش دوغ، به خانوم جون م
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  ستادیا شیسرجا الریآ

  خوامیمن االن م یدختر بچه ها گفت :ول مثل

 

ت پر خنده و متعجب نگاهش کردو گف یبا نگاه مازار

 ؟ می:از دستفروش آش بخر

 

 سر تکان داد  الریآ

  شدیمازار لوس م شیخودش نبود که پ دست

ناخواسته  الریکرد که ا یرفتار م یجور خاص مازار

 خواست خودش را لوس کند یدلش م

 یم ادشانیزنانه اش  یاو که بود همه نازها همراه

 نشان بدهند  یافتاد خود

داشتن  داریاز بابت خر یحساب الشیبا او خ انگار

 نازش راحت بود  

 یبود و نم دایکه در چشمانش هو یبا خنده ا مازار

 توانست پنهانش کند 
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دستفروشا معلوم  نیا الریو گفت :آ دیدر هم کش چهره

درستش کردن .بذار به خانوم جون  یچطور ستین

 برات درست کنه بخدا آش کارده هاش معرکه ان  گمیم

 

من االن  یو گفت :ول ستادیا شیمحکم سر جا آبالر

ترشک که  گهید  ری.مازار سخت نگ خوادیدلم م

 رونیب میومدی...ن میبخور میریبگ نویالاقل ا یدینخر

 که  میدهن خشک برگرد مییایدهن خشک ب

 

کرد و گفت :تو  بشیدست آزادش را در ج  مازار

اونجا  میریبغله م نیرستوران خوب هم کی یگرسنه ا

  میخوریشام م

 

لجباز شد و گفت :گرسنه ام  شیها یمثل بچگ الریا

مزه اش  نمیآش بخورم بب نیاز ا خوامی.م ستین

  هیچطور

 

  دیکش یپوف کالفه ا  مازار
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طور خوراک ها آن هم از  نیا دیاهل خر کال

 دستفروش نبود

کوتاه آمدسر تکان داد و  الریناچار در برابر آ اما

 شد وگفت :باشه ... میتسل

آهسته غر زد  شدیرد م الریکه از کنار آ یدر حال و

  یدار اریو یحامله ا دیهم نکردم بگم شا ی:کار

 

 شده بود یو خنده قاط تیعصبان شیصدا در

 افتاد  رونیاز حدقه ب الریآ چشمان

  ایح یب مردک

  زدیکه نم ییحرفها چه

خواست  یمثبت هجده و حامله کردن م یکارها دلش

 آبرو  یآن هم در دوران عقد مردک ب

 زد  دنیخودش را به نشن الریآ

کاسه آش  کیو سفارش  ستادیا یکنار گار مازار

 کارده داد 

 شدیبلند م یگار یکه از رو یبه بخارها رهیخ الریآ

  ستادیکنار مازار ا
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دوست  یلی.خ ریهم بگ یدر گوشش گفت :باقل آهسته

 دارم

 

 

 نگاهش کرد  مازار

صورتش  یرو یگار یشده باال زانیچراغ او نور

 افتاده بود 

 دهیگونه چسب نیا الریآ یکرد روز یفکرش را م یک

 آش بخواهد ستدیبه او با

 لوس کند  شیخودش را برا نطوریا

 و شوهر بودنند  زن

در خلوتش  به خودش   یحت یدختر که روز نیا

 داد  یاجازه فکر کردن به او را نم

 کرد  یشماتتش م شدیم ییهر بار که دلش هوا و

 دانست  یم یگرید یاو را برا چون

 فقط ،فقط مال خودش بود حاال

 که صبر کرد  یتمام روزها جواب
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 شیها را برا نیخواست خداش شد و خدا بهتر میتسل

 رقم زد 

 گرفت  الریرا از صورت مثل ماه آ نگاهش
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۱ پارت

 

ه در تمام جانش ک یاقیمرد دستفروش داد و با اشت به

 یب نیهم بد یظرف با قل کیدوانده بود گفت : شهیر

 زحمت 
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اشاره  یکت میهر دو ظرف را به دست گرفت و به ن 

 اونجا  میگفت :بر الریکرد  به آ

 

 کنارش راه افتاد  الریآ

 انشانیکت نشستند و مازار کاسه ها را م مین یرو

 گذاشت 

 هر دو قاشق به دست گرفتند  سپس

 یداغه حواست باشه نسوز یلیمازار گفت :فقط خ و

 

قاشقش را از آش پر کرد و به سمت دهانش برد  الریآ

 و گفت :نه .حواسم هست 

 

 کرد  ینگاهش م مازار

داشت داغ و  یقاشق را خورد طعم خوب نیاول الریآ

 ترش بود 

 داشت  یاش مزه خاص یسبز
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زد و گفت :چه خوبه .خوشم  یآمد لبخند خوشش

 اومد 

 

 نیاز ا یلیبا خنده گفت :بخور نترس ....بخدا  خ و

رستوران ها که   یدستفروش ها شرف دارن به بعض

پزن  یآشپزخونه آشغال م یتو یول کهیظاهرشون ش

 دست مردم دنیم

 

قاشق را در کاسه فرو کرد و گفت :من نگران  مازار

شب  کی گهیمامانت م یبش ضیتو هستم اگه مر

 نتونست دختره رو نگه داره 

 

پر کرد و گفت :نگران  اقیقاشق دوم را با اشت الریآ

 ... شهینم میزینباش  من چ

 

من  یمازار نگاه کرد و با خنده ادامه داد:فکر نکن به

شکمو هستما .فقط دوست داشتم بدونم طعمش 

  هیچطور
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تو  یستی:نه تو که شکمو ندیمازار خند چشمان

  یخوشمزه خودم

 

 خوردنند  الریآ یرا با بگو و بخند و به به ها آش

 بلند شدنند تا بروند باال  شانیاز جا 

 گرفتند  طیبل

 باال رفتند  یسنگ واریپشت د یپله ها از

 کیبلند به  یسنگ یها وارید یها هیها با  حاش پله

آن آبشار   یاز باال شدکهیسر سبز ختم م ییبایکوه ز

 روان بود ییبایز

 

 یآب رو زیقطرات ر ستادیآبشار ا یو به رور الریآ

 نشست  یصورتش م

 داشت  یخور حس

 نجایهم سردش شده بود و گفت :چقدر ا یحساب اما

 قشنگه 
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و گفت :آره قشنگه  ستادیدرست پشت سرش ا مازار

 رازیاز باال کل ش میبر خوامیجلو تر م میبر ایب یول

 یشیم سیخ یستیبا نجایا یاگه بخوا ی.از طرفینیبب

  یخوریسرما م

 

تازه متوجه منظور شوهرش  الریآن طرف تر آ یکم

 شد 

  رازی.چند متر پشت هتل ش یقسمت انتها در

  دیاز تمام شهر را د ییبایمنظره ز الریآ

 مقابلشان بود  رازیش

 ییبایبود هر دو شهر ز ستادهیا الریپشت سر آ مازار

روشنش مشخص  یرا که حاال فقط چراغ ها رازیش

 کردنند  یبود تماشا م

مازار بود  نهیکه کمرش مماس با س یدر حال الریآ

 قشنگه ؟ نجایمثل ا رازیش ی:همه جا دیپرس

 

 قشنگ داره یجاها یلیپاسخ داد :آره خ مازار
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  دیوز یم یمیمال باد

 را به حرکت در آورده بود  الریا یروسر

  شدیهر لحظه سر دتر م هوا

و به صورتش نگاه  دیگردن کش الریبه سمت آ مازار

  نییپا میبر یکرد خیکرد و گفت :

 

 نگاهش کرد  الریآ

صورت مازار  یبر خالف هوا گرم بود رو نفسش

 میکه گفت :نه تازه اومد ینشست وقت
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۲ پارت

 

 بودنند خانه مازار  آمدده

 ادیسرد بود و نتوانستتد ز یلیقرآن هواخ دروازه

 بمانند

و  ندیداده بود بروند خانه اشان را بب شنهادیپ مازار

 هم قبول کرده بود الریآ

 الریآ یخودش قهوه و برا یمازار برا زیاز هر چ قبل

 درست کرد  یچا

 بود  دهیکه شب قبل خر یشکالت کیک با

مهمان گذاشت  شدیکه البته اسمش را نم الریآ از

 رد ک ییرایپذ

 یدنیاز صرف نوش بعد

در خانه  یکه فقط وقت کرده بود سرک کوچک الریآ

 یدور کامل خانه اش را وارس کیبکشد بلند شد تا 

 کند 
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 شتریاتاق که ب نیاز همه سراغ اتاق ها رفت اول اول

 دفتر کار بود  هیشب

 خواب مازار بود  ،اتاقیدوم اما

 ستادیدر اتاق ا دم

تخت دونفره  یدر آن نگاه چرخاند و نگاهش رو و

 اتاق ثابت ماند 

 داخل ؟ یری:چرا نم دیو پرس ستادیکنارش ا مازار

 

 یکه در ذهنش رژه م یجواب ،سوال یبه جا الریآ

؟چرا  یدار ی:تو چرا خونه مجرد دیرفت را  پرس

 تخت اتاقت دو نفره؟

 

خودش را بغل کرد و چهار چوب در درست رو  مازار

 کی یداد و گفت :باالخره هر آدم هیتک الریآ یرو به

  خوادیها م یآزاد یسر

 

 یشد و گفت : چقدر آزاد قیدر صورت مازار دق الریآ

 و تخت دو نفره برسه ؟ ی؟انقدر که به خونه مجرد
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 یرا باال داد و گفت :االن دار شیابرو یتا کی مازار

به گذشته من و  میکه برس یپرس یسوال ها رو م نیا

 روابطم ؟

 

 نمیبب خوامی.م قایگفت :آره دق یجد یلیخ الریآ

 ؟ دهیرس یو تخت خواب م یروابطتت به خونه مجرد

 

ناراحت شده بود  الریکه انگار از حرف آ مازار

حرف  زایچ نیدرباره ا دیسزتکان و گفت :چرا ما با

 م؟یبزن

 

 خواست برود  و

اش گذاشت :نه مازار صبر کن  نهیس یدست رو الریآ

دوران  ی.چون من زنتم حق دارم بدونم شوهرم تو

 رفته  شیتا کجا پ شیمجرد

 

گذشته  ی:زندگ دیکش شیموها انیکالفه دست م مازار

 به خودش ربط داره  یهر کس
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مازار بود و گفت  نهیس یهمچنان رو الریآ دست

خونه  نیا یتو خوامیمن م یگذشته آره ول ی:زندگ

بدونم رابطه  دیتخت بخوابم با نیا یکنم رو یزندگ

 نه  ای دهیرس نجایشوهرم به ا

 

جلو داد  نهیاز سوال و جواب س یعصب نباریا مازار

 نیا الیخ یب الری؟آ یکه چ دهی:خوب فکر کن رس

 که  میاعصاب خودمون خراب کن میومدیحرفها ن

 

 افتاد  نییمازار پا نهیس یاز رو الریآ دست

به مازار نگاه کرد و فقط  یدیپر از نا ام ینگاه با

 آهسته نامش را خواند :مازار ...

 

 کرده بود  خیتنش  تمام

و خدا  دهیرا به خودش د یگریخانه قبل او زنان د نیا

 بوده اند  ییشاهد چه صحنه ها شیها واریداند د یم

 گام جلو رفت  کی دیرا د الریآ دهیکه رنگ پر مازار
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[03.03.21 22:16] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۳ پارت

 

 

 گام جلو رفت  کی دیرا د الریآ دهیکه رنگ پر مازار

 شد  رهیچانه اش گذاشت و در چشمانش خ ریز دست

 افتاد  نییپا الریقطره اسک از چشم آ کی

 وونهیدختر د ی:باور کرد دیلبخند زد و پرس مازار

خواستم سر به  یکردم .م یم ی؟داشتم باهات شوخ
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 زیسرت بذارم ....به جون خودت که برام از همه عز

عمه هام و  ریغ دمشیکه خر یخونه  از وقت نیا یتر

به خودش  گهیزن د چیخانوم جون و االن هم تو ه

 ... دهیند

 

 نفسش  باال امد   الرهمراهیآ دست

به  نهیمازار که س نهیس یمشت شد و رو دستش

 ... یلی....خ یلیبود کوفت گفت :خ ستادهیاش ا نهیس

 

 اما نگفت  یشعوریب یلیخ دییبگو خواستیم دلش

در  رهیهمان دست مشت شده اش را گرفت خ مازار

 یشناخت ینجوریاش گفت :من ا یچشمان زغال

 یتصور کرد ی؟زناکار ؟آشغال ؟منو آدم الر؟هرزهیآ

زن به تختم باز کنم  یخونه ام و پا یتو ارمیکه زن ب

 درباره من ؟ یکر کردف ی؟چ

 

 شرمنده شد  الریآ

،تخت  یچرخاند و گفت :آخه خونه مجرد یسر

 دونفره 
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خونه مال  نیزد و گفت :ا یدلخور نبود لبخند مازار

از دوستام بود تازه عروس و داماد بودن چند  یکی

 یوقت ایکارهاشون جور شد و رفتن استرال شیماه پ

مبله  دمیرو بفردشه من ازش خر نجایخواست ا یم

 ومدیدلم ن ی.اولش خواستم اجاره بدم ول دمشیخر

 یشب ،دو شب م کی زنمیم یسر کی امیم یفقط گاه

 کباریهم هست هفته  یخانوم مسن کی. رمیمونم و م

 یبه سر و گوش خونه م یفرستتش دست یفرشته م

 دختر بد نیباشه هم زیکشه تا تم

 

دست مازار بود ضربه  انیبا همان  دستش که م الریآ

 کیخودته . ریاو زد و گفت :تقص نهیبه س یگرید

  دیزد دلم لرز یحرف یجور

 

قلبش گذاشت  یرا باز کرد و رو الریدست آ مازار

 ی.من تو زنهیفقط واسه تو م یکن یوگفت : حسش م

و  ینبودم دختر باز یاهل کثافت کار میدوران مجرد

  ستیمرامم ن یتو یزن باز
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  دیمازار را نوازش کردوگفت :ببخش نهیآهسته س الریآ

 

به  نهیکه س یدر حال الریدر چشمان آ رهیخ مازار

قلب  یرو شانیبود و دست هر دو ستادهیاش ا نهیس

من مال تو  .تو هم  یهمه  دمیمازار بود  لب زد:بخش

 خودتو به من ببخش  یبخشش، همه 

 

 من مال تو  یپلک زد :همه  الریآ

 

 و بردسر جل مازار

  دیچسب الریآ یکه به لبها شیلبها

 هم افتاد  یدخترک رو یپلکها

 دنندیرا بوس گریو پر حرارت همد قیعم

 فاصله گرفت  الرینفس از آ کیبه اندازه  مازار

 دخترک بسته بودنند  چشمان

 داغ تر و پر حرارت تر بود  یبعد ی بوسه

 یم ادیرا فر شتریب یرو شیتنش پ یسلول ها تمام

 بود الریزدنند و او نگران آ
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 داشت  شک

 یاش کرده بود اما نم یهمراه دنیبوس یبرا الریآ

 نه  ایست  یهم راض نیاز ا شتریدانست به ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۴ پارت

 

  دیعقب کش یکم لیم یب

فاصله گرفت و ُغر زد  الریچند قدم کوتاه از آ با

 :چقدر گرمه 
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 مازار شده بود  یو کالفگ دیمتوجه ترد الریآ

 نیشدن ا شتریب یبرا لشیرفتارش معلوم بود م از

 رابطه است 

 سمت تخت رفت  به

را که هنوز تنش بود   شیمانتو ستادیبه مازار ا پشت

تخت انداخت و گفت :آره  یآورد و رو  رونیرا ب

 گرمه  منم گرمم شد  یلیخ

 

 مازار گرد شد  چشمان

 نگاه کرد  الریبه آ مبهوت

؟آن هم با  دادیدخترک  داشت چراغ سبز نشان م یعنی

 یتنش را به خوب دیآن تاپ دو بنده  که پوست سف

 دادیم شینما

 را پشت سرش جمع کرده بود  شیموها

  دیدرخش یپوستش م یگردنش رو یتو ریزنج

 شیبه  سمت مازار که همچنان سر جا یرا کم سرش

 بود چرخاند  ستادیا
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 بلندش برق زد  یگوشواره ها نینگ

 جلو رفت  مازار

 گذاشت  الریلخت آ یشانه ها یرو دست

  دیتنش چسباند و بوس دیرا به پوست سف لبش

الله گوشش چسباند و نفس  یرا رو یبعد بوسه

 پخش شدنند الریگردن آ یپر حرارت رو شیها

وارد کرد و او را  یمیدخترک فشار مال یشانه ها به

 سمت خودش چرخاند 

 الریرفت و دست آ الریآ یلبها یکه به هم آغوش لبش

 در آمد  یپرپشتش به باز یموها انیم

 نیتر شدن ا قیهم به عم الریحاصل کرد که آ نیقی

 دارد  تیرابطه رضا

بلندش دورش رها  یرا باز کرد و موها الریسر آ گل

 شدنند

 

 نشستند  یبر نقطه نقطه بدن دخترک م شیها بوسه

عجله تمام تن او را فتح  یآهسته و ب شیدستها

 کردنند .....
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 آغوش مازار  بود  انیم الریآ

 بود  دهیبرهنه مازار چسب نهیبه س صورتش

کرد :آره  یبه دست با فرشته صحبت م یگوش مازار

 کیخودت  میمون یما امشب خونه خودمون م گهید

 بتراش  یبهانه ا کین درستش ک یجور

 

تو، شب  یبا خنده گفت :بچه چقدر هل بود فرشته

 خونه ات  یبرد یدختره رو برداشت یاول

 

 ی؟چ یکن یم کاری:چ دیو پرس دیآهسته خند مازار

 بهشون ؟ یگیم

 

مازار زنگ زد گفت  گمیبهشون م رمیگفت :م فرشته

اون که تنها  شیخونه مهران پ میریم الریمن و آ

 نباشه 
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خوبه  نیلبخند زدو گفت :آهان ا تمندانهیرضا مازار

 ؟بابا رفته خونه ؟

 

 پاسخ داد :آره بعد شام  رفت  فرشته

 

که در آغوشش بود  نگاه کرد و از  الریبه آ مازار

 ؟ یندار یبا من کار گهی:خوب د دیفرشته پرس

 

 خدمتتون ؟ امیب یگفت :فردا با کاچ فرشته

 

 انبریبا صراحت گفت :نه زحمت نکش ما فعال م مازار

واسه شب  میگذاشت یو کاچ ی،اصل کار میریم

  یعروس

 

 یب یلیبا حرف مازار جا خورد و گفت :خ فرشته

 مازار  ییایح

 

 گهیجوابتو دادم د یدی:پرس دیبا صدا خند مازار

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۵ پارت

 

دب ،برو به زنت برس منم برم ا یگفت :برو ب فرشته

 کنم  ینبودنتون ماست مال

 

 گفت :دست گلت درد نکنه .خداحافظ  مازار

 

 گذاشت  یعسل یرا قطع کرد و رو یگوش
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 مازار بود نهیبه س دهیچسب الریآ صورت

 دیصورتش را کنار زد و پرس یتو یانگشت موها با

 ؟ میسفارش بدم بخور یزیچ کی می:بر

 

چشمانش را باز کند  نکهیبا خجالت و بدون ا الریآ

  ستیگفت :نه گرسنه ام ن

 

با انگشت اشاره آهسته صورتش را نوازش  مازار

  یکن یکرد :ضعف م

 

لحظه چشمش را باز کند  کی یحت نکهیبدون ا الریآ

  خوامیگفت :فعال نم

 

:چرا  دیو پرس دیاما آهسته خند یپر انرژ مازار

  ؟یکن یچشماتو باز  نم

 

در آغوش شوهرش جمع شد و گفت  شتریب الریآ

 کشم ی:خجالت م
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 مازار تکان خورد  نهیس

 خندد یبود م معلوم

 خواست یبلد بودن  نم زهایچ یبعض

 نا خواسته انجامشان داده بود  الریبود و آ یزیغر

 یخود دار یکه  با همه تالشش برا شیصدا مثل

  شدیآزاد م یگاه

بدن مازار چنگ شده  یرو یدستانش که گاه ای

 بودنند 

 یاش کرده بود پابه پا یاری زهیکه غر یجا تا

 شوهرش رفته بود

 خجالت بکشد  دیآمده بود با ادشیتازه  حاال

 که تمام شده بود  حاال

اش خاموش  یجسمان یکه تب و تاب حس ها حاال

زدن  بیافتاده بود به نه ادشیشده بودنند تا عقلش 

  دنیخجالت کش یبرا

 جالت مازار به خودش پناه برده بود خ از

 اش پنهان کرده بود  نهیس یرا تو سرش
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و گفت  دیچال گونه اش را بوس یدرست رو مازار

  میشام بخور دیبا شهیکه نم ینجوری:ا

 

 :مازار ؟ دینال الریآ

 

 :جونم ؟ مازار

 

  شمی:بخدا دارم از خجالت آب م  دینال الربازیآ

 

و گفت : خجالت  دیدوباره صورتش را بوس مازار

 من ؟خجالت نداره که ... زیعز یواسه چ

 

 رمیرا نوازش کرد و گفت:من از اتاق  م الریآ یموها

.تو هم پاشو برو دوش  ارنیغذا ب زنمی.زنگ م رونیب

 ییایسر حال ب ریبگ

 

 سر تکان داد :باشه ممنون الریآ
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 الریبعد مازار از اتاق خارج شده بود و آ قهیدق چند

دخترانه اش خودش را به  یفرار از خجالت ها یبرا

 آب سپرد 

چند که اصال دوست نداشت آب عطرمازار و رد  هر

 دیرا از تنش بشو شیجان مانده از دستها

 توانش را داشت  اگر

 یبه بوسه ها یکار خواستیاز اوم دیفهم یزبان م ای

 مازار هم نداشته باشد 

 ند بما ادگاریتنش  یتک تکشان رو یجا بگذارد
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  یزغال#چشمان
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 ۵۰۶ پارت

 

متعلق به مازار  نایقیکه  یکه تمام شد حوله ا کارش

  دیبود را پوش

 اتاق شد  وارد

 نبود  یمازار خبر از

  دیرا پوش نشیوشلوار ج تاپ

 گرفت  یرا حساب شیموها آب

به  زیکامال  گرم بود و جز همان تاپ و شلوار چ خانه

 نداشت   ازین یگریلباس د دنیپوش

 رفت  رونیاتاق ب از

را  شیکه دست ها یمبل نشسته در حال یرو مازار

  دید یم ونیمبل انداخته بود  و تلوز یباال

بلند شد و مقابلش  شیشد  از جا الریمتوجه آ تا

  ستادیا

 کرد نگاهش کند  یسر بلند نم یحت الریآ

کامل به صورت  یرگیدور خ کیمازار بعد از  اما

 یدم کردم .شکالت هم تو یهمسرش  گفت :چا
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و من دوش  یبخور یچا کیهست تا تو  نتیکاب

  دهیغذا رس رمیبگ

 

نگاهش کند گفت :باشه دستت درد  نکهیبدون ا الریآ

  دینکنه.زحمت کش

 

 نیو گفت :شما رحمت دیآهسته لپش را کش مازار

   یخانوم خجالت

 

 

 

که به او داده بودنند  دراز  یتخت اتاق یرو بانو

  دهیکش

 به سقف در افکارش غرق بود  رهیخ

 برد  یجاست که خوابش نم یبیدانست از غر ینم

 .... ای

 

  دیبه گوش رس یتقه ا یصدا
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را پشت پنجره احساس کرد و تا خواست به  یا هیسا

 خودش بجنبد 

 شهرام پنجره را باز کرد و وارد اتاق شد  بالفاصله

قلبش گذاشت و آهسته گفت  یدست رو دهیترس بانو

 یکن یم کاریچ نجای:شهرام چه خبره ؟ا

 

 آهسته پنجره را بست  شهرام

 ... واشیاش گذاشت و گفت : ینیب یرا جلو دستش

 

 یکن یم کاریچ نجایا گمیبا تعجب گفت :شهرام م بانو

 ؟

 

شب  یو گفت :توقع که نداشت ستادیمقابلش ا شهرام

 جدا از تو بخوابم ؟ یاول

 

گفت :شهرام  شدیگرد تر نم نیکه از ا یبا چشمان بانو

 ادیب یکی؟تو رو خدا نکن اگه  یبخواب نجایا یخوایم

 مونه  یکه آبرو برام نم نهیبب
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 به سمت در درفت و آن را قفل کرد شهرام

 چیقفل در .ه نمیا ای:ب دیو دوباره به سمت بانو  چرخ 

 دیچرا با ادیراحت .تازه اگر هم ب الیخ ادیکس نم

 یرادیا چیه یهست میو قانون یآبروت بره؟ زن شرع

 بغلم باشه یشب زنم تو خوامیهم نداره که من م

 

 و آهسته لبش را گاز گرفت  دیخند بانو

گفت  شیبه لبها رهیخ ستادویبه او ا  دهیچسب شهرام

 لبات  زنهیم ی:جووون  چه چشمک

 هوا بانو را هل داد  یب

 تخت انداختش  یرو

  دیکش یفیخف غیج بانو

 دایرا پ یدخترک مجال هر حرکت نکهیقبل از ا شهرام

 زد .... مهیخ شیکند رو
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۷پارت

 

 نکردنند  دایرا پ رازیبعد وقت گشت و گذار درش روز

وقتشان به کمک کردن در کارها و بعد هم آماده  تمام

 شب گذشت یمهمان یشدن برا

 را داده بود  بشیکه خانوم جون ترت یمهمان

 و بانو آشنا شوند  الریبا آ لیدر آن همه فام قراربود

صورت هر  یرو ییبایو ز حیمل شیفرشته آرا عصر

 دو خواهر نشاند 

 کیرنگ و  کیدر کت و دامن  دهیعروس پوش هردو

  دنندیمدل  تمام شب را مثل ماه درخش
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هم نگاه حسود وپر  یو گاه زیبرانگ نیو نگاه تحس  

 دنندید یرا بر خود م لیدختران فام یبعض هیکنا

 بود  یخوب یلیخ شب

 از بگو و بخند و خوش و بش  پر

 شانیاتاق ها یشب همه خسته و کوفته راه آخر

 شدنند تا استراحت کنند 

و مهران  الریمازار و آ یبود حت دیطول کش یمهمان

 به ماندن در خانه خانوم جون گرفتند  میهم تصم

 

 

 شد  داریآب  ب یبا صدا سحر

 در کنارش نبود  اوشیزد  س یغلت شیجا در

 او در حال دوش گرفتن است  دادیآب نشان م یصدا

دو  یشدن تمان صحنه ها داریاز همان لحظه ب مغزش

 گذاشت  شیاچشمش به نم شیشب گذشته را پ

 نشست  شیلبها یرو یکم رنگ لبخند

دو شب گذشته  خواهدیمغزش اجازه داد هر چه م به

 کند  یآور ادیرا 
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 گذرانده بود  اوشیرا کنار س رینظ یو ب یعال یشبها

 و تمام و کمال بود  یعال زیچ همه

 گوشش گرفته  ریز اوشیپرمحبت س یزمزمه ها از

 سرکش خواستنش  یدستان پر حرارت و شعله ها تا

شده بودنند و به اوج  یکیشب گذشته  را با هم   دو

 رفته بودنند

 بود  یحرکاتش دوست داشتن همه

را نشان  تشیو رضا لیرفتارش خواستن و م ی همه

 دادیم

 

 آمد  رونیاز حمام  ب اوشیس

 بود  دهیچیرا دور کمرش پ حوله

  دیلغز یتن و بدن لختنش م یرو آب

 ادی اوشیبدن س یآب رو یباز دنیسحر با د  مغز

 بدن خودش افتاد یمرد رو نیدستان ا یباز

 ؟یشد داری:ب دیلبخند زد و پرس اوشیس

 

  شهیم یا قهیهم لبخند زد :آره چند دق سحر
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 صبحونه ... میمهربان گفت :پاشو بر اوشیس

 

سحر جوابش را بدهد تلفن همراهش  نکهیاز ا قبل

 زنگ خورد 

 را برداشت و جواب داد :الو سالم  یگوش

 

  یخوب ریصبح بخ یپشت خط بود :سالم ابج نیافش

 

گفت :سالم داداش .خوبم ممنونم  یبا خوشحال سحر

  ی.چه خبر خوب ریصبح تو هم بخ

 

  دیاش چک نهیس یرو اوشیس یقطره آب از موها چند

بدنش روان  یسحر هم مثل همان قطرات آب رو نگاه

 شد 

  یخبر کیراستش سحر جان زنگ زدم گفت : نیافش

 بهت بدم ...
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۸ پارت

 

  

 یزیچ کیگفت :راستش سحر جان زنگ زدم  نیافش

 بهت بگم 

 

 یبود مشکل دهیفهم نیافش یکه از لحن و صدا سحر

 یافتاده ؟مشکل ی:اتفاق دیپرس یوجود دارد با نگران

 ؟ نیاومده افش شیپ
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 مستاصل گفت :نگران نباش  نیافش

 

 شده ؟ یکه چ یعنیجلو رفت و سر تکان داد  اوشیس

 بود  رهیخ اوشیاما بدون حرف به س سحر

 بود نیافش یبه حرفها گوشش

 

 یمن من گفت :مامان و بابا داشتن م یبا کم نیافش

تصادف  کی نکهیرفتن بوشهر خونه خاله ،اما مثل ا

 کردن ... کیکوچ

 

 یو گفت :چ دیبا دست محکم به گونه اش کوب سحر

 شده ؟ ی؟چ

 

 گذاشت  شیپا یکنار سحر نشست و دست رو اوشیس

 شده ؟ ی:چ دیپرس
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 یاز پشت خط گفت :نگران نباش اتفاق بد نیافش

تصادف کردن االن هم  رازیش یهایکی.نزد فتادهین

 میدار الیهستن من و ل یبستر رازیش مارستانیب

 یتو هم بخوا دیاونجا گفتم بهت خبر بدم شا میریم

 ییایب

 

تو رو  نی:افش دیپرس یو با نگران هیگر ریزده ز سحر

؟مامان و  یخدا راستشو بگو ،از حالشون خبر دار

 بابا چطورن ؟

 

گفت  دادیکه استرسش را نشان م یبا صدا نیافش

خبر دارم که حالشون  نمی:بخدا زنده ان سحر.از ا

اوضاع  دونمینم قیاما خودمم دق.  ستیبد ن یلیخ

 چطوره ؟

 

 گمیم اوشیگفت :باشه .باشه من به س هیبا گر سحر

تو رو خدا اگه  نی.افش رازیسمت ش میافت یراه م

 از حالشون  به من خبر بده یدیزودتر رس
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 راحت  التیگفت :باشه خواهرم خ نیافش

 

 اوشیرا قطع کرد و س یو استرس گوش هیبا گر سحر

مامان و بابات چه  یشده ؟برا ی:چ دیپرس یبا نگران

 افتاده؟  یاتفاق

 

رفتن  یهق هق کرد :تصادف کردن .داشتن م سحر

 تصادف کردن ... رازیش  کیبوشهر که نزد

 

کنار سحر نشست و  سیهمانطور برهنه و خ اوشیس

دستش را دور او حلقه کرد و گفت :نگران نباش 

 نگفت حالشون چطوره ؟ نی.افش ستین یزیچ

 

نگاه کرد وگفت  اوشیبه س سیبا چشمان خ سحر

 ستین میکه زنده ان و حالشون وخ دونهی:اونم فقط م

 بنیمامان و بابام اونجا غر رازیش میبر دیبا اوشی.س

 باشم  ششونیپ دیندارن من با ویکس

 

  هیگر ریزد ز یبلند تر یصدا با
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 زمیو گفت :باشه عز دیرا بوس شیموها یرو اوشیس

 یمن چمدون م یریدوش بگ کیپاشو تا تو   میریم

 بندم 

 

دستانش پنهان کرد و گفت  انیصورتش را م سحر

 ؟یشده باشه چ شونیزیاگه مامان و بابام چ اوشی:س

 به دادم برس . ایخدا یوا

 

به خودش فشرد و گفت  شتریهمسرش را ب اوشیس

دختر .پاشو زودتر کارامون  یزنیم هیحرفا چ نی:ا

  میفتیراه ب میبکن

 

تخت  یدست سحر را گرفت  و او را از رو خودش

 بلند کرد و داخل حمام  فرستاد 

 هم سراِغ کمد رفت تا چمدانشان را ببندد بعد

 را شروع کردنند  یروز یعجب

 نیآمد که ا یتازه داشت تحت کنترلش در م اوضاع

 را خراب کرد شیها یزیاتفاق برنامه ر

 برنامه داشت  یحساب شانیروزها نیا یبرا

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۰۹ پارت

 

جمع کردن چمدانشان   هیو دستپاچگ یکالفگ وسط

 یرهایلباس ز  یخنده دار بود که با ،باز کردن کشو

 افتاد ... شیدو شب پ ادیسحر 

 

 بایتقر زیاز همان بوسه اول همه چ ریوقت شام  غ تا

 رفته بود  شیمثل هر شب پ یعاد

  دیزمان صرف شام که رس اما
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کاناپه که  یرو اوشیرفت تا غذا را بکشد س سحر

 آشپزخاته بود نشسته ییدرست روبه رو

 دور همسرش را ورانداز کرد  چند

 ییخودنما یدر آن ست تاپ و شلوارک حساب اندامش

 کردنند  یم

 یو پا رو دییایگرفت با خودش کنار ب میتصم کباری 

 بگذارد  شیدهایترد

  دیجنگ یبود که با خودش م روزها

بهتر شدن رابطه اشان  یدانست از کجا برا ینم و

 تالش کند

 سحر بهانه را دستش داد  اما

 دیتالش کردن از کجا با یسر نخ را برا دیهم فهم او

  ردیبگ

 نیدر هم شانیجسم ها یکینبود اما نزد یکردن باور

 دو شب به آرامش روحشان هم  کمک کرده بود 

رفت  اوشیکه س دیکش یداشت شام را م سحر

 سراغش 

از  دیکش یکه دستش بودو با آن  غذا  را م یا مالقه

 اجاق  گاز گذاشت  یدستش گرفت و رو
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 همان دست سحر را به سمت خودش چرخاند  با

 :واسه شام خوردن عجله ندارم وگفت

 

مر سحر گذاشت او را به ک یگود یرا رو دستش

 خودش چسباند

صورتش نشست وگفت  یزده رو جانیسحر ه نگاه

  شهی:غذا سرد م

 

و  دیشانه همسرش کش یدستش را تا رو اوشیس

.از امشب به بعد  ستیگفت :غذا سرد بشه مهم ن

 رابطه ما دوتا سرد بشه  خوامینم

 

  خوامیانداخت و گفت :منم نم نییسر پا نیشرمگ سحر

 

 یو سرش را جلوتر برد و گفت : ا دیخند اوشیس

بهم  یش؟داریلباس و آرا نیاز ا هیقصدت چ طونیش

 ؟ یدیشرمانه م یب یکارها شنهادیپ
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 یلیخ اوشیلبش را به دندان گرفت و گفت :س سحر

  ییایح یب

 

تو که  ای امیح یو گفت :من ب دیبلند تر خند اوشیس

 بغل پسر مردم  یخودت انداخت یکرد شیهفت قلم آرا

 

 یو شوخ تیعصبان انیم یلجش گرفت با حالت سحر

 شوهر خودمه .... خوادیگفت :اصال دلم م

 

 ... دیچیبلند در آشپز خانه پ اوشیخنده س یصدا

 

افکارش فاصله  یایکه نامش را خواند از دن سحر

 گرفت و به سمت در حمام رفت :جانم سحر ؟

 

 ادمی. یه بدبهم حول شهیحال گفت : م شانیپر سحر

  ارمیرفته ب

 

 زمان نبرد  ادیز لشانیو جور کردن وسا جمع
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 دو تند تند کار کرده بودنند  هر

سبد کوچک  کیبساط صبحانه را هم سحر در  یحت

 راه بخورند یگذاشته بود تا تو

خوردن  یعجله داشتند که نتوانستند برا آنقدر

 صبحانه هم وقت بگذارند 

 شیکه با استرس دستها یسحر در حال نیماش داخل

 مایکاش با هواپ اوشیگفت :س دادیرا در هم تاب م

  میدیرس یزودتر م یلی.خ میرفته بود

 

 کینگاهش کرد و گفت  : چک کردم فقط  اوشیس

تا شب  گهیبود اونم ده شب که د رازیپرواز به ش

 ور و اون ور داره  نیساعت ا کی میدیخودمون رس

 

  زنهیدلم شور م یلیتاب گفت :خ یب سحر

 

 متوجه نشد چه گفت . اوشیس

گردنش  یشال کنار رفته سحر و کبود یپ حواسش

 بود 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 داشت یو حساس دیپوست سف یدخترک

 

 

 

 

[03.03.21 22:18] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۰ پارت

 

 گذشت  یاز صرف نهار م ی،دو ساعت یکی

 دور هم نشسته بودنند  همه

بود  نیریکه خودش هم درست مثل اسمش ش نبات

 آورد یچا شانیبرا

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

که زمان خارج شدن از  یهمراه منصور  همان تلفن

 برد  یروستا آن را با خودش م

 یخارج از روستا به کارش م یکارها  یمعموال برا و

 آمد زنگ خورد 

 یسالم و احوال پرس اوشیرا جواب داد وتا س یگوش

جان  اوشی:سالم س را شناخت و گفت  شیکردصدا

 یشد دایتهران کم پ ی؟رفت یی؟چه خبر ؟کجا یخوب

 دکتر جون 

 

هم بود و  یبه دست در حال رانندگ یگوش اوشیس

مقدار سرم شلوغ  کیگفت :ممنون خوبم . شرمنده 

 بود ....

رفت سر اصل مطلب :منصور   یحرف اضافه ا بدون

 رازیدارم .مامان بهم گفت شما ها ش یزحمت کیبرات 

 رازیش کیپدر و مادر سحر نزد تشی.واقع نیهست

هستن  یبستر مارستانیب یتصادف کردن االن هم تو

طول  میبرس مییایتا ب یول میراه یما خودمون تو

بهشون  یسر کیخواهش کنم  شهی.م کشهیم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یلیحالشون چطوره  بهم خبر بده ، سحر خ نی.ببینبز

 نگرانه

 

اد و گوش د اوشیس یدر سکوت به حرفها منصور

کدوم  نیگفت :باشه نگران نباش فقط بپرس بب

  رهیهستن .ان شاهللا که خ مارستانیب

 

 یسوال م مارستانیتشکر کرد و گفت :اسم ب اوشیس

 فرستم  یکنم م

 

 چشم به دهان منصور دوخته بودنند  همه

 فعال شود  شانیبود تا شاخکها  یکاف مارستانیب کلمه

تلفن را قطع کرد گفت :پدر و  نکهیبعد از ا منصور

تصادف کردن .آوردنشون  رازیش کیمادر سحر  نزد

حالشون  نمیبود ازم خواست برم بب اوشیس نجایا

  انیچطوره .خودشون هم دارن م

 

 کاریچ نجایچرا ؟اونا ا رازیمتعجب گفت :ش شعله

 داشتن 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 بهیمنم عج ی.برا دونمیشانه باال انداخت :نم منصور

 دارن  نجایا ی،کس یلیفام دی.شا

 

 نمیبلند شد و گفت :با اجازه اتون من برم بب شیجا از

 ازم خواسته برم بهشون سر بزنم  اوشیشده ؟س یچ

 

 امیبه شوهرش نگاه کرد و گفت :منم باهات ب حانهیر

 ؟

 

  رمی.خودم م ستیپاسخ داد :نه الزم ن منصور

 

  امی:منم باهات م ستادیهم ا رضا

 

 یاش اعالم آمادگ یهمراه یبراهم بالفاصله  شهرام

 کرد 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



اما رو به منصور گفت :شرمنده منصور جان  مازار

 یبا موکلم قرار دارم وگرنه باهات م گهیساعت د مین

 اومدم 

 

شانه دامادش گذاشت :دمت گرم   یدست رو منصور

 برو به کارت برس 

 

اون  امیکشه بعد م یطول نم ادیگفت :کارم ز مازار

  یور

 

 یبا ک اوشی:منصور جان ، آقا س دیجون پرس خانوم

 ؟ ادیم

 

 پاسخ داد :با زنش خانوم جون منصور

 

باهاش  شونیکیجون رو به پسرها گفت : خانوم

بچه  نجایا دشونیاریب رازیش دنیرس نیهمانگ باش

  بهیغر

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

زن نگاه کرد و  گفت :ممنون خانوم  ریبه پ عاطفه

بهتون زحمت  یجون ما که خودمون به اندازه کاف

  میدیم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۱ پارت

 

 بیاش گفت :مهمون حب یذات یزن با مهربان ردیپ

 انیب میکن یاتاق  براشون آماده م کیخداست دخترم .

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



خونه پر از اتاقه طبقه باال هم که  نی.ا نجایهم

هست.پدر و مادرش تصادف کردن شما ها آشناش 

غصه نخوره بهتره .گناه داره  نیاشدورش ب نیهست

 دختر مردم  

 

 یکنه .زحمت م یلبخند زد :دستتون درد م شعله

  نیکش

 

 بود  الریجمع آ یفرد ناراض تنها

استرس  دنیرا شن اوشیخبر آمدن س نکهیمحض ا به

 به جانش افتاد  یتلخ

 شدن دوباره ذهنش نداشت  یطوفان یبرا یلیم چیه

  دیرس یتازه داشت به آرامش م او

به  یا نهیاز او ک ای دییایبَدش ب اوشیاز س نکهیا نه

 دل داشته باشد 

 گونه نبود  نیا اصال

 نداشت  اوشینسبت به س یحس بد چیوقت ه چیه او

  دیترس یم دنشیاز د فقط

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 واکنش خودش بود  نگران

 نانیشدنش اطم کدستیکه هنوز از  یقلب نگران

 نداشت 

تازه داشت خاطرات را در ذهنش کم رنگ  یدور نیا

 کرد یم

 خو گرفته بود  دشیجد ی،آرام با زندگ آرام

 رخ دهد  یشتریمالقاتشان با فاصله ب دادیم حیترج

کم رنگ تر شده باشند اما  یلیکه خاطراتش خ یوقت

 حاال ....

 

کرد و رفت تا به قرارش با   یکه خدا حافظ مازار

 موکلش برسد 

 وارد اتاق  مشترکش با بانو شد  الریآ

 منزل شهربانو مهمان بودنند  شب

 گذاشت  یشب کنار م یبرا یلباس مناسب دیبا

 یحال جستجو کردن چمدانش بود که دستش به ش در

 برخورد کرد  یسرد

  دیکش رونیب شیلباس ها ریرا که از ز آن

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  ستیمتوجه شد چ تازه

  اوشیس هیسر هد گل

 هران سوغات آورده بوداز ت شیکه  برا همان

پر از  شیدو پروانه طال که دور تا دور بال ها همان

ربز  یها نیدرشت قرمز و وسطشان نگ یها نینگ

 کاشته شده بودنند  دیسف

 آمد  ادشیروز را  آن

  شیموها انیم اوشیانگشتان س یرودخانه ،باز کنار

 گفته بود انگار  شینقشه ها از

را شانه  شیهر شب خودش موها خواهدیبود م گفته

 بکشد 

 یگل سرها از جنس طالست و اگر فلز نیبود ا گفته

  دیخر یتر وجود داشت آن را م متیگران ق

 بود ... دهیگفته بود و نقشه ها کش زهایچ یلیخ

 چشمانش را سوزاند  اشک

 را بست  شیها چشم

بسته اش  یلبخند به لب  مازار پشت پلکها صورت

 شد انینما

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



من مال تو  یهمه  دمی:بخش دیچیدر سرش پ شیصدا

 ....تو هم ببخش همه خودتو به من 

 دایبسته اش هم راه پ یپلکها یاز ال شیاشکها

 کردنند 

  دنندیصورتش غلت یرو

 ادیخودش متنفر شد که با وجود داشتن  مازار با  از

 بود دهیکش ریقلبش ت اوشیس یآور

 داشت  یبد حال

  زدیدست و پا م یحس بد انیم

زبان نفهم  یخاطرات  را لعنت کند که گاه خدا

 واریخودشان را به در و د یفکر یو با ب شدنندیم

  دنندیکوب یمغز آدم م
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۲پارت

 

چمدان  یگل سرها را خودش تو نیبود ا مطمئن

 نگذاشته 

 خواست از جا بلند شود  تا

 د اتاق شد در را باز کرد و وار بانو

زده  رتینگاه کرد و ح سشیو چشمان خ الریآ به

 شده ؟ یزی:چ دیپرس

 

جواب سوالش گل سرها را نشانش داد  یبه جا الریآ

 چمدون من ؟ یتو یرو تو گذاشت نایو  گفت :ا

 

تَر شدن  لیدل اوشیس یها یسوغات دنیبا د بانو

  دیچشمان خواهرش را فهم

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 حانهیر دیافسوس سر تکان داد و گفت :نه .شا با

 نجایا یاریقشنگه فکر کرده ب دهیگذاشته .حتما د

 یاستفاده کن

 

 پوزخند زد  الریآ

نزده بودنند که مازار در  یکدامشان حرف چیه هنوز

 ؟یینجایا الریاتاق را باز کرد  :آ

 

 یینجایزد و گفت :ِا.تو ،هم ا یلبخند دیبانو را د تا

 تنهاست  الریفکر کردم آ دیببخش

 

 تو  ایاز جا بلند شد :نه اشکال نداره  ب بانو

 

متوقف شدنند و  الریآ سیچشمان خ یمازار رو نگاه

 شده ؟ یزی:چ دیپرس

 

 لبخند زد و سر تکان داد  الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



ماند و او خودش  یم ششیمازار کار نداشت پ کاش

 سپرد  یرا به آغوش امن و مهربانش م

گذشته و از  یاور ادیاز  یه ناشحال خراب  ک نیا

گذشته را به طور  یادآوریشماتت خودش بابت  یطرف

 سپرد  یم یکامل به فراموش

قلبش  یملُد دنیگذاشت با شن یاش م نهیس یرو سر

  شدیم ختهیهر چه در ذهنش بود دور ر

 ُسر خوردنند  الریمازار از صورت آ چشمان

  دنندیدستش رس یتو یگل سرها به

منو  ی:گوش دیپرس شینکرد و  به جا یکنجکاو اما

 ؟جا گذاشتم  یدیند

 

 بغض کرده بود  الریآ

رفت  یکه به سمت در اتاق م یبلند شد و در حال بانو

 وسط سالن بود  زیم یرو ارمشیگفت :من برات م

 

 که از اتاق خارج شد  بانو

 ؟ ی:خوب دینشست و پرس الریلبه تخت کنار آ مازار

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

دوباره لبخند زد و سرتکان داد و گفت :آره   الریآ

 خوبم 

 

 یمشکل ی:مطمئن دیدستش را گرفت و پرس مازار

 بمونم  شتیپ یخوای؟م ستین

 

 پاسخ داد :نه برو به کارت برس ....  الریآ

 

گونه ادامه داد :فقط  نیعوض کردن بحث ا یبرا و

  میها خونه عمه شهر بانو دعوت ینکن رید

 

به چشم  یو گفت :ا دیهوا بوس یصورتش را ب مازار

  امی.زود م

 

 که از اتاق خارج شد  او

  دیباز فرو چک الریآ یاشکها

 بوسه اش گذاشت و نوازش کرد  یجا یرا رو دستش

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



در حق او  یظلم بزرگ گرید یخاطرات مرد یآور ادی

 بود
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۳ پارت

 

 را مهمان خانه شهربانو بودنند  شب

قول خودشان مراسم پاگشا امشب در خانه  به

 شهربانو بود

راه  رید مارستانیپسرها در ب یریبابت در گ اما

 افتادنند

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

بعد  از اتمام کارش به شهرام زنگ زده بود تا  مازار

 داده بود  شنهادیاو هم به آنها ملحق شود اماشهرام پ

 ببردشان منزل شهربانو  برود دنبال خانومها او

 

بود تا او آماده  ستادهیمنتظر ا  الریدم در اتاق آ مازار

 شود 

 برد و آنها را جمع کرد  شیموها ریدست ز الریآ

گفت :گل  الریو بلند آ اهیس یموها رهیخ مازار

قشنگ بودن  یلیدستت بود خ یکه امروز تو یسرها

 موهات  ی.اون بزن رو

 

 شیموها یهمانجا رو شیزد دستها یلبخند معذب الریآ

 ماند 

را از مازار گرفت و به صورت خودش در  نگاهش

 میدوخت وگفت : باشه بعد ،حاال عجله دار نهیآ

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



گشت اما  یم شیدر به در دنبال کش مو نگاهش

 کرد  ینم شیدایپ

 درد گرفته بود  شیاز باال نگه داشتن موها دستش

کش موهامو  ستی،معلوم ن یحوصله گفت :اَه لعنت یب

 کجا گذاشتم

 

 نهیآ ییجلو رفت و پشت سرش رو به رو مازار

  ستادیا

 را رها کرد شیکالفه  موها الریآ

 شانه اش روان شد  یرو اهشیس یموها

  یشانه ها یهمسرش تا رو یمازار همراه موها نگاه

  دیدخترک لغز

  دیاو  کش یموها انیم پنجه

برقرار  نهیآ قیاشان از طر یکه ارتباط چشم همانطور

چرا موهات اِنقدر بلند و پر پشته  یدون یبود گفت :م

 ؟

 

 نه  یعنیسر تکان داد  الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



گره زد و گفت :چون  الریرا در نگاه آ مازارنگاهش

چشمه از حجم دوست داشتن منو  کیخدا خواسته 

نشونت بده...من به اندازه تار تار موهات دوستت 

 دارم

 

حواله دخترک  نهیآدر  یبند حرفش هم چشمک پشت

 کرد 

  دیلرز نهیدر س الریآ قلب

 هوا ابراز عشق کند  یانگار عادت داشت ب مردک

  شانیمعمول یحرفها وسط

 یم نهیگفت و دل دخترک را در س یجمله م کی کهوی

 لرزاند 

اش را به گوشه  یحوصله گ یو ب یکرد کالفگ یسع

 قسمت ذهنش پرتاب کند  نیتر یا

 خوب بود دیمرد فقط با نیا با

  دیسمتش چرخ به

از  یکیرا دور گردن او  حلقه کرد و  دستش

شب رنگ مازار فرستاد و  یزلفها انیرا م شیدستها

 تو چرا انقدر پر پشته؟  ی:اون وقت موها دیپرس

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

گفت :چون قرار تو  نانیپر از اطم یبا لحن مازار

 ؟ یاندازه تارتار موهام عاشق بش

 

 و گفت :آره ؟ دیبا محبت خند الریآ

 

حلقه کرد و گفت  الریدستش را دور کمر آ مازار

 :آره....

 

 موهاتو برات  ببافم ؟  یخوای:....م مازار

 

 ؟ ی:مگه بلد دیناباور نگاهش کرد و پرس الریآ

 

 باز کرد  الریدستش را از دور کمر آ مازار

 او  گذاشت و او را چرخاند  یشانه  یرو 

 

 

@Rooman_nazy
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  یزغالمان#چش

 

 ۵۱۴ پارت

 

 باز کرد  الریدستش را از دور کمر آ مازار

 او  گذاشت و او را چرخاند  یشانه  یرو 

گفت :آره که  دیکش یرا شانه م شیکه موها یحال در

داد .  ادمیخانوم جون  خانوم جون  میبلدم .بچه که بود

بافتم .تازه چند  یفرشته رو م یوقتا من موها یلیخ

 رو  بافتم  ایهاله و هل یبار هم موها

 

 عمه شهربانو بودنند  یدخترها ایو هل هاله

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



دست به کمر زد و گفت :به به چشمم روشن  الریآ

 ؟ یچ گهیاعتراف کن .د گهیخوب،  د

 

شد و گفت :واال  الریآ یمشغول بافتن موها مازار

کال دستم   یسالگ زدهیجونم برات بگه تا دوازده ،س

 یدخترا یمردم بود . موها یدخترا یموها یتو

بافتم ....دستم به  یکردم  ،من م یمحلو من شونه م

 بود خالصه  ریخ

 

 زد الریبه آ یگریچشمک د و

دوران  یها طنتیچه راحت از ش حیوق مردک

 گفت  یاش م ینوجوان

 یب یلیزد و گفت :خ غیوق زده ج یبا چشمان الریآ

 مازار ... یشعور

 

قبل داشت به  قهیکه تا چند دق یبا همان شانه ا و

  دیمازار کوب یبازو یتو دیکش یم شیموها

هم  یادب یسر تکان داد  و گفت :نچ نچ ،هم ب مازار

 .... یدست بزن دار

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

چشم غره رفت و گفت :حقته  نهیآ یبه مازار تو الریآ

با  گهیکنه م ی.اِ،اِ راست راست تو چشم من نگاه م

  دمیپلک یدخترا م

 

؟خوشگل  هیو گفت :خوب گناه من چ دیخند  مازار

 اومدن سراغم  یبودم دخترا م

 

 ؟ یبهت بگم مازار ... چ یگفت:چ یحرص الریآ

 

  دیگردن کش مازار

و گفت :فعال که سند  دیگوش همسرش را بوس کنار

 شش دنگ قلب من به نام  شماست خانوم 

 

حلقه کرد و او را از   الریرا دور کمر ر آ دستانش

 ش گرفت  پشت در آغو

 یم یلحظه بانو وارد اتاق شد و گفت :الاقل وقت همان

 . نیتو بغل هم در اتاق ببند دیبر دیخوا
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 و آهسته از مازار فاصله گرفت  دیخجالت کش الریآ

  دیمازار با صدا خند اما

 نشست  الریبه گوش آ بایخنده اش ز آهنگ

 نه  دیخند یخاص م مییبگو نکهیا نه

خنده اش هم از نگاه مهربانش که به صورت  اما

 دوخته شده بود  نهیدر آ الریگلگلون آ

 را وام گرفته بودنند  محبت

 

 ها شدنند و راه افتادنند  نیسوار ماش باالخره

مهران  لیو خانوم جون و شعله سوار اتومب فرشته

 شدنند 

 نیو عاطفه  هم داخل ماش حانهیو بانو و ر الریآ

 مازار نشستند 

فرشته هم که چون روز بعد امتحان  یقلوها دو

  یداشتتند هر چه کردنند نتوانستند مادرشان را راض

وقرار شد خانه خانوم جون  ندیایب یکنند تا به مهمان

 نبات بمانند و او مواظب درس خواندنشان باشد  شیپ
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 آهنگ را بلند کرد  یصدا یبعد از حرکت  کم مازار

 ی: عصر دینگاه کرد و آهسته  پرس الریبه آ سپس

 ؟ یکرد یم هیگر یواسه چ

 

 از دروغ گفتن  الریآ

اش  هیگر لیهم به مازار متنفر بودم اما نتوانستدل آن

  دییرا  بگو

 نبود ؟ یمهم زیرا در هم قفل کرد و گفت :چ دستانش

 

ناراحتت  یزی:چ دیدوباره نگاهش کرد و پرس مازار

 کرده ؟

 

 ؟ ی:مثال چ دیاش شد و پرس رهیخ الریآ

 

در گردش  شیرو شیپ ابانیو خ الریآ نیمازار ب نگاه

اشکتو  ی.تو بگو امروز عصر چ دونمیبود و گفت :نم

 در آورد ؟
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نگاهش را به دستان در هم قفل شده اش داد و  الریآ

 نبود یمهم زیگفت :گفتم که چ
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 یزغال#چشمان

 

 ۵۱۵ پارت

 

صورت همسرش  یرو شتریب یبار کم نیمازار ا نگاه

 ماند 

 یدلخور یانگار نگاهش کم یکرد یخوب دقت م اگر

 داشت 
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و صحبت را عوض کرد  اوردیخودش ن یبه رو اما

امشب  هیرفت بهت بگم ؟نظرت چ ادمی یوگفت :راست

کم  کیخونه بابا ؟واسه فردا که مهمون داره  میبر

 ... میخونه کمکش کن یپخت غذا و کارها یتو

 

 خوامیخنده همراه شد و گفت :نم یبا چاشن شیصدا 

سنگ تموم  ییسه تا میجلو خانواده زنم آبروم بره .بر

 ؟ میبذار

 

 بود  یخوب شنهادیپ

 را دوست نداشت خانه خانوم جون باشد امشب

  ندیایو سحر ب اوشیس دیترس یم

 آنها ندار دنید یبرا یلیکرد فعال تما یحس م الریآ

 هم یطرف از

داشت کنار مهران باشد در کارها به او کمک  دوست

 کند 

 چند مهران قرار بود کارگرخبر کند  هر
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کردن پا  یکرد بودن کنار او و آشپز یحس م الریآ اما

 لذت بخش باشد  یلیخ دیبا شیبه پا

را که اعالم کرد مازار گفت :باشه پس .بر  موافقتش

 برادر  یست لباس راحت،دو د یکی میبر یگشتن

 

 بود  یعال اریدر منزل شهربانو هم بس یمهمان

 بود  یفارس اتیمعتمد استاد ادب یشهربانو  آقا شوهر

 روزگار  کین یآن مردها از

تا  ینیخواست ساعت ها بنش یآنها که دلت م از

 حرف بزند  تیبرا

 هم خوب بودنند  شیدخترها ایو هل هاله

 گذشت  یاز ازدواجش م یکسالیشوهر داشت و  هاله

 بود  دهیشب گذشته  د یاو را در مهمان الریآ

 خواند  یدر اصفهان درس م ایهل اما

 همان شب در خانه شهربانو بود دارشانید نیاول

 خونگرم و مهربان  اریداشت ،و البته بس طنتیش یکم

 کرد  یم تیفعال یکه کودک درونش هنوز حساب بماند
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هم سن و سال   نکهیالرایوجه اشتراکش با آ نیتر مهم

 بودنند 

 بسته  یرا دم اسب شیموها

 داد  یحرفها نم نیبه حجاب و ا یتیهم اهم یلیخ

 کیبا حضور مازار و شوهر خواهرش با  یحت

  دیچرخ یخانه م یو شلوار تو شرتیت

گذشته  ی:حاال از همه چ دیپرس یاز خودش م الریآ

  ستیسردش ن

 

 که از در آشپزخانه خارج شد  مازار

 گذاشت  یهم داشت پا درون آشپزخانه م ایهل همزمان

کردم به  یگفت :زنت قشنگه ها .عمرا فکر نم آهسته

 بدن  یزن نیتو بد اخالق همچ

 

.چته  یگفت : اها ایو هل دیآرام  به کمرش کوب مازار

 گمیم یچ نیمازار ،گوش کن بب گمایدرداومد ...م

ه شوهر کرده .وقتشه منم شوهر کنم هم سن من الریآ

 کیبگرد  پتیخوشکل و خوشت یقایاون رف ی،تو

 کن  دایخوب برام پ سیک
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۶ پارت

 

کرد  یکه نگاهش م الریبه سمت آ ینگاه کوتاه مازار

 انداخت 

نگاه کرد  گفت  ایزد و دو باره به هل شیبرا یچشمک

خودم بودم که الحمدهللا خدا  نشونیتر پی: خوشت

 نخواست و قسمت تو نشدم 
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اش گرفت و گفت  ییپسر دا ییاز بازو یشگونین ایهل

مثل تو بشم  یکیمن عمرا زن  شعوری:گمشووو ب

 بود... یکه مرغاب ی.حاکم شهر

 

و گفت  دیرا گرفت و کش ایهل یاز موها یتکه ا مازار

هات .االن  دیشو نیا یبکش رو یروسر کیبرو  ای:ب

  شهیم داشونیپسرا پ

 

رو به مهران  غیشد و با ج یواقعا حرص نباریا ایهل

من نگه  یپسرت بگو به موها نیبه ا ییگفت :دا

.بعد هم بهش بگو حاال که  ادی.صدبار گفتم بدم مدیشو

 خرج زنش کنه یخرک یها رتیغ نیزن گرفته بره ا

 

 معتمد نگاه کرد  یبه سمت آقا دیخند مهران

 معتمد ادامه حرفش را زد  یآقا

شده  یچطور عصبان ایوسط هل نینه انگار که ا انگار

 بود 

و  ایهل یخانواده به رفتارها نیا یبود اعضا معلوم

 مازار عادت داشتند 
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  دنندیبعد باالخره پسرها هم رس کساعتی حدود

:خوب منصورجان  دیدور هم که نشستند شعله پرس 

 حالشون چطور بود؟

 

را تازه کرد وگفت  شیگلو یچا یجرعه ا با منصور

مقدار  کیخانوم فقط دستش  شکسته و  فهی:شر

داره  یو کوفته اس .اما آقا محمد چند شکستگ یزخم

خانوم  فهیرفتن بوشهر خونه خواهر شر ی...داشتن م

 بال سرشون اومده  نیکه ا

 

سر تکان داد :بندگان خدا  یمعتمد با ناراحت یآقا

 ،مسافرت به کامشون زهر شد 

 

 دهیسرش کش یبند رو مین یکه به زور مازار شال ایهل

 ییبود گفت :همون بال دهیپوش یو لباس مناسب تر

 که سر ما هم اومد 
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جون فکر نکن  ییرا به بانو داد و گفت :زندا نگاهش

قا ها .چرا اتفا مییایعقدتون ن یبرا میخواست یما نم

ماماجون ...مادر بابامو  یول میهم برنامه داشت یکل

 میما هم نتونست مارستانی،حالش بد شد افتاد ب گمیم

  مییایب

 

معتمد به شعله نگاه کرد و گفت :آره اتفاقا منم  یآقا

مادرم  یماریکنم ب یخواستم ازتون معذرت خواه یم

 مانع از آمدن ما شد 

 

متواضعانه لبخند زد و گفت :ان شاهللا هر وقت  شعله

 چشم یقدمتون رو دیاریب فیتشر دیخواست

 

و گفت :البته فک  دینشسته بود خند الریکه کنار آ ایهل

تا ما واسه  یضیکنم مامان جون خودشو زد به مر

 ینوه داشت که دلش م کیآخه خودش  مییایعقد ن

 خواست مازار با اون ازدواج کنه 

 

  ایچشم غره رفت :هل دیشن یرا م ایهل یکه صدا مازار
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 یدار کارشیاعتراض کرد :چ الریو آ دیخند زیر ایهل

 بوده  یماجرا چ نمیبذار بب

 

به دهان گذاشت و گفت :سر  بیس یتکه ا ایهل

 گمیفرصت بهت م

 

باز چپ چپ به دختر عمه اش نگاه کرد و گفت  مازار

  ستایبد ن یذره بزرگ بش کی:

 

بزرگتر.نترس  نیاز ا گهی:د دیخند یبا سر خوش ایهل

براش بگم  خوامیپرونم .فقط م یبا حرفام زنتو نم

بوده چقدر سخت  یمامان جون چ یضیمر ییماجرا

 تو . یریگ یم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۷ پارت

 

به  دیکه بانو از منصور پرس یبا سوال الریآ حواس

 رسن  ؟ یم ینگفت ک اوشیسمت او پرت شد :س

 

نشسته بود پاسخ داد  زیکه آن سمت م منصور

برسن .گفت  گهیساعت د کیبودن فکر کنم  کی:نزد

  مارستانیب رنیم میمستق

 

گذاشت و   زیم یدستش را رو یفنجان تو مهران

 استراحت کنن بعد برن  انیاول ب یگفت یگفت :خوب م
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 خانومش نکهیمثل ا یگفت :گفتم بهش .ول منصور

.نگران پدر و  مارستانیبرن ب میاصرار داشته مستق

 برادر خانومش هم همون جا ست  نیمادرشه .افش

 

رو بدنبال خودش  الیگفت :حاال خوبه ل عاطفه

  ارهینکشونده ب

 

 مونده خونه عمو  الیگفت :نه ل منصور

 

قبول نکرده بودنند  اوشیسحر و س نکهیاز ا الریآ

 د خوشحال بود   ندییایب

 نشست  شیلبها یرو یکوچک لبخند

 آنها هم باالخره خواهند امد  نکهیخبر از ا یب

 آمدن قرار است ..... نیا

 

 

 یطبق خواسته مازار رفت لباس راحت یاز مهمان بعد

 خانه پدر شوهرش شد  یبرداشت و راه
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 تا منزل مادرش نداشت  یادیمهران فاصله ز خانه

پارک  نگیپاک یها را تو لیو مهران که اتومب مازار

 شدنند  ادهیکردنند و هر سه پ

 الریبه آ زدیکه در چشمان موج م یبا خوشحال مهران

دخترم قدمت  یخوش امد یلینگاه کرد و گفت :خ

 چشم  یرو

 

به نگاه مهربان مهران زد و گفت  یلبخند گرم الریآ

  نمیرو بب نجایدوست داشتم ا یلی:ممنون بابا جون خ

 

خونه خودته  نجای:ا خالصانه گفت یبا محبت مهران

  زمیعز

 

 کالمش لبخند زد  یانتها زمیبه آن عز الریآ

 لحن صحبت کردنش خوشش آمد  از

 داخل  دییگفت :خوب بفرما مهران
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رو  نجاهایذره ا کیبه مازار نگاه کرد و گفت : الریآ

 باال  میبعد بر مینیبب

 

  مینیتکان داد و گفت بب مازارسر

 

 یبه سمت در حرکت کرد و گفت :تا من چا مهران

 باال  دییایشما ب ذارمیم

 

 

 و مازار مشغول کشتن خانه شدنند  الریآ

آپارتمان سه طبقه سه واحده .در واقع در هر  کی

 واحد وجود داشت  کیطبقه فقط 

خوابه مبله  کیواحد  کیو  نگیهم کف پارک طبقه

 قرار داشت 

 ست  یمواقع خال شتریطبقه ب نیمازار توضبح داد ا که

 یبرا یاقوام که گاه ایآن را به همکاران  مهران

 آمدنند اختصاص داده  یم رازیمسافرت به ش
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 یقشنگ و دوست داشتن اطیح کیساختمان  پشت

 قرار داشت 

ساخته شده  کیدوم و سوم دو احد دو خوابه ش طبقه

 بود 

 دوم مهران ساکن بود  طبقه

 را هم اجاره داده بودنند سوم

 

که مستاجرش  شودیم یهفته ا کیگفته بود  مازار

 کرده  هیانجا راتحل

 هستند  دیمستاجر جد منتظر

 آسانسور که شدنند تا برگردنند  سوار

و گفت :واسه سه طبقه آسانسور .واقعا  دیخند الریآ

 الزمه ؟

 

داد و گفت:خوب خونه رو   هیتک یآهن واریبه د مازار

براش کم نذاشت.فکر  یچ چیبابا خودش ساختن ،  ه

 همه جا و همه کس کرده 
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۸ پارت

 

 یچا یو مهران در کنار هم فنجان الریآ نکهیبعد از ا 

  دنندینوش

فنجان قهوه دوست  کیهم خودش را به  مازار

اش مهمان کرد  به اتاق رفتند تا استراحت  یداشتن

 کنند

 الریسر به سر آ یوسط ها مازار کن نیا هرچند

 گذاشت 
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خودش و پدر شوهر  یداشت برا الریآ یوقت مثال

موقع  نیبه مازار گفت :ا ختیر یم یمهربانش چا

 پره ها  ی؟خوابت م یقهوه بخور یخوایم

 

داده  هیپشت سرش تک نتیکه به کاب یدر حال مازار

 ؟ می:مگه امشب قرار بخواب دیپرس ینییبود با ولوم پا

 

از  یدوفنجان چا یحاو ینیباخجالت و همراه  س الریآ

 آشپزخانه خارج شد 

 

 

و مازار هم پا  الریکه به اتاق خودش رفت . آ مهران

 به اتاق مازار گذاشتند 

 زد  یدر اتاق چرخ الریآ

در  کیتخت نشست  به مازار که همچنان نزد یرو

داخل دم در  دییکردگفت :بفرما یبود نگاه م ستادهیا

 بده 
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و به سمت کمد رفت و گفت :پاشو لباستو  دیخند مازار

 راحت بپوش   زیچ کیعوض کن.

 

کمد  یاز تو یدست لباس راحت کیخودش  یوبرا

 برداشت 

 

،خسته ام  خوامیشالش را برداشت  وگفت :نم الریآ

  ادیخوابم م

 

.تو راحت دراز بکش نیبهتر از ا ی:چ دیخند مازار

 ... یلباس نپوش ادیمنم بدم نم

 

هم که تنته در  نایهم امیزد و گفت :خودم م یچشمک

 یتا راحت،راحت باش ارمیم

 

 دستش دوخت  یبه حلقه تو دینگاهش را دزد دخترک

 راهنشیآوردن پ رونیاز حرکات مازار که متوجه ب اما

 شد 
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 نجایهم یخوایسر بلند کرد و گفت :نگو که م کباری

  یلباس عوض کن

 

و  ستادیا الریآ یبا باال تنه برهنه رو به رو مازار

ساله  ازت رو  ۱۴ یمثل دخترها یگفت :توقع دار

و کامل که با هم  یشب عال کی.اونم بعد از  رمیبگ

   میگذروند

 

 پهن و برهنه  مازار دوخت  نهینگاهش را به س الریآ

  دیکش یآن شب خجالت م یآور ادیهم از  هنوز

اما آهسته نام شوهرش را زمزمه کرد  معترضانه

 :مازار ؟

 

تخت  نشست و پر  یبه همسرش رو دهیچسب مازار

 گفت :جونم ؟ طنتیش

 

 ادیبا همان لحن معترضانه گفت :خوشت م الریآ

 ؟ یدیخجالتم م
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 خم کرد  الریصورت آ یسرش را تو مازار

 بود  دهیاش چسب نهیبه س الریآ یبازو

 شیپ قهیچند دق نیهم که یکه زد عطر قهوه ا حرف

 الریصورت آ یرو  شیخورده بودهمراه نفس ها

 نیتا ا میدرباره اش حرف بزن دینشست و گفت : با

  فتهیکم کم از سرت ب نیدیحجالت کش

 

 دیکه سرخ و سف ینجوریزد وگفت :هر چند ا یلبخند

  یتر یخوردن یشیم

 

 حلقه کرد  الریرا دور آ دستش

  دیخواب یتخت م یکه خودش رو همزمان

 را هم همراه خود کرد  او

 نهیس یرا هم رو الریو آ دیواقع خودش خواب در

  دیخودش کش

 کاریمازار گذاشت و گفت :چ نهیس یدست رو الریآ

  ینجوریکه ا یشی؟له م یکن یم
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گذاشت و گفت  الریکمر آ یدستش را رو مازار

  شهینم میزی:نترس من چ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۱۹ پارت

 

 مازار گذاشت  نهیس یصورتش را رو الریآ

  دیبه  صورتش چسب شیگرما
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 دی.با شهیرا بست و گفت :لباسام چروک م چشمانش

 بلند شم عوض کنم 

 

بافته شده همسرش  یبا مو یمازار مشغول باز دست

که من از تنت در  نهیبه ا فشیشد و گفت :ک

 ارمشونیب

 

شوهرش زد و  نهیبه س فیدست چند ضربه خف با

 ریس زایاون چ یگفت :فکرت کال منحرفه .همش تو

  یکن یم

 

 مازار تکان خورد  نهیس

دختر  کی یوقت زمیخندد و گفت :عز یبود م مشخص

تختم و  یاتاق و تو یتو یخوشکل و دوست داشتن

 تونه منحرف نباشه . یفکرم نم دهیبغلم خواب یتو

 

 

 شد  داریاز خواب ب الریآ صبح
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  دیکش رونیرا از آغوش مازار ب خودش

 آمد  رونیتخت ب از

 بودنند  داریصبح ب یکیتا نزد بایتقر

 شانیجشن عروس یخواست برا یاز  مازار م دیبا

 زودتر اقدام کند

شب  دیترس یمرد تند بود م نیکه آتش ا نطوریا

 بچه به بغل باشد  یعروس

 بر لب نگاهش کرد  یلبخند با

 دهیاش گره کرده و آرام خواب نهیس یرا رو دستانش

 بود 

 اش افتاده بود  یشانیپ یرو شیاز موها یا تکه

 حساس بود  شیموها یرو تینها یکه ب یمازار

او  گوشیبودنش آنها را به دستان باز الریبا آ یشبها

 سپرد  یم

پروا تمام  یو ب ایح یدخترک چه ب دستان

 دادنند  یاو نشان م یاحساساتشان را با لمس موها

کرد  یم یکرد و سع یم ایچقدر خودش ح هر

 احساساتش را نشان ندهد 
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 کردنند  یکار م شیدستها شیجا به

 را گذرانده بود یخوب شب

 و شرم نکرد  دیاندازه شب اول خجالت نکش به

 یادیموارد فاصله ز نیهنوز تا راحت شدن در ا اما

 داشت

 

 کرد  ینگاهش م رهیخ همچنان

 نبود  چیمرد ه نیا کنار

 خوب  یآرامش  و حس ها ای،دن ایدن جز

 بود  دهیآفر الریآ یخدا  مخصوصا او را  برا انگار

 باشد  شیزخم ها یبرا یامیو الت دییایتا ب دیآفر

  اوردیعشق و آرامش ب ن،یبعد از آن طوفان سهمگ تا

 لبه تخت نشست  الریآ

 دور کامل نگاهش کرد  کی

 از همه قشنگتر بود شیموها

 را کنار زد  شیانگشت اشاره آهسته موها با

 مازار گذاشت  یشانیرا بر پ لبش
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 شوهر زد  یشانیکوتاه بر پ یا بوسه

 اما گرم و پر محبت  کوتاه

  شدیاتاق که خارج م از

 بود  شیلبها یرو یکم رنگ لبخند
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۰ پارت

 

به سمت آشپزخانه برود که مهران را دم در  خواست

  دید دهیلباس پوش
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  ریو گفت :سالم بابا جون .صبح بخ ستادیا مقابلش

 

و کام مهران را  شدیعسل م شیجون گفتن ها بابا

 کرد  یم نیریش

 نشست  یالبته که به دل خودش هم م هزار

 خواند  یته قلبش مهران را پدر م از

 بود به دلش نشسته یحساب محبتش

و گفت :سالم دخترم صبح  دیبه سمتش چرخ مهران

  ریبخ

 

 ؟ یزود نیصبح به ا نیریلبخند زد : کجا م الریآ

 

 میرینون داغ و آش داغ بگ میریپاسخ داد :م مهران

 عروس قشنگم یبرا

 

 موقع ؟ نی:آش ا دیمتعجب پرس الریآ
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آش  کیها  یرازی.ش زمیسر تکان داد :آره عز مهران

 یمعروف دارن که مخصوص صبحانه اس .نم یسبز

برم  نیشیم داری.گفتم تا ب یزیدونستم انقدر سحر خ

  امیو ب رمیبگ

 

منم  شهی:م دیرا کنار گذاشت و پرس یستیرودربا الریآ

  نمیاطراف بب نی؟دوست دارم ا امیباهاتون ب

 

 سر تکان داد: یبا خوشحال مهران

. منم دوست دارم اول صبح  با  شهیکه م معلومه

 مونم برو لباس پوش  یعروسم قدم بزنم.  منتظرت م

 

  امیبه سمت در اتاق رفت و گفت : باشه زود م الریآ

 

راکه بست و به سمت پالتو و شالش رفت نامش را  در

 ؟ الری:آ دیمازار شن یبا صدا
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 دارتیب دیسمت  او سر چرخاند و گفت : ببخش به

 کردم 

 

 که جواب سوالش را بدهد  نیبدون ا مازار

 را باز کند  شیچشمها ای

همان ژست که خودشرا بغل کرده بود گفت :موهات  با

کاله  کیهنوز نم داره هوا هم سرده . شبیاز حمام د

لباسا هست بردار  ریسمت چپ ز یکشو یمردونه تو

 بپوش 

 

 زد  یلبخند الریآ

 مازار حواسش به  او بود خوشش آمد  نکهیا از

  افتیرا درست همانجا که مازار گفته بود  کاله

 ست کاله باشد  دیرس یکه بنظر م یژاکت ریز

وقت استفاده نشد چون هنوز  چیبود از ان ه معلوم

 کامال نو بود

 بود  دهیقبال تن مازار د الریژاکت را آ اما

 را با کش بست شیموها
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سرش  یو شال را رو دیکش شیموها یرا رو  کاله

 انداخت  

 کرد که کاله مشخص نشود  مشیتنظ یطور

گذاشت مازار دوباره  رهیدستگ یرا که رو دستش

 ؟ الریکرد :آ شیصدا

 

 نگاهش کرد  الریآ

هم چشمانش بسته بود گفت :بوسه اول صبحت   هنوز

  دیچسب یلیخ

 جا خورد  الریآ

 بود؟ داریآن لحظه ب مازار

 شده بود ؟ دنشیبوس متوجه

 قطره آب شد  کیخجالت  از

شده  ریچشمانش را باز  کرد و نگاه غافلگ مازار

 کارا بکن  نیرا شکار کرد و گفت :بازم از ا الریآ

  دیلبش را به دندان گز الریآ

 اتاق را باز کرد و از آنجا فرار کرد در
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۱ پارت

 

 بودنند  یو مهران در آشپز خانه مشغول آشپز الریآ

 دیخر یبعد از خوردن صبحانه  هرسه برا صبح

 شب رفته بودنند  یمهمان حتاجیما

  دنندیرا که کم و کسر بود خر یزیچ هر

 دمپختک درسته کرده بود شانیبرا الریهم آ نهار
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خانواده خوشبخت  کیدور هم درست مثل  ینفر سه

 نشستند و غذا خوردنند 

   یمیو صم گرم

عروس و پدر شوهر سر گرم فراهم کردن   حاالهم

 شام مهمان ها بودنند 

  ردیکرد که کارگر نگ یپدر شوهرش را راض الریآ

 دیآ یکرده بود خودش از پس کارها بر م مطمئنش

  دادیواقعا هم خوب داشت انجامشان م

 ید یمقابل ال ا لیکاسه آج کیخان هم با  مازار

 نشسته  

 بود  شدیه پخش مک یدانگ حواسش به فوتبال شش

را که در حال سرخ شدن بودنندرا  به  یمرغ ها الریآ

 رفت رونیمهران سپرد و از آشپزخانه ب

مقابلش  ونیمازار که انگار نگاهش را به تلوز کنار

 دوخته بودنند نشست و نامش را خواند :مازار ؟

 

 انکه نگاهش کند پاسخ داد :بله ؟ یب مازار
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 ادمی خوامیم ییزایچ کی. رونیب یبر دیگفت :با الریآ

 رفته بخرم 

 

  میریتموم بشه م نیسر تکان داد :باشه ا مازار

 

  یبر خوامیگفت :مازار االن م انهیشاک الریآ

 

  میریحواس گفت :باشه م یب مازار

 

شب استرس داشت  یکامل بودن غذاها یبرا الریآ

 یچشم دوخت ینجوریا نیا هیپس  گفت :مازار چ

 بهش .حواستو بده بهم کارت دارم 

 

نگاه کرد  الریآ یسر چرخاند به چهره عصب مازار

 شده ؟ ی؟چ یزنیم غی؟چرا ج هیگفت :چ  دیوخند

 

  خوامیم ایچ نیگفت :تو رو خدا گوش بب الریآ
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انداخت و گفت :باشه  ونیبه صفحه تلوز ینگاه مازار

 بگو گوشم با توعه 

 

شت و گفت :گوشت مازار گذا یپا یدست رو الریآ

 تنها نه ،حواستو بده من 

 

عمره  کیاش شد و گفت :حواس من که  رهیخ مازار

 مال شماست خانوم خانوما

 

به آشپزخانه انداخت و  یاز گوشه چشم نگاه الریآ

 مال تو شهیمازار گفت :حواسم ،جونم ،قلبم هم

 

 آمد  یم الریداشت دست آ عاداتش

  یزندگ یمعمول یحرفها وسط

نبود مازار  یکه اصال منتظر حرف عاشقانه ا همانجا

 کرد  یم رشیگفت و غافلگ یم یزیچ

  دیلرز نهیدخترک در س قلب
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سرخ کوچک درون دلش ُسر  یماه کیمثل  یزیچ

  دیرس یحوض آب افتاد و به زندگ یخورد و تو

نابلد  الریدر ابراز عشق مهارت تمام داشت و آ مازار

 بود 

که بتواند  دییبگو دیجور مواقع چه با نیدانست ا ینم

 حق مطلب را اَدا کند 

 

 یخوایم ی:چ دیمنتظر نگاهش کرد و پرس مازار

 ؟ رمیبگ

 

  دیبه صورتش کش یدست الریآ

 کرد  ینم اری مغزش
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۲ پارت

 

  دیبه صورتش کش یدست الریآ

 کرد  ینم یاری مغزش

  ادینم ادمیگفت : مظلومانه

 

خاص  از جا بلند  یپر خنده و نگاه یبا چشمان مازار

 کارتت فعال شد ؟ می: س دیشد و پرس

 

 سر تکان داد :آره  الریآ

 

 ادیب ادتیفکر کن  رونیب رمیگفت :باشه .من م مازار

 برام بفرست  یخواستیم یچ
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 که رفت مازار

 دوباره به آشپزخانه برگشت  یوقت

 آمد  ادشیرا  شیها یو کاست کم

مازار  یخواست برا یرا برداشت و هر چه م یگوش

 نوشت 

 کند بود  امکیدر نوشتن پ دستش

 یهوا  ابراز عالقه م یب ینوشت :وقت یبعد امیپ در

کنم . دوست دارم منم مثل  یدست و پامو گم م یکن

  ستمیبلد ن یخودت جواب بدم ول

 

 زیچ کی یبود :راست نیسوم  هم ا امکیپ یمحتوا

 بنداز . ادمیبهت بگم حتما آخر شب  خوامیمهم م

 

 

 تمام شده بود  شانیکارها

 بودنند  شانیو مرتب منتظر مهمان ها دهیپوش لباس

 تلفن مازار زنگ خورد  که
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گرفت  الریرا به سمت آ یکرد و گوش یکیو عل سالم

 و گفت :بانو با تو کار داره 

 

 گوشش گداشت  یرا گرفت رو یگوش الریآ

از  یبودنند و هنوز کس  دهیخودش را تازه خر تلفن

 وجودش خبر نداشت 

  نی؟حرکت کرد ی:سالم بانو خوب گفت

 

:سالم  .ممنون آره  دیچیبانو در گوشش پ یصدا

بهت بگم  یزیچ کیزنگ زدم  الری. آ میحرکت کرد

پدر و  دنید مارستانیمنصور و مامان رفتن ب ی.عصر

اومدن  اوشیمادر سح  تعارف کرده بودن سحر و س

هم خانوم  نجایخونه خانوم جون تا استراحت کنن .ا

خونه  انیباصرار کرد قرار شد همراه ما  یلیجون خ

 آقا مهران 

 

 کرد  دایراه پ الریبه وجود آ استرس

.ممنون  انیو گفت :خوب ب اوردیخودش ن یبه رو اما

  یکه خبر داد
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گذاشت و به  زیم یرا رو یمحض قطع تلفن گوش به

 اتاق رفت 

 را کم کرد  ششیآرا

 مثل گذشته نبود  گرید

 اوشیبودن مقابل چشمان س بایز یبرا یا عالقه

 نداشت 

 از مرد زن دار نبود  یاهل دلبر هرگز

 مازار شد  نهیبه س نهیدر اتاق س دم

 چرخاند الریصورت آ ینگاهش را تو  مازار

 گفت ؟ یشد  و گفت : بانو چ ششیکم شدن آرا متوجه

 

و سحر هم خونه خانوم  اوشیپاسخ داد :گفت س الریآ

 انیجون هستن همراهشون م
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۳ پارت

 

 ابرو باال انداخت و گفت :آهان مازار

 

 ادیدو مهمان ناخوانده ز نیاو هم از آمدن ا انگار

 نبود  یراض

 نمیگو ببکه حرف را عوض کند گفت :ب نیا یبرا اما

 ؟ هیچ یبهم بزن یخوایکه م یاون حرف

 

دو ،سه بار پشت هم ابرو باال انداخت  طنتیبا ش الریآ

 گمیو گفت :آخر شب بهت م
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خوب  یلیمهارت داشت و گفت :خ طنتیهم درش مازار

بهم  ی.پس جواب اون عاشقانه ها هم که دوست داشت

 آخر شب بده  یبد

 

 زنگ بلند شد  یخواست حرف بزند صدا الریآ تا

 نیدیبه مازار نگاه کرد و گفت :چه زود رس متعجب

 .پرواز کردن ؟

 

و  دیرفت خند یم فونیکه به سمت آ یدر حال مازار

  میگفت :مگه چقدر فاصله دار

 

 نیخوش آمد یلیرا جواب داد :سالم .خ فونیآ

 داخل  دیی.بفرما

 

   نییاستقبال از مهمان ها رفتند پا یومهران برا مازار

  ستادیدم در  واحد منتظرشان ا الریآ

  دیپشت هم کش قینفس عم چند
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 نیدانست بعد از ا یخودش هم نم یرا بخواه راستش

 دنیشدن به مازار قلبش قرار است  با د کیهمه نزد

 نشان دهد  یچه عکس العمل اوشیس

 تند شده بودنند  یکم شیداشت و نفس ها استرس

 ت در آسانسور چشم به آن دوخ یصدا با

به همراه خانوم جون و بانو از   چریسوار بر ول شعله

 آن خارج شددنند 

 آمد  یهم از راه پله م هیپا و حرف زدن  بق یصدا

 جلو رفت  الریآ

کرد و  کیخانون جون و مادرش و بانو سالم و عل با

 داخل  دییبفرما نیخوش آمد یلیگفت :خ

 

 صاحبخانه شده بودها  یحساب

مهمان  یکرد باق تیخانوم ها را به داخل هدا الریآ تا

 ها هم آمدنند باال 

 بود  ستادهیدر ا دم

 گفت  یتک تکشان خوش آمد م به
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و گفت :قربونت بشم  دیمحکم صورتش را بوس عاطفه

  یصاحب خونه شد یزود نیکه به ا

 

 اهیجفت چشم س کیو همان لحظه نگاهش در  دیخند

 افتاد  ریگ

 جمع شد  شیاز لبها لبخند

نشان  یخواست واکنش نامناسب یعنوان نم چیه به

 دهد 

 بود  ستادهیکه مازار درست کنارش ا بخصوص

 هم در کمال احترام خوش آمد گفت  اوشیسحر و س به

قلبش که خودش هم  یها دنیبه تند تند تپ تیاهم یب

به  گرید یزیچ ایاسترس است  لشیدانست دل ینم

 سمت آشپزخانه رفت 

 شستند که ن همه

 شدنند  ییرایو مازار مشغول پذ الریآ

 نجایجون تو ا الری:آ دیخنده پرس یبا شوخ فرشته

 ؟ انیزیم ای یمهمون

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یزنیم هیجواب داد :چه حرف الریآ یبه جا مهران

 شهیخونه باباش مهمون م یخواهرم .مگه دختر تو

  الرهیخونه آ نجای.ا

 

 صورت مهران نشست  یپر محبت رو الریآ نگاه

 شونند  یتر م یمیاگر صم احتماال

  دیبوس یرا م شیرفت و لپها یچند بار م یروز
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۴ پارت

@Rooman_nazy
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 آرام گرفته بود  یروزها حساب نیشعله ا دل

 خواست ؟ یاز خدا چه م گرید

کردنند  یم ییرایهم پذ ییو مازار که پا به پا الریآ

 بود  شیزندگ یها ریتصو نیباتریجز ز شیبرا

 آمدنند ماشاهللا  یهم بهم م چقدر

 

و عاطفه هم با لذت به خواهر و شوهر  بانو

 کردنند یخواهرشان نگاه م

 ییآبرو یبعد از آن ب الریآ یو خوشبخت سعادت

  شانیمحال بود برا یآرزو

 کردنند   یحاال با چشم مشاهده اش م که

 بردار  یخم شد تا چا اوشیمقابل س الریآ

 نگاهش کرد  اوشیس

را برداشت در نگاهش هنوز هم حسرت  یچا فنجان

 داشت 

 یو خاطرات اوشیکرد حسرت نگاه س یاما سع الریآ

 یدر م ینشان دادن خودشان باز یکه باز داشتند برا
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پر محبت مازار و زمزمه  یآوردنند را پشت نگاه ها

 گاه عاشقاته اش جا بگذارد  یگاه ب یها

به  میبار مستق نیاول یو برا ستادیابل سحر امق نباریا

.مامان  یخوش آمد یلیچشمانش نگاه کرد وگفت:خ

 ،بابا بهترن ؟

 

 یکه ناراحت یبا چهره ا یدر حال برداشتن چا سحر

گفت :مامان خدا رو   دادیاش را به وضوح نشان م

 یبابا چند تا شکستگ رمیبم یاله ی.ول ستیشکر بد ن

 بهشون رحم گرد یلیداره .خدا خ

 

نگران  شنیلبخند زد :ان شاهللا زودتر خوب م الریآ

  فتادین ینباش .خدا رو شکر که اتفاق بدتر

 

  زدیبا سحر حرف م الریکه آ یلحظات 

دوخته شده بود به صورت عشق تمام  اوشیس نگاه

 اش ینوجوان یروزها

 بود  یزخم نگاهش

 و درد داشت  رنج
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  شدنندیم نییمغزش باال و پا یتو یه خاطرات

 کردنند  یکدامشان مکث نم چیه

  شدنندیتند و پشت هم رد م تند

 اش  یدور تند گذاشته باش یکه رو یلمیف مثل

امدنشان به خانه  یهمه برا نیخانوم جون ا کاش

 کرد  یمهران اصرار نم

را به  یخواست رسم مهمان نواز یزن مثال م ریپ

  اوشیز قلب شکسته سآورد .چه خبر داشت ا یجا

  الریآ دنیدانست د یم چه

  یگرید ی،متعلق به مرد یگرید یخانه ا در

 یاش آوار م نهیس یاز رنج را رو یحجم بزرگ چه

 کند 

 نفسش تنگ شده بود  راه

عاشق و  یکرد و مازار با آن نگاه یم ییرایپذ الریآ

 لبخند مهربان مدام همراهش بود 

 با آنها سر جنگ نشد  ریاگر تقد  شدیخدا چه م آخ

 در خانه او بود  الریآ اگر

 کرد یم ییرایمهمانان او پذ از
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 ؟  نجایآمده بود ا چرا
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۵ پارت

 

 ؟  نجایآمده بود ا چرا

خانوم جون کوتاه آمد و  یبرابر اصرارها چرادر

 که همراهشان شود رفتیپذ

 گرفت  یخو م شیبا درد ها یداشت کم تازه
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 یچه بد با او باز یکرد زندگ یداشت فراموش م تازه

 کرده بود 

 آمد  یداشت با خودش کنار م تازه

 را بسازد  شیکند که زندگ یجان م داشت

 از نو شروع کند  که

 رازیموقع ان هم درست در ش یتصادف ب نیخدا ا یا

 چه بود ؟ گرید

و زمان دست به دست هم داده بودنند تا  نیزم انگار

 او را عذاب دهند 

و فلک در کار بودنند تا آب خوش از  دیو خورش ماه

 نرود  نییپا شیگلو

چشمش  یکه جمع کرد و به غربت پناه برد تا حت او

  فتدیخاطره داشت ن الریکه با آ یبه مکان ها

 کرد ؟ یچه م نجایا پس

 ؟ الریخانه پدر شوهر آ وسط

  الریشوهر آ یها لیفام انیم

 داشت  یلیو نشستنش در آنجا چه دل آمدنش

 کار ممکن را کرده بود نیتر احمقانه
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آشپزخانه در حال سر و سامان دادن به  یتو الریآ

 ساالد بود 

پر  یکرد تا فکرش از نگاه ها یهمه تالشش را م و

 منحرف شود  اوشیحسرت س

شتاخت و مگر  یرا مثل کف دستش م شیعمو پسر

 حرف نگاهش را نخواند  شدیم

 واقع به آشپزخانه پناه آورده بود در

 کرد  یرا با مازار تجربه م یروزها حال خوب نیا

خودش با  دیبا دلش راه آمده نبا یکه زندگ حاال

 نیا یکرد او برا یرا خراب م زیافکارش همه چ

 دیرنج کش یلیعشق خ

  زدیافکارش دست و پا م انیم

 وارد شد حانهیکه ر 

 کرد  فشیک ینشست ودست تو کنارش

 آورد  رونیسرها را ب گل

رو من  نایگذاشت  وگفت :ا الریمقابل آ زیم یرو 

قشنگه گفتم  دمیچمدونت ،د یبرات گذاشتم تو
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نداشتم  ی.قصد یهمراهت.بانو گفت که ناراحت شد

 دمیفقط د یدونستم از کجا آورد ی.اصال نم الریآ

  یهت باشه و استفاده کنقشنگه خواستم همرا

 

گذاشت و گفت :نه   حانهیدست ر یدستش را رو الریآ

وقتشه  دیشا ینداره .اتفاقا خوب شد آورد یاشکال

 بدمش به صاحبش 

 

 خوشحال شد .لبخند زدو گفت :بذار کمکت کنم  حانهیر

 

 الریبلند شد و دنبال چاقو گشت و گفت :آ شیجا از

چه آشپزخونه  نیخونه پدر شوهرت هم قشنگه ها .بب

 داره  یکیش

 

نزده بودکه  مازار وارد آشپزخانه  یحرف الریآ هنوز

 شد 

 ؟ یخوای:کمک نم دینگاه کرد و پرس الریآ به
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 زد و گفت :نه دستت درد نکنه . ینیریلبخند ش الریآ

 

ظرف برداشت به  یاز تو یالسیگوجه گ کی مازار

 صدام کن  یداشت یدهان گذاشت و گفت :اگه کار
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۶ پارت

 

فاصله گرفت چشمش به گل سرها  زیکه از م همزمان

 افتاد 
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رفت  یگل سرها انگار ماجرا داشتند که هر جا م نیا

  دشانید یم

 یدست خودش نبود اما انگار از انها  حس خاص اصال

 گرفت  یم

که نگاهش  دیرد چشمان مازار را گرفت و فهم الریآ

 مانده  اوشیس یها یسوغات یرو

وقت درباره آنها نپرسد و سراغشان را  چیه کاش

امشب آنها را به  نیخواست هم یچون م ردینگ

 صاحبشان پس بدهد 

 

 نگاه گرفت و از آشپزخانه خارج شد  مازار

 بود  اوردهیوقت آنها را ن چیه حانهیر کاش

 نداده بودشان  الریبه آ کاش

گرفت آنها را به  ینم میتصم الریکاش آ حداقل

 صاحبش پس دهد 

گل سر ها قرار است باعث  نیدانست ا یچه م یکس

 بشوند یچه دردسر
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 دور هم صرف شد  شامشان

 خالصانه یو محبتها یمیصم یحرفها و صحبتها انیم

سحر و  یکردنند هوا یتالش م یمازار حساب خانواده

 را داشته باشند  اوشیس

 خارج کنند  مارستانیب ییرا از حال و هوا آنها

 یمعرفت و مرام خرج مهمان ها یکه حساب خالصه

 کردنند  دیجد

بودنند و  یراض فیتعر الریاز دست پخت آ همه

 را کردنند  فشیهم تعر یحساب

را  یکارها یهم پشت عروسش در آمد و حت مهران

 نوشت  الریهم که خودش انجام داده بود به نام آ

 غذا به دهان گذاشت یکم اوشیس

 شناخت  یرا م الریخوب آ دستپخت

 را مزه مزه کرد   نیپلک بست و ته چ آهسته

 شد  تمام

و باور  ندیتا با چشمان خودش بب دییایالزم بود ب انگار

 ست  یگریخانوم خانه مرد د گرید الریکند که آ
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 نیآمدن به ا یخانوم جون برا یهم اصرارها دیشا

 خانه حکمت داشت 

 آمد  یم دیبا دیشا

تا باور  دید یرا م زیجفت چشمان خودش همه چ با

 کرد  یم

 تمام شده  زیچ همه

 نیگرفته و بهتر شیراه درست را در پ دیفهم یم دیبا

خودش و سحر و ساختن آن  یکار رفتن به دنبال زندگ

 است

 

 یتلفنش را که تو یرفت تا گوش اوشیاز شام س بعد

  اوردیجا گذاشته بود ب نیماش

هم از سرگرم بودن مهمان ها استفاده کرد و گل  الریآ

  نگیپارک یسر را برداشت و رفت تو

 با او حرف بزند  ییخواست در خلوت و تنها یم

 الریبست که آ یرا م لشیداشت در اتومب اوشیس

 ستادیپشت سرش ا

  دیکش یقیعم نفس
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  دیتپ یتند تند م نهیدر س قلبش

 ؟ اوشیکرد :س شیصدا

 

 هم افتاد  یمرد جوان رو یپلکها

 را حس کرده بود  آمدنش

 باز کرد و به سمتش برگشت و نگاهش کرد  چشم

 دو چند لحظه در سکوت به هم نگاه کردنند  هر
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۷ پارت
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 دو چند لحظه در سکوت به هم نگاه کردنند  هر

 شده بود مانیاز آمدن پش الریآ

 اوشیبا س نگیآمد و تنها در پارک یم دینبا اصال

 زدیحرف م

 یپا دیپرس اوشیکه س یبرگردد اما سوال خواست

 رفتنش را شکاند 

 

 هی؟مازار پسر خوب یدهان باز کرد :خوشبخت اوشیس

 ؟حالت کنارش خوبه ؟

 

خوبه.همه  یلیلبخند زد و سر تکان داد :آره خ الریآ

 کنه تا خوشبخت باشم ... یتالشش م

 

و حسرت  الریآ یاز خوشبخت اوشیچشمان س برق

 دهیهم د نگیروشن پارک مهین ینداشتن او در  فضا

  شدیم
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 ی: ....تو چ دیآب دهانش را فرو داد و پرس الریآ

 ؟ ی؟خوشبخت ی؟خوب

 

  دیکش یقینفس عم اوشیس

 میکن یم یسع می.دار هیگفت :سحر دختر خوب و

کنه در  یم یصبور یلی. خ میکنار هم بساز مونیزندگ

 الر؟یمشکل کجاست آ یدونیمن . م یها یبرابر کوتاه

فراموش کردن خاطرات سخته ،فراموش کردن اون 

همه برنامه و آرزو سخته ،فراموش کردن عشق 

 سخته 

 

 انداخت  نییسر پا الریآ

 دستش محکم فشار داد انیسرها را م گل

 پس دهد  اوشیآنها را به س دیدانست چطور با ینم

قراره چقدر زمان ببره تا  دونمیکالفه گفت :نم اوشیس

بره ؟تا اون عشق پاک بشه از  ادمونی یهمه چ

 صفحه مغزمون 
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دوخت  و  اوشیس ینگاهش را به  کفش ها الریآ

 مونیزندگ یاومد تو رضایکه عل یگفت : ما از روز

 میعشقو فراموش کن نیا  میگرفت میتصم

 

 تو ؟ ای:ما  دیداشت و پرس هیگال اوشیس لحن

 

  اوشینبود س ینگاهش کرد و گفت : راه برگشت الریآ

 

 کرد  هیباز گال اوشیس

درد و دلش باز شده بود انگار گفت : شب  سر

بهت  یبیآس یدونستن از سمت عل یهمه م تیعروس

از فکر  یفکرشو بکن یتون ینم یجز من ،حت دهینرس

  دمیکش یچه رنج دنتیرنج کش

 

  دیکش الرخجالتیآ

 زدیاش حرف م یدرباره مسائل خصوص دینبا اوشیس
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 اوشیها تموم شدن س یآهسته گفت :سخت   

 کی.دور و برتو نگاه کن تو  دنیخوب رس ی.روزها

که کامال معلومه دوستت داره .شوهر  یزن خوب دار

که من  نهی.همه تالشش اهیآدم خوب یلیمنم خ

 خوشبخت باشم  

 

 فرستاد و گفت : رونینفسش را محکم ب اوشیس

 الریبزگه  آ هیسخت کیکردن تو خودش  فراموش

 .سخته فراموش کردنت 

 

 را سوزاند  الریچشمان آ اشک

شد و  ختنشانیکه بود مانع فرو ر یبه هر سخت اما

 یکه سخت یفراموشم کن یکن یگفت :چرا تالش م

فکرتو  یکن یفراموش سع یتالش برا ی.به جا یبکش

.من و تو دختر عمو و پسر عمو  یکن یزندگ ریدر گ

رو  گهیتونم همد یهم نم میی.بخوا اوشیس میهست

 مینینب ور گهیوقت همد چیکه ه شهی.نم میفراموش کن

.من و تو دوست  مینیکه خانواده هامون نب شهینم

 میعالمه خاطره خوب دار کی. میهست یدوران بچگ

.... 
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۸ پارت

 

 گهیکه با همد یخوب ی.چه روزها می...با هم داشت

.مگه همه  یکن یها فکر م یچرا فقط به تلخ میداشت

از  ریبوده ؟غ نمونیفقط اون احساس و رابطه ب زیچ

؟مثل  یکه بهش فکر کن ستین یا گهید زیاون چ

  یقشنگ بچگ یروزها
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 اوشیرا باز کرد و گل سرها را به سمت س دستش

من امانت مونده بود .من  شیدوتا پ نیگرفت :ا

 یپسر عمو نیبه بعد فقط برام بهتر نیاز ا خوامیم

 و بس یباش ایدن

  میکه به هم داشت یاز احساس یادگاری چیه بدون

 

 با درد به گل سرها دوخته شد  اوشیس نگاه

  دشانیخر یبا عشق اوردیب ادیخواست به  ینم اصال

 کند  دایپ کیناب و درجه  زیچ کیگشت تا  چقدر

 را دراز کرد  دستش

 گرفت  الریگل سرها را از آ لیم یب

 نداره  یا دهیدانست مقاومت فا یم

 کی ینخواست یحت یعنیزد و گفت : یتلخ لبخند

 بمونه ؟ شتیاز من م یادگاری

 

.مغز  من  اوشیحرفو نزن س نیمحکم گفت :ا الریآ

 تی،حما  میبچگ یها یخوبه توباز یپره از خاطره ها

 یو نوجون یبچگ یتو یکرد یازم م شهیکه هم  یها
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 یهوامو داشت یهرجا که من بودم و تو بود شهی،هم

تونه  یفلز چه دست من باشه چه نباشه نم کهیت کی.

خوبمون پاک کنه .بذار احساسمون بهم تا  یخاطره ها

سر همون   میابد پاک بمونه .بذار دوباره بر گرد

 میلین و تو فام.م ییدختر عمو و پسر عمو یعالقه 

 میاز هم بگذر گهیهمد یکه برا میتون ی.نممی،هم خون

عشق  ادی میترس یچون م میاز هم فرار کن شهی،هم

گذشته حالمون خرابه کنه .بذار با خاطرات خوب 

 که بود و قسمت نشد  .... یمحبت یهمن میادامه بد

 

 

که  یبه دست از در خارج شد و در حال یگوش مازار

رفت گفت :آره قرار بود اون  یم نییاز پله ها پا

 یفردا ول یپرونده برا یبذارم رو رمیمدرکو ازش بگ

 نوینه .بذار برم ماش ایگرفتم  ادینم ادمی  تشیواقع

  دمی....باشه خبرم ستین نیماش یتو نمیچک کنم بب

 

 رفت  نگیرا قطع کرد و به سمت پارک یگوش

که با هم  دیرا د اوشیو س الریآ نگیدم در پارک اما

 زدنند  یحرف م

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



سر  الریجمالت آ یول  نشیبرود سراغ ماش خواست

کنم  یوقت فراموشت نم چیکرد :من ه خکوبشیجا م

وقت نخواستم فراموشت کنم .تالش  چی...ه اوشیس

...من  دوستت  هیفراموش کردن کار اشتباه یبرا

 ادی یازت به خوب شهی.هم یبرام مهم شهیدارم ،هم

 کنم  یم

 

 مازار سست شد  یپاها

  دیدرخش یم اوشیدستان س انیم یزیچ

دستان  انیگل سر را م نگیروشن پارک مهین یفضا در

  دید اوشیس

پر اشک  یبا چشمان الرینبود که ا یهمان گل سر نیا

 کرد ؟ ینگاهشان م

  دیشن ینم یزیچ گریو د زدیزنگ م شیها گوش

 چی:من ه شدیدر ذهنش تکرار م کسرهیجمله  کی

 دوستت دارم... یلیوقت نخواستم فراموشت کنم .خ

 افتاده  یآمده را برگشت با شانه ها راه

 هزار تکه شده بود  الریآ یبار حرفها ریکه ز یقلب و

 سر و صدا به اتاق رفت  یب
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 نشان دهد دیبا یدانست چه عکس العمل ینم اصال
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۲۹ پارت

 

 نشان دهد دیبا یدانست چه عکس العمل یمن اصال

 بودنند  ستادهیا نگیتنها وسط پارک اوشیو س الریآ

 بود  اوشیدستان س یتو الریآ یها گلسر
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عشق سابقش از دوست داشت  یاو داشت برا همسر

 گفت  یم

 کرد مغزش در حال انفجار است  یم احساس

بکوبد  واریداشت سرش را چنان محکم به د دوست

 از آن پاک شود شیکه همه لحظات پ

 

 

گفت :  یم اوشیخبر از همه جا داشت به س یب الریآ

.اما  میکه داشت یبا خاطرات خوبمون ،با روزهاب خوب

 یشیقوم و خو یمون .روزها یلیفام یفقط خاطره ها

 ایدن یپسر عمو یمون .دوستت دارم چون تو بهتر

.اون عشق فراموش کردم .گذاشمتش کنار و  یهست

 میهم نبود سمتما ق اوشیسازم ،س یم مویدارم زندگ

باور  نیقبول کن و به ا نویراهمون از هم جدا شد .ا

 کن یزندگ

 

تنها  نگیاو را در پارک اوشیبا س شیاز حرفها بعد

 گذاشته بود و برگشته بود باال 
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 اوشیسکرد توانسته باشد منظورش را به  یم ارزو

 برساند 

تالش کنند دختر  دیبه بعد هر دو با نیکه از ا بدانند

 عمو و پسر عمو باشند 

 

  دیرا در سالن ند مازار

  زدیبر یسمت آشپزخانه رفت تا چا به

 همزمان مازار را صدا کرد  و

 سر مازار فرو آمد  یمثل پتک تو شیصدا

 متنفر شد  الریآ ینامش با صدا از

توانست انقدر صادقه و خاص نامش را  یم چطور

 نگیداشت در پارک شیپ قهیچند دق نیهم یبخواند وقت

 کرد  یابراز عالقه م اوشیبه س

 بود  یاداب یمباد 

ندادن به  تیاهم ایبه مهمان  یحرمت یب اهل

 حضورش نبود 

 اخالق ها داشت  نیاگر از ا که

  ردیبگ دهیرا ناد شانیتوانست وجود مهمان ها یم اگر
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 شکاند  یرا م اوشیگردن س نگیهمان پارک یتو

دندان در  کیخواباند که  یم الریدهان ا یتو چنان

 دهانش نماند 

و از اتاق خارج  دیبار دستش را به صورتش کش چند

 شد 

 نگاه کند به آشپزخانه رفت  یانکه به کس یب

به شوهرش نگاه کرد و گفت  یبا حس خوب الریآ

  ارمیب یتا من چا یببر ها رو ینیریلطفا ش شهی:م

 

به سمت ظرف  الریبدون حرف و نگاه به آ مازار

 رفت زیم یرو ینیریش

داد که  ینم ینیتضم چیکرد ه ینگاه م الریبه آ اگر

خوش  یآن لبها یدهانش رو یمشتش را درست تو

 رنگ و لعابش نکوبد 

 مازار شد  یحوصلگ یمتوجه ب الریآ

 کرد :مازار ؟ شیصدا

 

 مرد جوان مشت شد  دستان
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 ستادیا شیجا سر

   ستادیکنارش ا الریآ

؟خسته  یگذاشت و گفت :خوب شیبازو یرو دست

  یشد
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۰ پارت

 

  ستادیکنارش ا الریآ
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؟خسته  یگذاشت و گفت :خوب شیبازو یرو دست

  یشد

 سر چرخاند  مازار

 کرد  نگاهش

  دیچک یچشمانش خون م از

 رکب خورده ها را داشت  حس

معمصومش تمام  اهیدختر با آن چشمان س نیا یعنی

 اش داده بود یمدت باز

 اش افتاد  یمثل خوره به جان مغز لعنت یزیچ

 را لعنت کند  ایدن یهمه خوره ها خدا

قفل شده اش گفت :حرفهاتو با  یدندان ها نیب از

  دمیشن اوشیس

 

 متعجب شد  الریآ

 شوهرش را انقدر ناراحت کرده بود  یزیچ چه

 دیکرد پرس یناباور نگاهش م یکه با چشمان همانطور

  ه؟ی:منظورت چه حرف
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نبود آنوقت با پشت دست چنان در  یکاش کس مازار

که  دیکوب یم شیصورت دخترک مثال ناباور رو به رو

شده اش  شیارا ییبایاز آن چشمان ز یزیچ گرید

 نماند 

 کرد  یم یخال یزیخشمش را سر چ دیبا

 اوردیب الریسر آ ییبال ایسکته  نکهیاحتمال ا وگرنه

 بود ادیز یلیخ

 رساند  زیدستش را به م 

 یرا برداشت و  با تمام قدرت رو زیم یرو یش نیاول

  دیکوب نیزم

 شکستن قندان  تمام خانه را برداشت  یصدا

قندان  یتو یکنار چا یبرا الریکه آ  ییها شکالت

 پخش شدنند  نیزم یبود رو ختهیر

  دیبا وحشت از جا پر دخترک

 از جا کنده شد  قلبش

وق زده به  یقلبش گذاشت و با چشمان یرو دست

 شد  رهیچشمان خونبار شوهرش خ
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.بذار دهنم  الرینگو آ یچیکه :ه دیآهسته غر مازار

 و تو  دونمیبسته بمونه تا مهمونا برن بعدش من م

 

 شپزخانه رساند خودش را به در آ فرشته

 شده  ی:چ دیاز همانجا پرس مهران

 گردنش را چرخاند  یبه سخت الریآ

کند فقط  دایآنکه مهران را پ یجمع نگاه کرد و ب به

 نگاهش کرد

را صاف  شیشکسته قندان صدا یتکه ها رهیخ مازار

 از دست من افتاد  دیکرد و  گفت :ببخش

من  رونیب دیوارد آشپزخانه شد و گفت :بر فرشته

 کنم  یجمع م

 ینیریش الریببر ،آ یگفت :ممنون عمه،شما چا مازار

 کنم یمن خودم جمعش م ارهیم

 

 تمام شد  یکه بود باالخره مهمان یهر جان کند با

رفتن  یهمه در حال آماده شدن برا دیکه د الریآ

 هستند 
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خونه  امیجمع کنم ب لمویمادرش گفت : منم وسا به

 شما؟ شیخانوم جون پ

 

 جا بمون  نینگاهش کرد :چرا بابا ؟تو هم نمهرا

 

که از رفتار مازار دلخور بود گفت :شما  و  الریآ

 مونم  یسر کار من تنها م نیریمازار فردا م

 

حفظ ظاهر در جمع درست پشت سر  یکه برا مازار

کشه  یطول نم ادیبود  گفت :کار من ز ستادهیا الریآ

 گردم خونه   یزود بر م

 

 بزند  یگریخواست حرف د الریآ

خونه  نیمازار آهسته کنار گوشش گفت :از در ا که

 شکنم یقلم پاتو م رونیب یبر
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۱ پارت

 

 ها رفته بودنند  مهمان

و شوهرش از خانه خانوم جون همه  عاطفه

 را جمع کرده بودنند  لشانیوسا

 کردنند  یهمانجا خداحافظ از

شهرشان  یراه دیرضا تمام شده بود با یمرخص چون

 شدنند  یم

 مارستانیخواستند بروند ب یو سحر هم  م اوشیس

مقصدشان  یپس بعد از تعارفات فروان آنها هم راه

 شدنند 
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مازار در  یبابت آشفتگ ختهیبه هم ر یبا فکر الریآ

 حال جمع و جور کردن آشپزخانه بود

 شسته بودنند  شیها را براو عاطفه ظرف  بانو

در مرتب کردن آشپزخانه کمک کرده  یهم کم حانهیر

 بود 

نشده  و  زیتم یهنوز خانه به اندازه قبل از مهمان اما

 خودش  یمانده بود برا

 کرد  یداشت سرش را گرم م یطرف از

 نکند  یبابت رفتار مازار خود خور نیاز ا شتریب تا

 اوشیرا با س تیگفته بود حرفها نکهیاز ا منظورش

 چه بود ؟ دمیشن

حد مازار سرشار از  نیتوانست تا ا یم یزیچ چه

  زدیآرامش را به هم بر

را  شانیکتابها یخالف رمان ها و قصه ها که گاه بر

 خواند  یو م دیخر یم

 گرفت  یاز دختران ده قرض م ای

  شدیجذاب و دلربا نم تیاو وقت عصبان مرد
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 شده بود  نیآن لحظه که خشمگ در

 دلش را برد  نه

 کرد  بیمحبتش را ترغ نه

 ترس به دلش انداخت  فقط

 ینه تنها درباره مازار که درباره همه مردها نیا

 کرد  یصدق م شیزندگ

و  بایز تیزمان خشم و عصبان یمرد چینظر او ه از

  شدیدلربا نم

 

ان برو ج الریو گفت :آ ستادیدم در آشپز خانه ا مهران

  یخسته شد یلیامروز بسه .خ یاستراحت کن برا

 

  دیمهران از جا پر یصدا با

که  اوردیخودش ن یپدر شوهرش نگاه کرد به رو به

 و لبخند زد   دهیترس

به دست از  فیخواست جوابش را بدهد مازار ک تا

را نگاه کند  یآنکه  کس خاص یاتاق خارج شد و ب

 برم  دیکار دارم با رونیگفت :من ب
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 وقت شب ؟ نیمتعجب به ساعت نگاه کرد :ا مهران

 

برم خونه خودم پرونده  دیسر تکان داد :آره با مازار

 از موکل هام اونجاست  یکی

 

و گفت  ستادیا رهیجز کیدستمال به دست نزد الریآ

 آماده بشم؟  ی:چرا بهم نگفت

 

،بر  ییایب ستیبه سمت در رفت و گفت :الزم ن مازار

 جا  نیگردم هم یم

 

 متوجه رفتار مشکوک مازار شد  مهران

  اوردیخودش ن یبه رو اما

  دییبگو یزیجلو رفت تا چ الریآ

 ؟ یندار ی:بابا کار دیاز پدرش  پرس مازار
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مبل نشست و پاسخ داد :نه  برو به  یرو مهران

 سالمت 

 

 هم همراهش خارج شد  الریدر را باز کرد  آ مازار

 کفش بود  دنیجوان مشغول پوش مرد

بود وگفت  ستادهیهم دستمال به دست کنارش ا الریآ

 ؟ یهست یچرا عصبان یبد حیتوض یخوای:مازار نم

 

 دیزد و گفت :من با یپوزخند ستادیراست ا مازار

 بدم؟ حیتوض
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  یزغال#چشمان
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 ۵۳۲ پارت

 

صورت مازار شکار  کرد و  یبه پوزخنده رو الریآ

 ؟ یناراحت یبدونم از چ دیپرسبد :من نبا

 

وگفت   یعصب یشد و با لحن ریاز پله ها سراز مازاد

  الرینکن آ ی:با من باز

 

  تیجوش آورد.پشت سرش راه افتاد  با عصبان الریآ

مشکلت  نمیبب یزنیگفت :مازار چرا درست حرف نم

شده  یچ یگیم،چرا ن ی؟بخدا اعصابم خورد کرد هیچ

 ؟

 

  الریبا دو پله فاصله از آ ستادیوسط راه ا مازار

 خیم نباریمتوقف شد و مازار ا شیهم سر جا الریآ

 فرو کرد الرینگاهش را در چشمان آ

  دیکش یچشمان آتش خشم زبانه م از
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شد و قلب دخترک را شکافت :حرفهاتو  ریت جمالتش

 یگفت یبهش  م یکه داشت دمی،شن دمیشن اوشیبا س

  یفراموشش کن یخوایو نم یدوستش دار

 

دندان  ختنیر یبرا یبیعج لیهم دستانش م هنوز

 دخترک در دهانش 

 شیبایوسط صورت ز یمشت حساب کیکردن  یخال ای

 را داشتند 

 را لعنت کرد  طانیش

 نییبه سرعت از پله پا یاز هر حرکت اشتباه قبل

 رفت 

 

 کنارش رها شد  الریآ دستان

 به رفتن شوهرش نگاه کرد  مات

ست دهانش  یهمه عصبان نیاو چرا ا دیفهم یم حاال

 را باز کرد تا حرف بزند 

اش گذاشته و رفته  یبهت و ناباور انیمازار م اما

 بود 
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 یافتاده  از آب باز و بسته م رونیب یمثل ماه دهانش

 شد 

توانست  یو نم دیرس یبه مغزش نم ژنیاکس انگار

 صادر کند  یفرمان درست

 بزند یگشت تا حرف یدنبال کلمات م هنوز

عطر به جا  یبو یبرا افتی یاگر کلمات را م دیشا

تا خودش را  دادیم حیمانده از مازار هم که شده توض

 تبرئه کند 

 .... اما

 سرد نشست  یپله ها یرو همانجا

 ناراحت باشد  یاز چه کس دیدانست با ینم

 مازار ؟ ای خودش

م حماقت به خرج داد و گل سرها را که آن ه خودش

 پس داد  اوشیمکان و زمان به س نیدر بدتر

  زدیطور راحت تهمت م نیمازار که ا ای

را  شیاز حرفها یاحتماال از قضا او فقط قسمت البته

  شدیبود که باعث سوتفاهم م دهیشن

 اوردیطور جوش ب نیحق داشت ا دیشا
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 که شاخ و دم نداشت  حماقت

 یخانه پدر شوهرش و در روزها یوسط مهمان نکهیا

 ساختند  یرا م شانینوپا یکه داشت زندگ

 که مازار از عشق آنها داشت  یا نهیزم شیآن پ با

حماقتش را  تیخلوت کند خودش نها اوشیبا س برود

 رساند  یم

را  یمازار درست حرفها نکهیچه رسد به ا گرید

 نیتوانست بدتر یم دنشانیبشنود که ناقص شن

 کند  جادیسوتفاهم ها را ا

تهمت  گاهیقول مادرش خودش ،خودش را در جا به

 قرار داده بود

 یم یحرکات احمقانه ا نیمثل او چن یوقت کس هر

  زدیحرف را م نیکرد مادرش هم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۳ پارت

 

 یتهمت قرار نم گاهیادم عاقل خودش را در جا که

 دهد

داشت نا خواسته مازار و  یشام هم وقت زیم سر

نگاه مازار را  ینیکرد سنگ یم سهیرا مقا اوشیس

 احساس کرده بود 

 سهیاجازه او درمقا یکه مغزش ب یهمان وقت قایدق

 و مازار بر آمده بود  اوشیس

 رفته بودنند  اوشیمحابا سمت س یچشمانش ب و

 بود  یمغز یهم فرمانده ب مغز

دو  نیا فتدیب ادشیحاال  نیه همک دادیم یچه معن آخر

 کند ؟ سهیرا با هم مقا

 کرد ؟ یکار را م نیا دیچرا با اصال
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 نیفتریو کث نیتر بیرا که عج طانیلعنت کند ش خدا

  استیموجود دن

دارد به  یزن شوهر دار را وا م کیچشمان  که

 قرار بوده .... یکه روز یشوهرش با مرد سهیمقا

به  الیو هزار جور فکر و خ ندیشوهرش هم بب و

 سرش بزند 

 

 سرد نشسته بود  یپله ها یچقدر رو دینفهم

 ییایکرد :دخترم چرا نم شیمهران امد و صدا که

 داخل ؟

 

بلند کرد و نگاهش را به مهران دوخت .نگاهش  سر

 بود یچاره گ یپر از ب

جلو آمد دست دور شانه اش حلقه کرد  از جا  مهران

 بلند شد و هم گام پدر شوهرش وارد آپارتمان شد 

 گذاشت  زیم یرو شیفنجان برا کی مهران

با هم  ی،وقت یزندگ لینشست و گفت :او شیبه رو رو

افته که  یترس به جونتون م یفور شهیدعواتون م

و طالق  دعوا کار به نا کجا آباد و دادگاه نیمبادا با ا
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 ادیبکشه .اما عمر موندنتون که با هم ز زایج نیو ا

 ستیانقدر ها هم متزلزل ن یکه زندگ دیفهم یبشه م

 از هم بپاشه  یشوهرزن و  یدعوا کیکه با 

 

 مهران زد یبه رو یلبخند تلخ الریآ

 آنها ؟... یچه خبر داشت از درون زندگ او

 

 

 یفقط رو شیکه با صدا لیپخش اتومب ستمیس سحر

رفت  یرژه م شیروزها نیمغز و اعصاب نداشته ا

 میاونجا .اصال رفت میرفت یم دیدوخت و گفت :نبا

 بشه ؟ یکه چ الریخونه پدر شوهر آ

 

پشت چراغ قرمز که در آن ساعت  خلوت  اوشیس

  ستادیبود ا

خانوم جون چقدر  یدی.ند گهیگفت :تعارف کردن د و

 اصرار کرد 
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و البته به  اوشیو س الریکه متوجه خلوت آ سحر

 شده  الریآ دنیبعد از د اوشیس یختگیر

روزها بخاطر پدر و مادرش اعصاب  نیا یطرف از

روزا  نیفهمن ما ا ینداشت گفت :نم یدرست و حساب

بردن  یگرفتن م یبه زور دستمون م دی.با میناراحت

 پاگشا؟

 

شمار چراغ  هیهمانطور که نگاهش به ثان اوشیس

 یریگ یم رادیا یخودیچرا ب قرمز بود گفت :سحر

 ی؟مثال خواستن به پسر عمو و زن پسر عمو

 یعروسشون احترام بذارن ،خواستن مهمون نواز

 نشده که یزیکنن .حاال هم چ

 

را از فکرش  الریو ا اوشیکرد رفتن س یسع سحر

 دور کند و 

 میهست رازیکه ش یواقعا قراره تا وقت اوشی:س دیپرس

؟بخدا من اصال راحت  نایخونه ا میاستراحت بر یبرا

  ستمین

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 هتل  میدیپاسخ داد :نه م اوشیس

 

 الریپدر شوهر ا یوقت یباز گفت :موقع خداحافظ سحر

خونه اش مبله اس کال واسه مهمونه  نییگفت طبقه پا

 نیاونجا احساس کردم مازار از ا میبر میتون یما هم م

 نبود  یراض شنهادیپ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۴ پارت
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  دیکش یپوف کالفه ا اوشیس

  ی،حوصله سربر یچراغ قرمز طوالن عجب

 سبز شد و حرکت کرد باالخره

 یباالخره بعد از کل دل دل کردن گفت :تو رفت سحر

 .... رونیهم پشت سرت اومد ب الریآ نگیپارک یتو

 

به صورتش انداخت و منتظر  یینگاه گذرا اوشیس

 حرفش ماند 

گرفته ادامه را هم  مینصف راه را رفته بود تصم سحر

 تو ؟ شی:اومد پ دیپرس دییبگو

 

تر نگاهش کرد و پاسخ داد :آره  قیعم نباریا اوشیس

. 

 

 کاری:چ دیرا در هم تاب داد  و پرس شیدستها سحر

 داشت ؟
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به درختان نارنج نگاه کرد و پاسخ داد :  اوشیس

 یها یاحوال پرس نینبود .هم یخاص یحرفها

  یشیقوم و خو یمعمول

 

قلبش گذاشت از  یتکه آهن داغ رو کی یکیانگار  و

  الریبودن با آ شیفقط قوم و خو نیا

 شد  مانیبار هزار از آمدن به آن خانه پش یبرا

به آتش  زمیامده بود تا با دستان خودش ه انگار

  زدیخاطرات گذشته بر

 

 دیانگشتانش را در هم فشرد و پرس شتریب نباریا سحر

برگشت باال  یبود ؟چرا مازار وقت یمعمول ی: حرفها

 انقدر صورتش در هم بود ؟

 

سباوش به سرعت به سمت سحر برگشت و  سر

 ؟ نیی:مازار اومد پا دیپرس
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بعد هم  نییپاسخ داد :آره .بهش تلفن شد اومد پا سحر

فقط متوجه برگشت باال .البته من  ختهیبا حال به هم ر

 شدم چون همه حواسم بهش بود 

 

ابرو باال انداخت و گفت :البد اونم مثل تو با  اوشیس

 کرده  یواه الیخ نگیپارک یتو الریآ دنید

 

 بالفاصه از ذهنش گذشت  اما

همان  دید الریآ یکه او وسط حرفها یا هیآن سا مبادا

 مازار بود باشد 

 باشد  دهیشن مهیرا  نصفه و ن شانیحرفها مبادا

 به سرش بزند ؟ خودیب الیو خ فکر

 یبه زندگ بیخواست باعث آس یعنوان نم چیه به

 شود    الریآ

 آشفته شد  شتریب ذهنش

 میبر ایهتل  می::بردیبه سحر نگاه کرد و پرس لیدل یب

  مارستانیب
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 مارستانیموقع که ب نیپاسخ داد :نه برو هتل .ا سحر

خونه مبله    کی میاگه بتون اوشیس گمی.م دنیراه نم

بهتره تا هتل  میریبگ  دنیکه به  مسافرها  اجاره م

درست  یمقو یذره غذا کیمامان و بابا  ی.بتونم برا

 کنم .

 

هتل  میبر رهید گهیگفت :باشه امشب که د اوشیس

 کنم یم یفکر کیفردا 

 

 

 ستادیپشت پنجره  اتاق مازار ا الریآ

 کرد  یرا تماشا م رونیب و

که هر لحظه  یو چراغ ها یکیشب بود جز تار مهین

 دید ینم یزیچ شدیتعدادشان کمتر م

 دیکرد به ام یدقت م دیشن یکه م یلیهر اتومب یصدا

 مازار باشد  نکهیا

شهر  یها ابانیکرد و خ یم یسره رانندگ کی مازار

 گشت  یرا م

  نیو بب ایبه پا بود که ب یذهنش طوفان در
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 زد تا مانع هر گونه تنش بشود رونیاز خانه ب عمدا
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۵ پارت

 

 زد تا مانع هر گونه تنش بشود  رونیاز خانه ب عمدا

 سر از بلوار  چمران در آورد  یک دینفهم

 خلوت راند  یرا به گوشه ا لیاتومب

 قدم زدن شد  مشغول

 کرد یخودش را آرام م زیقبل از هر چ دیبا
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 داد یمغزش را سر و سامان م ختهیبه هم ر ارافک

 

 رفت ،راه رفت ،راه رفت  راه

که  یرفت ان اعتماد درون یکه راه م یتمام مدت و

 داشت  الرینسبت به آ

 بود  دهیکه  آن شب شن  یحرفها  با

 جان هم افتاده بودنند  به

 آورد  یو برهان م لیدل شیآمد و برا یاعتماد  م یه

 یحرفها زدیپوزخند م شیامد و به رو یشک م یه

  دیکوب یرا به صورتش م الریآ

شام  زیسر م الرینگاه آ ینیفرصت طلب سنگ طانیش

 کرد  یرا َچکش م اوشیس یرو

 آورد  یسرش فرو م وسط

 یرو شیکرد به اعتمادش اجازه پ یچه تالش م هر

 دهد  یشتریب

 نگیپارک یتو الریآ یو حرفها زیسر م نیسنگ نگاه

 بست  یم شیرا برا یراه هر حرکت

 بود  ریخودش در گ با
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اشتباه تمام اعتمادش را از  کباریخواست با  ینم

 دست بدهد 

 فرصت حرف زدن بدهد الریبه آ دیدانست با یم

 

 دو خسته شده بودنند  هر

 و چشم به راه ماندن  ستادنیاز پشت پنجره ا الریآ

 یمازار از راه رفتن  و شاخ برگ دادن به افکار تو و

 مغزش 

 به سمت تلفن همراهش رفت  الریآ

نوشت:سالم  پیتا یهمان دست کندش تو با

 میزنیحرف م ایخونه ؟ب ییاینم ؟چرایی.کجا

  دیرا د امینگاه کرد و پ یبه صفحه گوش مازار

 ُسر داد  بشیج یرا تو یگوش

 شد  برگشت و سوار لشیسمت اتومب به

 افتاد یهم م یداشت رو الریآ یپلکها

 شود  دنشیچه کرد نتوانست مانع خواب هر

 کیرا گذرانده حاال که نزد یپر جنب و جوش روز

 بماند  داریتوانست ب ینم گریصبح بود د
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 یکه خواب داشت به آغوشش م یلحظات نیآخر در

  دیکش

  دیرا در کوچه شن یلیآمدن اتومب یصدا

 خواب شد  مینتوانست مقاومت کند بالفاصله تسل گرید

چند لحظه  یکه مازار پا به اتاق گذاشت برا یوقت فقط

خسته اش را از هم فاصله داد و نامش را  یپلکها

 خواند :مازار ؟

 

 جوان نگاهش کرد  مرد

 دخترک سرخ سرخ بود  چشمان
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۶ پارت

 

دخترک سرخ  سرخ بود شب گذشته با آن  چشمان

نگذاشته بود دخترک خوب  رشینظ یب یعشقباز

 بخوابد 

 داریصبح ب کیاو را تا نزد الیهم با فکر و خ حاال

 نگه داشته بود

هم که انگار فقط منتظر بود او برسد تا راحت  الریآ

 بخوابد

 هیخواست هم بعد از آن همه گر یاگر م  هرچند

 اند م یچشمانش باز نم

مرد جوان  یاز سو یقبل از هر گونه جواب پس

 هم افتاد و به خواب رفت  یرو شیدوباره پلکها

 هم داشت  حق

  یخواستن یداریاز ان شب ب بعد

 را هم پشت سر گذاشته بودنند یپرکار روز
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ختم شد پس   هیشب پر استرس و گر کیبا  زیچ همه

 نداشت یجان گرید

 

،مازار از خانه  الریشدن آ داریزود  قبل از ب صبح

 رفت . رونیب

شدن  داریتوانست منتظر ب یکار داشت و نم یلیخ

 بماند الریآ

او  یبه مشکالت خانوادگ یکار یدادگاه و قاض جلسه

 نداشتند 

 

 شد ساعت از نه گذشته بود  داریکه ب الریآ

  یاتاق خال یمازار هم تو یجا

دست و صورتش را  نکهیاتاق خارج شدبعد از ا از

 به آشپزخانه رفت  شست

 نشسته بود  زیآشپزخانه پشت م یتو مهران

  ریو گفت :سالم .صبحتون بخ ستادیدر ا دم
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کنار ظرف  زیم یرا رو یدسته دار چا وانیل مهران

آلبالو گذاشت و گفت :سالم صبح عروس سحر  یمربا

  ریبخ زمیخ

 

 یلیخ شبید دیبا خجالت لبخند زد و گفت :ببخش الریآ

  دمیخواب رید

 

 زمیکنم عز یم یو گفت :شوخ دیپر محبت خند مهران

 صبحانه بخور  نیبش ای.ب

 

 سرکار ؟ نی:نرفت دیو پرس دیرا عقب کش یصندل الریآ

 

 یاگه منم برم تو تنها م دمیپاسخ داد:نه د مهران

  رمیم رتریبه شهرام زنگ زدم خبر دادم که د یمون

 

.بخاطر من  دینان جدا کرد و گفت :ببخش یتکه ا الریآ

 ... نیاز کارتون افتاد

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 نی.اتفاقا بد هم نشد هم هیچه حرف نیگفت : ا مهران

طبقه  ادیخوادوبیم یکیاالن از آژانس زنگ زدن که 

  نهیاجاره بب یباال رو برا

 

 رفت ؟ ی:مازار ک دیدل .دل کرد و پرس یکم الریآ

 

 یبرا گرید یچا کیبلند شد  زیاز پشت م مهران

  ختیخودش ر

  یخوریم ی:چا دیپرس الریآ از

 

 دستتون درد نکنه  زمیر یتعارف کرد :خودم م الریآ

 

آب چک  زیاز آو یگریدسته داد د وانیل مهران

  ختیر یعروسش چا یبرداشت برا

 نشست و مقابل او گذاشت  زیپشت م دوباره

 لبخند زد و تشکر کرد  الریآ
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گفت :صبح زود رفت .گفت امروز سرش  مهران

شلوغه .بهم سپرد قبل رفتن تو رو ببرم خونه خانوم 

 . یتنها نمون نجایجون تا ا

 

 بود فرو داد  دنشیرا که در حال جو یلقمه ا الریآ

 دیفهم یحرف مازار را نم نیا یمعن

 اش بود  ییتنها واقعانگران

خواست او را بفرستد تا از جلو چشمانش دور  یم ای

 کند؟
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  یزغال#چشمان
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 ۵۳۷ پارت

 

از صبح که مهران او را به خانه خانوم جون رسانده  

 از مازار نداشت  یبود خبر

 رفتار کند  یکرده بود انقدر عاد یسع البته

 اش نشود  یمتوجه ناراحت یکس که

 درونش را  آشوب کرده بود  یو دل نگران یدلتنگ اما

 بود  ستادهیآشپزخانه ا داخل

 عصرانه شد یچا یشستن فنجان ها مشغول

 چه نبات اصرار کرد  هر

 او بگذراد  ینکرد شستن فنجان ها را برا قبول

تنها با افکارش سرگرم  قهیواقع آمده بود تا چند دق در

 باشد 

  ستادیپشت سرش ا یکس 

  دیچیلن مازار در مشامش پخوش ادک یبو و

 به تپش افتاد  قلبش

 بود تا حرف بزنند و رفع ابهام کند  آمده
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 باشد و مازار چشمان پر محبتش   الریدوباره آ تا

 ادکلن مازار  یآرام گرفت با استشمام بو دلش

 ندیبب اوردیخودش ن یکرد آمدنش را به رو یسع اما

 دهد  ینشان م یچه عکس العمل

گفت :به به  یو همزمان صدا دیچیدور کمرش پ یدست

 عروسمون چه زرنگه 

 

 سر چرخاند  تند

 بود نگاه کرد  ستادیپشت سرش ا اکهیهل به

دختر  ییلب نشاند و گفت :تو یرو یزور لبخند به

 ؟ دمی؟ترس

 

با خنده جدا شد و گفت:خوب منم خواستم  ایهل

 بترسونمت 

 

 هیتک نتیببرداشت و به کا وهیظرف م یاز تو یبیس

 زد  یداد و گاز بزرگ

  دیفنجان را هم آب کش نیآخر الریآ
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 :مازار هم  اومده ؟ دیپرس ایهل از

 

  ومدهیابرو باال انداخت و گفت :نه .ن ایهل

 

 که سکوت کرد  الریآ

 ؟ یگیادکلنش م یگفت :از بو ایهل

 

 پاسخ داد :آره  الریآ

 

دستش زد و گفت :مال  یتو بیبه س یگریگاز د ایهل

 منه ؟

 

 در دلش نشست  بیعج یدحسادتیباالپر الریآ یابروها

 ادکلن مشترک داشته باشند ؟ دیو مازار با ایهل چرا

 دیزن ینوع ادکلن م کی:جفتتون از  دیو متعجب پرس 

 ؟
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 دیخند ایهل

 ریو گفت :نخ دیرا گرفت و کش الریآمد لپ آ جلو

عطر  شهیش  شیحسود خانوم .من چند وقت پ

 دمیشوهرتو  دزد

 

با آن چهره با مزه اش  ایبا دقت منتظر بود تا هل الریآ

  دییادامه ماجرا را بگو

هم او را منتظر نگذاشت و گفت :صدبار بهش  ایهل

.اما آقا  رهیمن بگ یادکلن برا نیاز ا شهیش کیگفتم 

 کی یگفتن ادکلن من مخصوص خودمه .منم تو یم

جا گذاشته  نجایروز که ادکلنشو ا کی یحرکت ضربت

 خودم  یبود برداشتم برا
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۸ پارت

 

  دیهم قاه قاه خند پشتبندش

خنده قشنگ دخترک به خنده افتاد  یاز صدا الریآ

 ؟ یزنی:ادکلن مردونه م دیپرس دنشانیخند انیم

 

سطل آشغال انداخت و  یخورده را  تو مین بیس ایهل

 دیبا ییخوشبو زی.هر چ هیحرفها الک نیا زمیگفت :عز

زد زنونه و مردونه نداره که .بخصوص اگه مازار 

 خان براش کل پول داده باشه 

 

که مامان بزرگت دلش  ی:اون دیمقدمه  پرس یب الریآ

 بود ؟ یبا مازار ازدواج کنه ک خواستیم
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 وخهینان  کی ینیریظرف ش یاز تو ایهل

قورتش  نکهیبرداشت.کامل به  به دهان گذاشت وبعد ا

 تونه باشه؟ یم یداد گفت :بنظرت ک

 

 به سمت اجاق گاز رفت  نباریا

نبات که تازه وارد آشپزخانه شده بود نگاه کرد و  به

 گشنمه  یلی؟من خ نیداشت ینهار چ یگفت : نبات جون

 

منتظر جواب نبات باشد در قابلمه را  نکهیا بدون

 برداشت

 پلو .... یگفت :به به استانبول و

 

بشقاب و قاشق و چنگال را برداشت و  نتیکاب یتو از

  دیکش مانیبشقاب پر و پ کیخودش  یبرا

 اعتراص کرد :نخور مادر بذار گرمش کنم  نبات
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را برداشت و کنار   تهیل یترش خچالی یاز تو ایهل

بابا سرد  خوادیگذاشت و گفت :نم زیم یبشقاب رو

 هم خوبه  یلینشده که خ

 

 ولع شروع به خوردن کرد  با

آمد  ینم شیمکش مرگ ما پیآن اندام الغر و ت به

 همه شکم پرست باشد  نیا

 چندتا قاشق خورد  نکهیاز ا بعد

 نگاه کرد  الریآ به

 گمیدهانش گرفت و گفت :مامان م یرا جلو دستش

رفت تعارف  ادمی دیببخش گهیراست م شمیمن آدم نم

 ؟ یکنم .بکشم بخور

 

 و گفت :نه بخور نوش جونت ... دیخند الریآ

 یکه اشتها خوردیکه دخترک انقدر با اشتها م البته

 یدیشده بود گفت :جواب سوالمو نم کیهم تحر الریآ

 ؟
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نگاهش کرد و گفت :قربونت برم دور و برتو  ایهل

که به  ی.تنها کس یریگ یجواب سوالتو م ینگاه کن

 تونه باشه ؟ یم یاز من ک ریغ خورهیدرد آقاتون م

 

گفت :نترس  ایکه دوباره باال رفت هل الریآ ابروان

به اون شوهر اُمل تو ندارم  یعالقه ا چیعشقم من ه

.... 

و گفت  دیکه قرار بود بزند خند یبه حرف شیپ از

ر به من از نظ یعالقه ا چی:هزار البته که اونم ه

 خودش جلف نداره

 

کرد : به عنوان دختر عمه و  دیدر ادامه حرفش تاک و

به  ی.ول مایدوست دار یلیرو خ گهیهمد ییپسر دا

 کیمحاله  ارهیعنوان زن و شوهر خدا اون روز ن

 ... میرو تحمل کن گهیهمد میروز هم بتون

 

گفت :بابا  خوردیطور که همچنان با اشتها غذا م همان

؟چرا  یدیلباس پوش ینجوریامله.چرا ا یلیشوهرت خ

 ؟... هیرنگ نی؟چرا مانتوت ا رونهیموهات ب
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۳۹ پارت

 

رفته بود به مازار  الریوحواس آ زدیحرف م او

 یسع تیکه با وجود آن همه عصبان شبید یعصبان

 به او نزند  یحرف چیکرده بود ه

 شده بود  دلتنگش

 آمد تا حرف بزنند  یم کاش

گذاشته  زیم یرا که زمان شستن ظرفها رو یگوش

 بود برداشت 
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 صفحه اش نگاه کرد  به

 نبود  یخبر

شوهرش  یو برا دیلغز امیارسال پ یرو دستش

 ؟ میحرف بزن ییایب یخواینوشت :سالم .نم

 

نشسته  ایهل یبعد همانطور که رو به رو  قهیدق چند

 بود 

هم بخاطر  یو گاه خوردیهم چنان با اشتها غذا م ایهل

  زدیاخالق به قول خودش بد مازار ُغر م

 یلیکرد :سالم .سرم خ افتیرا در امکشیپ جواب

 افتادم . ریگ یشلوغه جا

 

 آنقدرها از مازار شناخت نداشت  هنوز

بحساب از سر باز  دیرا با شیحرفها نیدانست ا ینم

 است ریواقعا در گ ایکردن بگذار 

 ینیزم بیسبز و س ایلوب رهیحوصله خ یو ب کالفه

 شد ایبشقاب هل  یخورد شده تو ینینگ یها
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گفت :من خودم  الریاز جانب آ یسوال چیبدون ه ایهل

 رو دوست دارم ... یکی

 

حرفش کامل نشده بود که بانو وارد آشپز خانه  هنوز

 شد 

مامان بهت گفت فردا  الرینشست و گفت :آ کنارشان

 گردن باغ چشمه ؟ یکنن بر م یحرکت م

 

 شود  زیقرار بود دخترک پشت هم سوپرا امروز

:نه نگفت .فردا چه  دیشده اش پرس ریچهره غافلگ با

 موقع ؟

 

ناخنک زد و گفت :فردا صبح  ایهل یبه ترش بانو

 یخودش م گهی.شهرام به من گفته بمونم چند روز د

 نای؟به مازار بگو که مامان ا هیبرتم.تو برنامه ات چ

 برن . خوانیفردا م

 

 باالخره از خوردن فارغ شد  ایهل
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 داد  هیاش تک یصندل یپشت به

امروز  نکهیدر جواب خواهرش گفت :مثل ا الریآ

 . ادیشب م نمی.بذار بب رهیدر گ یلیخ

 

 یکه بشقاب را تو یاز جا بلند و شد و درحال ایهل

.اصال اگه  یگذاشت گفت :محاله بذاره بر یم نکیس

 دیکن ینامزد باز دیذره تنها باش کیُخله . یبذاره بر

 ؟ هینامزد نیدوران هم نی.اصال بهتر

 

 ؟ ی:تجربه کرد دیپرس طنتیبا ش بانو

 

 کنم  یبدون خجالت گفت :ان شاهللا تجربه م ایهل

 

  دادیآنها گوش م یدر ظاهر به حرفها الریآ

 . دیچرخ یحواسش حول مازار م اما

فرستاد و همراه  ینم امیپ شیبرا گریآمد د ینم اگر

 رفت  یمادر و برادرش م
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حرف زدن  یبرا الریاگر او هم به اندازه آ مطمئنا

 داشت  لیتما

 آمد یم حتما
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۰ پارت

 

صبحانه مفصل و اصرار و تعارف  کیبعد  از  صبح

 ماندن شتریب یبرا شیخانوم جون و بچه ها یها

   شیشعله و بچه ها یتعارفات و تشکرها و
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 یم  نیو خانواده اش باالخره داشتند سوار ماش الریآ

 شدنند 

 گذشته بعد از شام  شب

خبر رفتن  یحاو امکیبه اتاق آمد پ الریآ یوقت

 خانواده اش را به مازار داد 

 ارسال هم نشد  امکیپ یحت نباریا

 بود  یجار شیکه اشکها یچشمان با

 را جمع کرد  لشیوسا

 چمدان گذاشت یتو و

 ست  یعصبان یلیمطمئن شد مازار خ گرید

 منتظر آمدنش باشد  دیشب نبا و

گفته بود هم فقط  امکشیپ یعصر که تو یریدرگ آن

 دخترک را از سر خودش باز کند بوده   نکهیا یبرا

ماست  یمازار را حساب امدنیبا کمک مهران ن سرشام

 کرده بود  یمال

 او شک نکرد امدنیکس به نبودن و ن چیکه ه یطور

تا صبح در دلش آشوب به پا بود و انتظار امدن  اما

  دیکش یشوهرش را م
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را  نشانیسوتفاهم ب نکهیدوست نداشت بدون ا چیه

 نداشت  یگریبرطرف کند برود اما انگار راه د

 

کرد تا  یم یپر از غم داشت خداحافظ یبا قلب حاال

 یمازار و حرف زدن با او راه دنیبدون  د

 بشود شانیروستا

 صندوق عقب گذاشت  یچمدان آخر را هم تو منصور

از دست دادن با مهران گفت :حتما از طرف ما با  بعد

 شیگوش یکن .بهش زنگ زدم ول یمازار خداحافظ

 خاموش بود 

 

 نهیبب ادین داد :باشه حتما اما مطمئنم بسر تکا مهران

  شهیناراحت م یلیو اون نبوده خ نیشما رفت

 

واقعا  گهی.د زنمیدرپاسخ گفت :بهش زنگ م منصور

 میمزاحمتون شد یلیخ

 

را به  یلحظه رسم مهمان نواز نیجون تا آخر خانوم

 یقدمتون رو دیجا آورد و گفت :تا هر وقت که بمون
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و  اوشیمنصور جان کاش به س گمیچشم ....م

.بنده  نجایا نیایکردم ب یاصرار م شتریخانومش ب

 هستن  بیخدا غر یها

 

و گفت  دیخانوم جون پاش یلبخندش را به رو منصور

خانوم جون  مارستانیب نیاومد روزی:خودتون که د

راحتتره  ینطوریگفت خانومش ا اوشی.رفتن هتل س

بهش گفتم ما  یاصرار نکردم .من حت شتریمنم ب

بهم گفت  یاگه کار و کمک الزم دارن ول میبمون

  میشو ما هم معطلشون ن ستیاونا معلوم ن فیتکل

 

 

 کند  یکه به سمت مهران رفت تا خداحافظ الریآ

  دیاو را در آغوش کش شهیپدرانه تر از هم مهران

 داشیآهسته در گوش عروسش زمزمه کرد :بذار پ و

که حساب کار  میچیپ یگوششو م یجور کیبشه 

واسه دست  شتیفرستمش پ ی.بعدم م ادیدستش ب

 براش ناز کن  ی.اما حساب یبوس
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 از آغوش پدر شوهرش جدا شد  الریآ

نشسته بود به مهران  شیگلو انیکه بغض م یحال در

 زد یلبخند تلخ

 رفتند تا سوار شوند  لیسمت اتومب به
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۱ پارت

 

 لیاتومب دیرس انیلحظه باالخره انتظار به پا همان

 مازار وارد کوچه شد
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 بودنند  ستادهیکوچه ا یهمه تو چون

 آمدنش شدنند متوجه

 

گفت  تیمازار  با رضا لیبه اتومب رهیخ مهران

 آوردن  فی:باالخره آقا تشر

 

 شد  ادهیرا پارک کرد و پ نیماش مازار

 همان دور بلند باال سالم داد  از

خوش  یصدا دنیقامت رعنا و شن دنیبا د الریآ قلب

 آهنگ شوهرش آرام گرفت 

دخترک  یبود تا برا دهیمرد را آفر نیانگار خدا ا اصال

 آرامش باشد  عیمن

 کرد  یهمه دست داد و احوال پرس با

 لحظه به لحظه همراه مازار جا به جا شد   الرینگاه آ 

  ستادیا شیرو به رو مازار

 دلتنگ نگاهش کرد و سالم داد  الریآ
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؟تو چرا  یو گفت : سالم خوب ستادیکنارش ا مازار

 ؟ یدیلباس پوش

 

برن ، منم  خوانیم نایپاسخ داد :خوب مامان ا الریآ

  گهیبرم د

اش را به رخ مازار  یتمام دلخور شیو صدا نگاه

  دیکش

جمع چرخاند و گفت :شرمنده  که  ینگاه تو مازار

دفتر قشقرق به پا  یتو روزی.د امیزودتر ب دمینرس

 بود. 

الت تر از خودش  اومده  قیرف کیموکلم با  شوهر

سر و صدا کرد ن.با قفل فرمون و چاقو  یبودن  حساب

 وتری.کامپ یحساب  یدفتر از اون اراذل ها یاومدن تو

مون شکستن ها رو  با قفل فر شهی.چند تا ش یمنش

سرش شکست .تا  واریرو  هل داد خورد به د ی.منش

عصر و  روزید تمامجوالن داد ن. یحساب دیرس سیپل

 بودم  یو کالنتر مارستانیدکتر و ب ریمن در گ شبید

 

 دور مازار جمع شدنند  همه
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 تیزی؟چ ی:تو خوب دیاز مازار پرس یبا نگران الریآ

 نشده ؟

 

سر باال انداخت :خوبم .فقط با چاقو زد به  مازار

 خورد  هیبازوم چندتا بخ

 

 آمد  رونیب نهیس یاز تو الریآ قلب

بابا  یحال گفت :چرا بهمون خبر نداد شانیپر مهران

 ؟

 

بابا .بچه ها  ستین یزیبه پدرش لبخند زد :چ مازار

نگرانتون کنم .االن هم اگه گفتم  خودیبودن چرا ب

 ینبوده وگرنه خدا لیدل یب ومدنمیبود که ن نیواسه ا

 نداشتم  یاحترام ینکرده قصد ب

 

 :االن حالت خوبه پسرم ؟ دیپرس شعله
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باز لبخند زد :آره کامال خوبم   .فقط شعله  مازار

چند روز بمونه خودم  الریخانوم  اگه اشکال نداره آ

 ارمشیم

 

  دیدو الریپوست آ ریز یخوب حس

تالش کرد تا حال خوبش را با لبخند نشان ندهد  یلیخ

 خودش را نبرد یو ابرو

 نیکه چمدان همسرش را از صندوق عقب ماش مازار

 منصور برداشت 

کردنند و  یهم خداحافظ حانهیو منصور و ر شعله

 رفتند 

 خانواده هم وارد خانه شدنند  یاعضا هیبق

  الریماند و آ مازار

چند لحظه نگاهش کرد  ستادیا الریآ یرو به رو مازار

درباره رفتنت  دی:شما نبا دیو سپس حق به جانب پرس

 ؟ یمشورت با من بکن کی

 

مازار  یو دلتنگش را به چشمان آب دهینگاه رنج الریآ

 من مشورت نکردم ؟ یداد و گفت :شما بود
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۲ پارت

 

  افتیدخترک راه  یبه گلو بغض

را  یدگیرنج ایبود  یاشک  از سر دلتنگ یا قطره

 خودش هم ندانست 

 چشمش فرو افتاد  از

تر شد و گفت  میمال الریاشک آ دنیمازار با د لحن

 بهت سر بزنم ؟ ومدمی:من تونستمو و ن
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  دیلرز نباریا الریآ چانه

کرد و گفت :من از کجا  دنیهوس بار شیچشم ها و

سرت اومده .تو که منو  ییدونستم تو چه بال یم

شدم .فکر  یزخم یبگ یزنگ بزن کی یمحرم ندونست

  یکردم قهر کرد

 

 یاشک همسرش رو یمازار همراه قطره ها نگاه

و گفت :مگه بچه ام قهر کنم ؟اگه  دیصورتش لغز

 . یبهت نگفتم چون نخواستم نگران بش

 

برداشت و فاصله اش را  الریبه سمت آ شتریقدم ب دو

 ینجوریبا او کم کرد و گفت :باز بغل خونت کم شده ا

 ؟ یزیر یاشک م

 

بود  سیکه از اشک خ یپروا و با صورت یب الریآ

.من فکر کردم  شعوریگفت : آره دلم برات تنگ شده ب

 ؟ دمیچقدر ترس یدونیخراب شده م نمونیب یهمه چ
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گفت  خم کرد و الریصورت آ یسرش را تو مازار

 ؟وسط کوچه ؟ میکن یرفع دلتنگ نجای:هم

 خوش مازار مشامش را پر کرد  یبو

  دیتپ یم شهیتر از هم جانیپر ه قلبش

 فرستاد  یم شیبه رگها یانرژ نیشتریخون را با ب و

 شیبود مازار و داشتنش چقدر برا دهیتازه فهم حاال

 مهم است 

 یتواند تو یم ینداشتن و نبودنش چه درد سخت و

 باشد  شیزندگ

 

 خواست  یاما ناز کردن م دلش

 یکه ناز کشش بر گشته بود دلش ناز کردن م حاال

 خواست 

 ریراهش را به سمت در خانه کج کرد وگفت :نخ پس

  میهم ندار یآقا من باهات قهرم رفع دلتنگ
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و  دیرا گرفت و کش شیدست دراز کرد و بازو مازار

رفته  ادتیار خانوم ؟شما انگ یگفت :کجا به سالمت

  یمفصل به من بدهکار حیتوض کی

 

 دیبا یگیو گفت :آره راست م دیبه سمتش چرخ الریآ

 روزیاز د نکهیاز ا یبدم خجالت بکش حیبرات توض

  یخبر گذاشت یمنو ب

 

خواستم  یمعترض گفت : من نگفتم چون نم مازار

 الریرو به هم ربط نده آ ینگرانت کنم همه چ

 

 دستش بود  انیم الریآ یبازو همچنان

 الریباز کرد .آ شیرفت و در را برا نیسمت ماش به

 بست  شیدر را برا نکهیکه سوار شد بعد از ا

 عقب گذاشت  یصندل یرا رو چمدان

 هم سوار شد  خودش

 الریداد و به سمت آ هیرا روشن کرد و تک یبخار

 ادمی.هنوزم  یبد حیگفت  : من منتظرم تا توض دیچرخ

اما االن که زمان  شمیم یعصبان دمیشن یچ ادیکه م
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تونم به حرفهات  یگذشته آروم تر شدم و راحت تر م

 اوشیبود اون شب به س یگوش بدم .اون حرفها چ

 ؟ یزد

 

 هیو به در تک دیهم مثل مازار به سمت او چرخ الریآ

 داد
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۳ پارت

 

  نمیگفت :دستتو بب  یبا دلواپس  الریآ
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بازو  ی.رو شهینگاه کرد و گفت :نم شیبه بازو مازار

  ارمیلباسمو در ب دیمه با

 

  اریاصرار کرد :خوب در ب الریآ

 

وسط کوچه ؟هر  نجایچشم گرد کرد و گفت :ا مازار

 چه خبره  نیماش یرد شد فکر کنه تو یک

 

 خوامی.م نمیدستتو بب اریکالفه گفت :اِ.مازار در ب الریآ

  یسر خودت آورد ییبدونم باز چه بال

 

را را باز کرد و دستش را  راهنشیپ یدکمه ها مازار

 آورد   رونیب نیآست یاز تو

شده شوهرش نگاه کرد و  یچیباند پ یبه بازو الریآ

  ستیمعلوم ن چیکه ه نیگفت :ا
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تونم وسط  یخانوم دکتر نم دیببخش گهی:د دیخند مازار

 باندهاشو باز کنم  نیماش

 

 یلی؟خیدرد دار یلی:خ دیپرس  یبا دلسوز الریآ

 ؟ قهیعم

 

لباسش پاسخ داد :نه  دنیدر حال پوش مازار

 . ستین قیادعمیز

 

:چرا به اندازه اون  دیپرس یهوا سوال بعد یب الریآ

؟توقع داشتم بازم توپ و تشر  یستین یشب عصبان

  یبزن

 

  دیبه سمت رو به رو چرخ مازار

گرفتم اول حرفاتو  میزد و گفت :چون تصم استارت

 گوش کنم

 

 ؟ یقلم پامو بشکن یخواینم گهی:د دیدلخور پرس الریآ
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 کیرا راه انداخت و گفت :حاال من  نیماش مازار

دعوا که حلوا  یزدم .به قول خانوم جون تو یحرف

 کنن ینم راتیخ

 

 ازت ناراحت شدم  یلیهمچنان دلخور گفت :خ الریآ

 

 کرد  یداشت ناز م عمدا

دانست که حق کامال با مازار  یخودش خوب م وگرنه

 است 

 یجور کیاز کوچه خارج شد و گفت :خانوم  مازار

انگار اون شب من مقصر بودم .هنوزم  یزنیحرف م

چرا اون حرفها رو  یند حیازت دلخورم تا توض

  دارمیدست از سرت بر نم یزدیم

 

ق با تو باشه بازم اگه ح یحق به جانب گفت :حت الریآ

 حق با منه 
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خنده  ینتوانست خودش را کنترل کند و صدا مازار

  دیچیپ نیماش یاش تو

 آن شب  یاور ادیبا  اما

حرف  دیواقعا با الریاش زود جمع شد و  گفت :آ خنده

 یدلبر  نی،نه ا رهیم ادمینه  ام،ی.نه کوتاه م میبزن

 تونه حواسمو پرت کنه  یهات م

 

در هم شد و گفت :تهمت نزن من قصد  الریآ صورت

شده  یفرار کردن از حرف زدن ندارم .برات که بگم چ

  یشیشرمنده م یکه درباره ام کرد یبابت فکر

 

گذرا نگاهش کرد و گفت :من نه بهت تهمت  مازار

اون  یکنم .فقط بنظرم حرفها ی.نه قضاوتت م زنمیم

درباره اش حرف  دینبود با یدرست یشبت حرفها

 میبزن

 بودنند  ستادهیا اچهیدو کنار در هر

 رنگ مقابلش بود  یصورت یآب ها رهیخ الریآ

 یو گفت :خوب گوش م دیبه سمتش چرخ یکم مازار

 کنم 
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دادن :اون گلسرها رو  حیشروع کرد به توض الریآ

آورده  یاز تهران برگشت برام سوغات یوقت اوشیس

بود .همون موقع که درسش تموم شد و برگشت 

دونست که از کجا  یبود قشنگه نم دهید حانهی...ر

 چمدون ..... یاومده .گذاشته بود تو
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۴پارت
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 ادی:چشمت افتاد به گلسرها  دیپرس یبا تلخ مازار

 ؟ یکرد یم هیگر یاون طور یخاطراتون افتاده بود

 

  ستادیکج ا یو کم دیهم مثل مازار چرخ الریآ

صورت در هم مازار نگاه کرد و گفت :آره اولش  به

ام بخاطر عذاب  هیخاطره اون روز افتادم .اما گر ادی

خاطره اون روز بود نه بابت خاطره  یادآوریوجدان 

خودم شرمنده شدم که با وجود شوهر  شی.پ یباز

 کردم  یداشتن داشتم به اون اتفاق فکر م

 

رباره نگاهش کرد و گفت :چرا د میمستق مازار

 ؟ یراستشو نگفت دمیگلسرها ازت پرس

 

 یخودش را بغل کرد و گفت :فکر م شیبا دستها الریآ

 کردم  نگفتن از گذشته بهتره 

 

که کامال مشخص بود سردش  الریبه ژست آ مازار

کردم انقدر دوست  یشده نگاه کرد وگفت:فکر م

  یراحت باهام حرف بزن الیبا خ یکه بتون میهست
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من اشتباه  ی... .حق دارمیگفت :هست نانیبا اطم الریآ

 یواکنش بد اوشیوقت نسبت به س چیکردم تو ه

  می.هر وقت الزم بوده دوستانه حرف زد ینشون نداد

 

شلوارش کرد و گفت :خوب  بیج یدست تو مازار

 اون شب ؟

 

تا  نگیپارک یخودش ادامه داد :رفتم تو عیسر الریآ

نشونه  چیه امخویگلسرها رو بهش  پس بدم .گفتم نم

بمونه .گفت هنوز  نمونیاز رابطه گذشته بب یا

 حرفا ..... نینتوستم فراموشت کنم از ا

 

 

 شد  شیرو شیپ اچهیتوجه اش  جلب در دوباره

  دیرفت و رفت تا به کوه ها رس نگاهش

 مشخص نباشد  شیبزرگ نبود که انتها آنقدر
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افتاده بود را از دور  اچهیدر یکوه که تو هیسا یحت

  دید شدیم

بود گفت  شیرو به رو یکه نگاهش به آبها همانطور

 یبه جا می:منم گفتم ما دختر عمو و پسر عمو هست

دوستم  لیفام کیکن مثل  یسع یفراموش یتالش برا

 یپسر عمو کی.همونطور که منم مثل  یداشته باش

 خوب، دوستت دارم و فراموشت نکردم... یلیخ

 

داد و گفت :مگه اون  وندیرا به نگاه مازار پ نگاهش

هر بار حرف  میزدیبا هم حرف م یکه تلفن یروزا

تالش  یگفت یاومد خودت بهم نم یم شیپ اوشیس

پس زدن  یفراموش کردن .زور زدن برا یبرا

 یزندگ ریمس یبه مرور و تو دیخاطرات اشتباهه .با

 اوشیس  یبه طور کامل از ذهنم پاکش کنم.مگه نگفت

 یدوست بچگ کیخوب باشه  یپسر عمو کیبرام 

 حرفها رو به اون زدم  نیباشه ؟منم هم

 

و به سمت  دیصورتش کش یرا رو شیدستها مازار

 رفت  نیماش

 را باور کرده بود  شیحرفها
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 اشتباه کرد  الریباز هم آ اما

 اشتباه زده بود  اوشیرا به س شیحرفها

که داشتند آن طور با  یبا گذشته ا  دینظر مازار نبا از

 یگریاز کلمات د دیگفت دوستت دارم با یصراحت م

 کرد یاستفاده م

 اش  ییواژه با آن بار معنا نیا یجا به

معذرت  یخوا یکرد:مازاز خان نم شیصدا الریآ

 ؟یکن یخواه
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  ۵۴۵پارت

 

 یخواست یم ی.ُرک گفت :وقت دیبه سمتش چرخ مازار

 یم حانهیصر نقدریا دینبا یاون حرفها رو بهش بزن

 یلیتونه خ یواژه م نیهنوزم دوستت دارم .ا یگفت

 گهید یاز کلمه ها یتونست یمفهوم داشته باشه .م

 یکلمه ها همونقدر که اگر جا ی.بعض یاستفاده کن یا

رو آباد کنن  زیچ همهتونن  یمناسبش استفاده بشن م

به بار  ینامناسب خراب یر جا.به همون اندازه د

 یکه استفاده م یمواظب کلمات شهیهم ریبگ ادی. ارنیم

  یباش یکن

شدنش توسط  دهیکه به بار آورد شن یخراب نیکمتر

من و باعث سو تفاهم شدنش بود .حرفهات درسته 

 انینامناسب و با کلمات نامناسب ب یدر جا یبوده ول

 شده 

 

انداخت وگفت :درسته .من خودم  نییسرش را پا الریآ

اشتباهه  نگیپارک یکه رفتنم تو دمیهمون موقع فهم

 یکردم .ول یاستفاده م یا گهیاز کلمات د دیبا دمی.شا
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بوده  یکه قصدم از حرفهام چ یدون یواقعا خودت م

... 

 

 قدم به سمت مازار رفت  چند

 برد  نیشده بود را از ب جادیکه ا یا فاصله

  ستادیفاصله از مازار ا نیکمتر با

پشت سرش  اچهیاش که با در یدر چشمان آب رهیخ

 چیهماهنگ بود گفت : من  دوستت دارم مازار .به ه

 ادیب شیپ یمشکل نمونیبب خوامیوجه نم

 

 پوست مازار نشست  ریز یخوب حس

 هم دوست دارند دوستت دارم را بشنوند  مردها

تند با .آنها هم ادم هس ستیکه از سنگ ن جنسشان

 رندیگ یواژه جان تازه م کی نیهم

نم  اهیبا چشمان س الریاعتراف صادقانه از زبان آ نیا

 زده 

اش نسبت به او را در قلبش صد  یشگیهم عشقش

 چندان  کرد
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 قدم مانده را هم برداشت  کی مازار

 فاصله نبود  بایتقر گرید انشانشانیم

پشت سرش را در خود  اچهیتمام آرامش در نگاهش

 داشت 

 دلتنگ بود  الریآ

 خواست  یاز او را نم یمازار و جدا یدگیرنج

 مازار گذاشت  نهیس یرا رو دستش

من  یبرا شهیبه نم نشسته گفت : تو هم یچشمان با

 دمیدوشب فهم نیا ی.تو خوامی.نبودنُت نم یخوب بود

قلبم نداشتنُت  یتو میزندگ یتو یکه چقدر نفوذ کرد

 که ناراحتت کردم  خوامی.معذرت م خوامینم

 

اش گذاشته بود  نهیس یهمان که رو الریدست آ مازار

 را گرفت 

 کرد  کینزد شیآورد و به لب ها باال

که  هیچه حرف نیو گفت :ا دیانگشتانش را بوس یرو

رابطه تموم بشه  نیا ی.مگه قراره با هر دعوا یزنیم

   یتو ی؟مگه آسون اومد
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 یآسون نیکه به ا میزندگ  یتو یآسون اومد مگه

دختر خوب ؟ چرا حرف از نبودن و  یبذارم بر

 یدلخور کیکه با  می؟مگه ما بچه ا یزنینداشتن م

که  خوامی؟منم معذرت م میخراب کن مونویزندگ

 ناراحتت کردم 

 

 کاشت  الریرا کف دست آ یبعد بوسه
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 دیبغض داشت پرس یکه هنوز چاشن یبا صدا الریآ

 ؟ یکن یم ی:تو چرا معذرت خواه

 

حرف حساب بود  نیپاسخ داد :حرفت تو ماش مازار

 اگه حق با منم باشه بازم حق با توعه  ی.حت

 

  دیادامه حرفش با صدا  خند در

 کم است  یلیبودنشان خ یکیهم هستند که   یها آدم

چند نفر از آن  دیچند نفر باشد. خدا با دیآنها با از

گذاشت هر وقت  یساخت وکنار م یم کنفری

 یحساب  یا زهیجا شیاز بنده ها یکیبه  خواستیم

 دادیاز آنها را  م یکیبدهد 

از طرف خدا  الریآ زهیاز همان آدم ها بود جا مازار

 اش  یپاک دامن یبرا دی،شا

 . شیها یصبور یبرا دیشا

از آنچه که بود  باتریرا ز یزندگ شدیمرد م نیا با

 ساخت 

 بودنند  بایز یادیقهرها ز یبعض انیچقدر پا و
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 آغوشش شوهرش را داشت  یهوا الریآ

 خواست یبازوان پر قدرتش را م انیفرو رفتن م دلش

آغشته به عطر تلخ قهوه  شهیادکلن هم یبو دنییبو و

 اش را 

با عظمت  یکه سپر قبل یا نهیگذاشتن بر آن س سر

 بود  

 شناخت  یکه از مازار م یبا اخالق اما

  دیآ یخوشش نم ابانیکار کنار خ نیدانست از ا یم

 دنج تر گذاشت  یجا یلمس آغوش گرمش را برا پس

  دیکش یو آسوده ا قیعم نفس

 یلیهم خ نجایچرخاند و گفت :ا اچهیکنار در ینگاه

 نجاینهار ا میبود دهیخر یزیچ کیقشنگه ها .کاش 

  میخورد یم

 

  ستادیکنارش ا  دیهم چرخ مازار

 اش بود  نهیمماس با س الریسمت چپ آ شانه

 یمقدار خوراک کی میریم ستیهم ن ی:فکر بد وگفت

  میدیگر یبر م میخریم
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گفت  اقیشانه نگاهش کرد و با اشت یاز رو الریآ

 ؟چه خوب  یگی:راست م

 

شد مازار  رهیخ شیآرام رو به رو یها یبه آب دوباره

 یتابستونا البته اگه آب اچهیدر نیا یدونستیگفت : م

  شه؟یم یازش بمونه صورت

 

واقعا -متعجب نگاهش کرد و متعجب گفت : الریآ

 ؟ یصورت ییایدر

 

 بهشتیارد  یاز روزها یپاسخ داد :آره .بعض مازار

 . شهیبنفش م یگاه یحت ای یهم آبش صورت

 

ابرو باال انداخت و گفت :چقدر جالب .الزم شد  الریآ

 .  نمیبب ایحتما ب
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 دیخم کرد و گفت :به ام الریسرش را به سمت آ مازار

 یهست نجایهم گهی.د میگرفت یعروس بهشتیخدا تا ارد

 نجایا مییایم یهر وقت دوست داشت

 

 لبخند زد  الریآ

جلو داد و گفت :تو  نهیکرد و س بیدست در ج مازار

و  میریبگ یزودتر عروس نکهی؟درباره ا هینظرت چ

 ؟ میهم باش شیپ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۷ پارت

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 آشپزخانه گذاشت  زیم یرا رو یچا ینیس الریآ

 یگوش یمازار که سرش تو لیمقا یفنجان چا کی

 بود 

 یخودش گذاشت و رو یهم برا یفنجان چا کی

 نشست یصندل

 اش بود  یگوش ییایدر دن یکه حساب مازار

 شده باشد  الریاصال متوجه آمدن آ دیرس ینم بنظر

 بلند کرد  سر

به دخترک زد وگفت :دست خانوم خونه درد  یچشمک

 نکنه 

 

 شد  رهیخ یدوباره به صفحه گوش و

 کرد  زشیر نهیدختر در س قلب

 تمام حرکات مازار تنگ شده بود یبرا دلش

 قشنگش یچشمک زدن ها نیا بخصوص
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به او فهمانده بود که مازار در  یاتفاق و دلخور نیا

مدت کوتاه چطور )خودش را در قلب او جا  نیهم

 کرده 

 بنده محبت است  زادیآم

 کند  یاثر م یگرید زیزودتر از هر چ محبت

آمد و بر دل  یمازار از دل م یکه محبتها بخصوص

 نشست    یم

 زد  یلبخند الریآ

حرف بزند تا  نکهیا یفنجان را به دست گرفت و برا 

بکشد و گفت :مازار  رونیب یمازار سرش را از گوش

 با شوهر موکلت چرا دعواتون شد؟ ینگفت

 

گذاشت و گفت : شوهره از  زیم یرا رو یگوش مازار

کس  چیه ستین یروزگاره .راض یزبون نفهم ها نیا

زن  لیکاز حق زنش دفاع کنه .قبال خانومش دوتا و

و زور فرستاده رفتن  دیگرفته اما هر دوتا رو با تهد

 کارو بکنه  نیتونه هم یخودش با منم م الی.به خ
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داد و گفت :خوب مشکلشون  هیتک یبه صندل الریآ

 ؟ هیچ

 

 در هم قفل کرد  زیم یدستانش را رو مازار

 یم تیزنشو اذ یجنس ی:شوهره به بهانه فانتز گفت

و  یو ازار جنس سمیاصال منظورم ساد نیکنه .بب

 یها ی.فقط به بهانه فانتز ستین یجنس یمارهایب

که در توان زنش  خوادیرو از زنش م یکارها یجنس

 ... ستین

 

  دیکش یاز مازار خجالت م شیهنوز هم کماب الریآ

مازار گرفت و به دستان در  یها یرا از اب نگاهش

 هم قفل شده اش داد 

پورن و  یها لمیف دنیآثار د نمی:ا ادامه داد مازار

روزا همه جا پر  نیپورنه که ا یداستان ها و رمان ها

 یفکر م یداره به چ ستیآدم که معلوم ن کیشده .

 نهیشیچرخه م یم ییزایکنه  و افکارش حول چه چ

 یلیعالم واقع احتمالش خ یچهارتا حرکت رو که تو

کالس  نیکه بهتر یگریباز یبا باز لمشیف یکمه تو
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 یم دهیرفته و هزار جور آموزش د یورزش یها

کنن از  یکنه .مردم هم  نگاه م یسازه و پخش م

تونن از  یکنن م یفکر م یجهل و نا آگاه یرو

داشته  گریاون باز ییهمسرشون توقع داشتن توانا

 باشن

 

دهانش  یچا یباز کرد به دهان گذاشت با کم یشکالت

 یآدم مذهب یلیمن خ الریآ یدونیرا تازه کرد و گفت :م

.اما  نیبودنم در حد نماز و روزه و هم ی. مذهب ستمین

رسم  یم جهینت نیبه ا شتریگذره ب یزمان م یهر چ

هستن  یدرست و منطق ینید یکه واقعا آموزه ها

که ما رو ساخته بهتر  یخدااصولن به قول بابا  ی.رو

هاو  لمیف نیا دنید یشناختتمون .وقت یاز خودمون م

رمان ها و قصه ها و حرام  نیس ها ،خوندن اعک

 یب یباعث تنوع طلب نایدونسته ا  یاعالم شده چون م

 رهی.چشم انسان  هرز م شنیو نا به جا م لیدل

 شهیم زینا پذ یری؟جسمش س
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۸ پارت

 

ده  یمازار گفت :راستش تو یدر پاسخ حرفها الریآ

 زایچ نیبه ا یلیخ نترنتیو ا لیما بخاطر نبود موبا

 دهیهم نبوده که ند ینطوریاما ا میندار یدسترس

 نیاومدن ده از ا یکه م ی.دخترخاله هام گاهمیباش

باورت  دیهاشون نشونم دادن . شا شیگوش یتو زایچ

کردم که به امکانات  ینشه که خدا رو شکر م

 میدور زایچ نیو از ا میندار یدسترس

 

داد و گفت  هیتک یصندل یبه پشت الریهم مثل آ مازار

 یکه قرار باشه ازش برا ی:آره واقعا بهتر.تکنولوژ

 چیاستفاده بشه همون بهتره که به ه یآموزش هرزگ
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 نیا یاگه بدون الرینکنه ....آ دایراه پ یاریشهر و د

چون دوباره  چارهیداشت .ب یخانومه چه دل خون

کرده مجبور  تشونیخانوم گرفته و شوهرش اذ لیوک

مرد .با هزار جور رنگ به رنگ  لیسراغ وک ادیشد ب

 گفت یشوهرش م یها تیشدن برام از اذ

داره که واقعا  یخواسته ها کیگفت :))شوهرم  یم

 ییجا کی.مثال توقع داره من از  ادیاز عهده من بر نم

ازم  هنکیا ایبشم بعد اون کارشو انجام بده  زونیآو

تخت باشه و پاهام  یسرو ته باشم  سرم رو خوادیم

)).... 

 

 افتاد الریبه صورت سرخ شده آ نگاهش

  نیو بب ایکه ب شدیدخترک چنان رنگ به رنگ م 

 همسرش  ییایهمه شرم و ح نیا یرفت برا دلش

 اش  یگل انداخته انار یان لپها یبرا

از او  یحساب یبرد و گاز یاگر سر جلو م شدینم بد

 گرفت   یم

 دیخنده و گفت :تو چرا سرخ و سف ریناگهان زد ز اما

 ؟ یشیم
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صورتش را پشت دستش پنهان کرد و گفت  الریآ

راحت حرف  یجور کیکشم خوب . ی:خجالت م

  هیعاد زیچ کیانگار  یزنیم

 

 رفت  الریبه سمت آ مازار

 دوش انداخت  یاو را بلند کرد و رو ناگهان

بلند شد و مازار تشر زد که :چه  الریآ غیج یصدا

 خبره ؟

 

ترسم بخدا  یم نیکنان گفت :بذارم زم غیج غیج الریآ

 مازار 

 

وان  یتو ینه ول نجایگفت :ا ییبا پر رو مازار

  میریدوش بگ ییدوتا خوامی.امروز م نییپا ذارمتیم

 

نه تو  یدست و پا زد و گفت :وا شتریب نباریا الریآ

،مازار  رهیآبروم م ادیرو خدا مازار ،بخدا بابا االن م
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 نمیمن سنگ ونهی...مازار د نییخاک به سرم بذارم پا

 شهیدستت باز م یها هیبخدا االن همه بخ

 

دوشش به  یرا رو الریهمچنان خنده کنان آ مازار

برد و پاسخ داد :نترس من حواسم به  یسمت حمام م

 دستم هست 

 

انداخت وارد  دیاست حرف بزند مهران کلخو الریآ تا

 شد 

 خشک شدنند شانیسرجا هرسه

 دم در مهران

 دوش شوهرش  یرو الریآ

 پدر یرو به رو ستادهیمازار ا و

گذاشت و با  نیزم یرا رو الریآ اطیمازار با احت 

  ستادیپدرش ا یافکنده رو به رو یسر

 یزودتر از بچه ها خودش را جمع کرد برا مهران

 ییایجو  را عوض کند گفت :عروس قشنگم نم نکهیا

 دستم پره نیکمک .بب
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۴۹ پارت

 

ها را از مهران  سهیخجالت زده جلو رفت ک الریآ

 گرفت 

 کرد از خجالت در حال آب شدن است  یم حس

 داد و به سمت اتاق رفت یهم فقط سالم کوتاه مازار

 ها مقابل پدرش  نبود یکنهنجار ش نیا اهل
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 زیم یرا رو دیخر یها هیکس نکهیبعد از ا الریآ

 گذاشت به اتاق مازار رفت 

 تخت نشسته بود  یجوان رو مرد

و دستش را به طرفش دراز کرد  دیخند دیرا د الریآ تا

 نیخودم بش شیپ ایو گفت :ب

 

 کاریچ یدیکنارش نشست و گفت : د انهیشاک الریآ

 بابات رفت  شی.آبروم پ یکرد

 

 یو گفت :خدا دیرا به صورتش کش شیدستها مازار

 دمیخجالت کش یلیخودمم خ

 

صورتش را کنار زد و گفت  یتو ختهیر یموها الریآ

 بابات یمازار چقدر زشت شد جلو ی:وا

 

دست دور شانه همسرش حلقه کرد و گفت  مازار

 ییصحنه هوا نیا دنیاونم با د دینداره ،حاال شا بی:ع

 .... میشد ریخ یشد دلش زن گرفتن خواست .بان
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 یشد و گفت : راست لیبه سمت همسرش متما شتریب

 ی.چ یبهم بگ یزیچ کی یخواست یاون  شب م الریآ

 خواستم ازت بپرسم یبود ؟چندبار م

 

خواست به مازار بدهد  یکه م یشنهادیپ یآور ادی با

 چشمانش برق زد 

 نمیبب خوامیدارم .م یشنهادیپ کیگفت :آره  اقیاشت با

 ؟ هینظرت چ

 

 شام نشسته بودنند  زیدور م ینفر سه

 درست کرده بود  یشامشان ماکارون یبرا الریآ

به مهران گفت  ختیساالد گوشه بشقابش ر یکم مازار

 داره . شنهادیپ کیبراتون  الری:بابا آ

 

 نگاه کرد  شیبایبه صورت عروس ز مهران

بود حس  دهیعصر که آن دو را در ان حالت د از

 داشت  یخوب

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 به خانه اشان برگشته بود  یشور و حال زندگ انگار

راه پله هم به  یتو یحت الریآ یها غیج غیج یصدا

  دیرس یگوش م

 صحنه مواجه شود  نیکرد با ا یکه فکر نم البته

 آمد  یداخل نم وگرنه

 پسر و عروسش خبر داشت  ییایاز ح چون

 گل دختر ؟ یدار یشنهادیگفت :خوب چه پ الریآ هب

 

 هیانداخت و گفت :بابا نظرتون چ نییسرش را پا الریآ

 یزندگ نجایا یآپارتمان مازار بعد عروس یما به جا

 . میدور هم هست  ینجوری،طبقه باال .ا میکن

 

 نیا دنیمهران هم مثل چشمان پسرش از شن چشمان

 برق زد  شنهادیپ

 شیگفت :من که از خدامه شما پ بیعج یاقیاشت با

تو ،هم  دی.اگه مطرح نکردم .گفتم شا دیخودم باش

دخترها دور از پدر  هییمثل بق یدوست داشته باش

  یکن یشوهر و مادر شوهر زندگ
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به مهران مهربانش گفت :نه من دوست دارم  الریآ

 یدارم تو ویشما ک ریشما باشم.مگه من غ کینزد

 شهر . نیا

 

 رها کرد  مهیشامش را ن مهران

سمت تلفن رفت و گفت :پس من زنگ بزنم بگم  به

 واسه باال مستاجر نفرستن  گهید

 

 که رفت  مهران

به دستش زد و  یرا گرفت بوسه ا الریدست آ مازار

  یخوشحال کرد یلیگفت : هر دومون خ

 

 هم خوشحال بود  الریآ

حس  یپدرش را در زندگ یخال یکه جا شدیسالهام او

 کرد  یم

را جبران  شیتوانست کمبود ها یکنار مهران م در

 دیریپدرانه اش بهره بگ یکند و از محبت ها
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۰ پارت

 

  شدیبه وضوح حس م رازیبهار در ش یبو

 نمانده بود  دیبه ع یزیچ

زودتر برگزار  یبرا مشانیو مازار که تصم الریآ

رو به  شانیبا موافقت خانواده ها یکردن جشن عروس

 رو شده بود 

 بودند شانیعروس یتدرارک کارها در
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 را هم انجام داده بودنند شانیکارها یعضی

 جلو افتاد  شانیاز کارها یکم نکهیاز ا بعد

باغ  یگرفت  همراه بانو و شهرام راه میتصم الریآ

را  لشیو وسا لیاش را تکم هیزیچشمه شود تا جه

 هم جمع کند

 صبحانه نشسته بودنند  زیم سر

 یخوای:حاال حتما امروز م دیپرس  الریاز آ مهران

بهت  یحساب یبود نجایچند وقته که ا نی؟ ا یبر

 عادت کرده بودم .

 

با محبت نگاهش کرد و گفت :آره حاال که  الریآ

برن منم همراهشون برم که هم  خوانیشهرام و بانو م

که مونده رو بخرم هم  هیزیجه لیمقدار از وسا کی

 جمع و جور کنم 

 

 نیو گفت :بابا ا دینان تست کش یکره را رو مازار

 مونه  یم نجایا شهیواسه هم گهید ادیب الریکه آ یسر
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اومده  الریا یگفت :ان شاهللا.از وقت اقیپر اشت مهران

خونه تازه حس و حال خونه بودن به خودش  نیا

 گرفته 

 

:هزار بار بهت گفتم زن  کرد طنتیو ش دیخند مازار

 . یقبول نکرد ییایدر ب ییاز تنها ریبگ

 

پسرش  یتاسف برا یاز رو یهم با خنده سر مهران

 تکان داد

 عادت کرده بود شانیها یبه شوخ گرید الریآ

 که گذشت  یکم

به شوهرش نگاه کرد و گفت :مازار تو رو خدا  الریآ

 زایچ نیپرده و مبل وا دیدنبال خر ینر ومدمیتا من ن

 خودم انتخاب کنم  خوامیم امیبذار خودم ب

 

 میکم دار یراحت هر چ التیجواب داد :خ مازار

تو هم حواست  الری،آ یانتخاب کن ییایخودت ب ذارمیم

هم از آپارتمان  لهیوس یکل یشلوغش نکن ادیباشه ز

  نجایا ادیخودم م
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گذاشت و  زیم یدستش را رو انیم یفنجان چا مهران

آپارتمانت با بنگاه  یمازار برا ی:راست دیپرس

 ؟ یهماهنگ کرد

 

سپرم  یم یدر جواب پدرش گفت :نه بعد عروس مازار

صبر کنم که  سر فرصت اسباب  خوامیاجاره . م یبرا

 بعد  میجابه جا کن

 

 خوامی؟ نم میبلند شد و گفت:مازار بر شیاز جا الریآ

 معطل من بشن 

 

 از جا بلند شد  مازار

 نیزم یرا از رو فشیو ک یندلرا از پشت ص کتش

 .میبرداشت و گفت :بر

 

  ستادیهم بلند شد ا مهران
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به آغوش گرمش رفت و گفت :خوب باباجون  الریآ

 ؟ دیندار یبا من کار گهید

 

دلتنگ نگاهش کرد :برو به سالمت دخترم .  مهران

  یمنتظرتم که زودتر برگرد

 

 هم به مهران وابسته شده بود  الریآ

کرد اوضاع را کنترل کند لبخند زد  و گفت  یسع اما

 مونم  یور دل خودتون م امیگردم م ی:زود بر م
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 ۵۵۱ پارت

 

ضربه زد و گفت :سفرتون  الریآهسته به کمر آ مهران

 خطر دخترم  یب

 

از مهران جدا شد و گفت :براتون  نکهیبعد از ا الریآ

 . خچالهی ینهار درست کردم تو

 

تشکر کرد :دست گلت درد نکنه که مثل  مهران

.زود برگرد که با وجود  یدیزحمت کش شهیهم

دستپخت منو  گهیپسر د نیدستپخت تو فکر نکنم ا

 بخوره

 

 نشسته بودنند  نیماش یدر خانه خانوم جون تو دم

دن از خانه ،داخل اتاق مازار قبل از خارج ش نکهیا با

 شیلب ها ریدل س کیاز خجالتش در آمده و  یحساب

  دهیرا بوس

 آغوشش فشرده بودش  انیو م 
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کرد هنوز هم از آغوش و بوسه  یحس م  الریآ اما

 نشده  رابیشوهرش س یها

کوچه و  یحرکات تو نیدانست او با ا یم نیا با

 مخالف است  نیماش

 جلو رفت  اما

 را در آغوشش انداخت  خودش

مخالفت  یهم انگار کوتاه آمده بود که به جا مازار

 دست دور کمر همسرش حلقه کرد 

 فشرد  نهیرا به س او

 مازار  شهیزمزمه کرد که :دلم برات تنگ م الریآ

 

اش چسباند  و گفت :منم  نهیدخترک را به س مازار

 دلم  زیطور عز نیهم

 

آغوش  یا توکوچک خودش ر یمثل بچه ها الریآ

بودم  نجایکه ا یمازار مچاله کرد و گفت : چند روز

 خوش گذشت ممنون  یلیخ
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 تمام گفت :اره مخصوصا شباش یبا بدجنس مازار

 

 داد  دنشیاش خبر از خند نهیس دنیلرز و

اش کوفت و گفت :جون  نهیبه س یآهسته مشت الریآ

   یبه جونت کنن منحرف

 

 شوهرش برداشت  نهیس یرا ازرو سرش

 شد  رهیصورت او خ به

 کرد  یم یباز شیلبها یرو نگاهش

 یتوجه به خط قرمزها یبه خواسته دلش داد و ب دل

 شوهرش گذاشت  یلبها یهوا لبش را رو یمازار ب

  دیفهم یکه زبان نم یدلتنگ

 اش نبود  یو خانه حال نیو ماش ابانیو خ کوچه

 مازار کاشت  یلبها یو کوتاه رو قیعم یا بوسه

 را برده بود  فشیک یحساب نکهیبا ا مازار

 ادیفر الریآ نیرا از بوسه دل نش تشیرضا شیچشمها

  زدیم
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تمام  یخنک بهار مینس کیاش مثل  یخوش و

 پوستش را نوازش داده بود

 هم خشن نبود  ادیکه ز نیدلنش یلحن با

 کارهاست ؟ نیا یزد که :وسط کوچه جا تشر

 

 بغض کرد  الریآ

 ختهیمرد چنان با رگ و خونش آم نیا یها محبت

 شده بود 

را از همان لحظه حس کرد و با لب و  یدلتنگ که

 گفت :خوب دلم برات تنگ شده  زانیآو یلوچه ا

 

با دستان بزرگش صورت همسرش را قاب  مازار

 گرفت 

 الریچشمان آ اهیآرام چشمانش را به شب س ییایدر

دلم برات تنگ شده االن  نیدوخت و گفت :منم از هم

 شهیهم یدفعه برا نیدنبالت ا امیقربونت بشم .زود م

  یمون یم شمیپ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۲ پارت

 

را شروع کرده  یریاز همان لحظه بهانه گ الریآ دل

 بود 

رفت و مادرش را بعد از چند  یم نکهیچند از ا هر

 خوشحال بود  دید یروز م

 یدر همان سفر اول چنان خاطرات خوب رازیش اما

 ییرایرقم زد و انچنان خوش از مهمانش پذ شیبرا

 کرد که دخترک دل رفتن نداشت 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



توانست  ینم شیکه مازار بخاطر کارها بخصوص

 اش کند  یهمراه

 بود شهرام آنها را برساند  قرار

 مازار زمان برگشتنشان به دنبالشان برود  و

 لبش افتاد  یرو دیغزاشک  از چشمش ل  یا قطره

 سقوط کرد  الریآ یلبها یمازار هم رو نگاه

 یقرار یکه قلب عاشق مازار هزار برابر ب نیقی به

 کرد  یم

داده و دم  یسال در خود جا انیکه عشق را سال او

 نزده بود 

کنار  بایز تینها یب هیحاال پس از چند شب متوال و

 نهادن  نیبال کیمعشوق سر بر 

  دنیاو خواب یعطر خوش موها وهمراه

 کرد  یرا حس م یدل تنگ شتریب

بودن و وسط  نیماش یتو الیخ یاو بود که ب نباریا

همسرش را به  یهوا لبها یکوچه بودنشان شد  ب

 خودش در آورد  یاسارت لبها

  قیعم یاز بوسه ا بعد
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 کرد  نیریرا ش شانیعسل شد و کام هردو که

 یو البته به شوخ یبه تالف  الریو  آ دیعقب کش سر

 کارهاس نیا یجا نیماش یتشر زد :وسط کوچه و تو

 

 یکن یم ییتوعه .آدمو هوا ری:تقص دیهم خند مازار

 .وگرنه من که مثل بچه آدم سرجام نشسته بودم 

 

 شدنند  ادهیپ نیدو با هم ازماش هر

 الریگفت :آ موتیبعد از قفل کردن درها با ر مازار

.زودتر کاراتو بکن خبر بده   یاونجا موندگار بش ینر

  مایکار دار یلیخ نجایدنبالت ا امیب

 

اش را مرتب کرد سر تکان داد :نه  یروسر الریآ

بانو هم  یدهایکنم .خر یراحت .زود تموم م التیخ

 یتموم بشه البته تا اونم برگرده باهامون .عروس دیبا

 ما فاصله داره  یاونام دو روز با عروس

 

 و در را بازکند  ندازدیب دیمازار خواست کل تا
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 نیآمد وگفت :سالم .اومد رونیباز شد و شهرام ب در

 در خونه مهران دنبالت . مییایب میخواست ی.م

 

با شهرام دست داد و گفت :زن من دستت امانته  مازار

 ها .مثل چشمات مراقبش باش 

 

 به چشم . ی:ا دیخند شهرام

 

 قرآن رد شدنند  ریاز ز نکهیاز ا بعد

 کردنند یبا خانوم جون و شهربانو خداحافظ و

 شدنند  نیماش سوار

 الریدستانش را لبه پنجره گذاشت خم شد و به آ مازار

عقب نشسته بود نگاه کرد و گفت  یصندل یکه رو

 :مراقب خودت باش 

 

صورت  یو رو دیرا به لب چسباند بوس شیانگشتها

 گذاشت الریآ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۳ پارت

 

 غار بود  یتو رضایعل

 تنها  ییتنها

جان نداشت آتش درست کند.غار  یکه حت  ماریب آنقدر

 بود  شهیسردتر از هم

  شهیتن او داغ تر از هم و

 یم نییاش پا یشانیپ یدرشت عرق از رو یها دانه

 افتاد 
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 بود  دهیامانش را بر شیپا درد

کرده قفسه  یکرد احساس م یبار که سرفه م هر

  ردیگ یاش آتش م نهیس

 کرده بود  ریتمام بدنش را در گ عفونت

  شیاز درد جانکاه  استخوان ها امان

 خشک شده بودنند و تشنه بود  شیلبها

 یآمد و جرعه آب در گلو یم یکی شدیمعجزه م کاش

  ختیر یاش م دهیبه هم چسب

 کرد  یروشن م یو آتش دیرس یاز راه م یکی کاش

 سوخت  یدم تمام وجودش از حرارت م کی

نشست که دندان  یبعد چنان لرز بر تنش م لحظه

  خوردیبه هم م شیها

 یسوپ در دهانش م یقاشق شیدایمادرش پ کاش

 ختیر

  شدینم یمعجزه ا چیه

 ... ییبود و تب و سرما و تنها او

 ....ییو غار و تنها درد

 ...ییو مرگ و تنها یکیتار
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 .... ییو تنها ییو تنها ییبود تنها او

 

  دیزنان و وحشت زده از خواب پر  نفس

 نشست و داخل اتاق چشم چرخاند  شیجا در

تشک گرم و نرم  انیخانه اشان بود .سالم و م یتو

 بود دهیکنار زن و بچه اش خواب

 رفته اش دوباره برگشت  نفس

ملموس بودنند که  یبه قدر یلعنت یکابوس ها  اما

 کرد تب دارد  یهنوز هم حس م

 کند  یدرد م بدنش

  دهیبه حلقش چسب یزبانش از تشنگ و

دوباره شد  یبه تهران رفت زندگ اوشیکه س یوقت از

 کابوس 

 تنها شده بود  دوباره

 افتاده ریغار  گ انیباز م انگار

 

  دیاز جا پر رضایحرکت تند عل یهم با صدا دیناه

 نشست  کنارش
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 دست شوهرش گذاشت  یرو دست

 بود  خی یتکه ها یبه سرد شیها دست

 ؟ یدی:دوباره کابوس د دیپرس

 

 سرش را تگان داد  رضایعل

  دیچرخ یدهانش خشک شده و نم یتو زبانش

 دستش داد  ختیر  وانیل یآب تو یکم دیناه

 یکه باال دیناه یو روسر دیجوان آب را نوش مرد

 سرشان افتاده بود را براداشت 

  دیصورتش کش به

 سرد را از صورتش پاک کرد  یها عرق
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۴ پارت

 

 سرد را از صورتش پاک کرد  یها عرق

 یرا م یتکرار یکابوس ها نیهم کباریچند شب  هر

  دید

بود را دوباره  دهیکه در غار کش  یهمان رنج  و

 کرد  یتجربه م

که بخاطر دارو اوردن  یهم در خواب با مرد یگاه

  شدیم ریزده بود در گ رونیاو از غار ب یبرا

 امد  یاو م شهیهم

 رضایکرد که بخاطر عل یداشت و شماتتش م دعوا

 مرد 

 یآمد و عل یم رونیشبها خودش از قبر ب یبعض یحت

 دادیقبر هل م یرا تو
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 کابوس بود  شیشبها

 جهنم  شیو روزها 

 جمع کرد و به تهران رفت  اوشیس یوقت از

 بود  یروز چشمان مادرش اشک هر

 و نگاه پدرش  کوه غم را در خود داشت  

را دوست  اوشیدانست پدر و مادرش چقدر س یم

 او ناراحت هستند  یدارند و از دور

بخاطر تصادف مادر زن و  اوشیحاال که س نیهم یحت

 نش به روستا برگشته پدر ز

 در خانه کنار انها بود  دوباره

رفت  یکه او م گریمادرش بابت چند روز د بازهم

  ختیر یمدام اشک م

خانواده  شهیبه ر یبود که او با ندانم کار یا شهیت

 اش زد 

 نشاند  اوشیبر قلب س میعظ یرنج

  اوردیآخر هم تاب ماندن ن که

 غربت شد  یراه

 را هم شاهد بود  شیخانواده عمو ییتکاپو
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شوهر داد که  یرا به شهر شیدخترها شیزنعمو

 ساعتها با آنجا فاصله داشت 

از دخترانش را  یرنج دور دیفلج با یبا دو پا او

 کرد  یتحمل م

  رضایبر سرشان آورد عل ییبال چه

را  الریکار را نکرده بوده شعله حداقل آ نیاگر ا که

 کنارش داشت 

 به گردنش داشت  یکه حق مادر یزن شعله

 و برزن کوفت یدخترش را در کو ییاو طبل رسوا اما

 

 نشسته بود  یپشت دار قال بانو

 کرد یتند تند کار م شیدستها

 کرد  یزودتر تمام م دیرا با یقال نیا

نهار را شست و کنار خواهرش نشست  یظرفها الریآ

 و او هم مشغول کار شد 

و گفت  دیبه اتمام بود کشکه رو  یقال یرا رو دستش

 مونیزندگ میکرد یفکر م یک یشروع کرد نویا ی:وقت

 ؟ انیخوب ب یرقم بخوره و روزها ینجوریا
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لبخند زد و گفت :چقدر خوبه  زشیبه خواهر عز بانو

 خوب اومدن ... یکه روزها

 

 الریصورت آ یهمانطور که نگاه پر محبتش رو و

اش بدم به  هیهد خوامیتمومه .م گهید نیبود گفت :ا

 خونه ات یتو برا

 

 نیبه ا یمتعجب شد و گفت :چرا من ؟قال الریآ

 حق خودت و خونه خودته  یبافت یقشنگ

 

فرش  یپرزها ینوازش وار دستش را رو بانو

با تمام وجودم  الریو گفت :آ دیدستبافت خودش کش

  یخوشحالم که حالت خوبه و خوشبخت

 

 یفرش برداشت رو یلبخند زد دستش را از رو الریآ

تو  یو گفت :منم برا دیصورت بانو کش

دلم  یکنار شهرام انقدر خوب نمیب یم یخوشحالم.وقت

  ادیحال م
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۵ پارت

 

 آهسته پلک زد  بانو

رنگ غم گرفت و  اوشیس یآور ادیبا  الریآ چشمان

مگه نه ؟حال  شهیهم خوشبخت م اوشیگفت :بانو ،س

 مگه نه ؟ شهیدلش خوب م
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 الریصورت آ یبانو بود که دستش را رو نباریا

عادت  یبه همه چ زادیآرام گفت :آدم یگذاشت و لحن

 دیشا ادیاگه هنوز نتوسته کنار ب اوشیکنه .س یم

کنه  یفکر م دی.شا دونهیخودشو مقصر م نکهیا یبرا

تونست تو رو  یازدواج عجله نکرده بود م یاگه برا

  ارهیبه دست ب

 

همانطور که گردنش را کج کرده بود و صورتش  الریآ

 میتونست ینم گهیگفت :ما د دیمال یرا به دست بانو م

 یاحمقانه بود اگه امروز زن عل یلی.خمیبا هم باش

.من همون روز که سر سفره  اوشیبودم و فردا زن س

 دست شستم .... اوشینشستم از س رضایعقد عل

 

فرستاد و گفت :نگرانشم  رونیرا آه گونه ب نفسش

 بانو 

 

خوب خودشو  اوشی:س دیکش قیهم نفس عم بانو

 یاون که مرده کم یبرا دی.شا الریجمع و جور کرده آ

که  نطوری.هم ادیزمان ببره اما اونم کنار م شتریب

خوب کنار اومده .زمان  بایحاال هم تقر ینیب یخودت م
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پر از باال و  نهیهم ی،زندگ رالیکنه  آ یحل م ویهمه چ

 رفتیپذ دی.با ینیب شیپ بلقا ریو اتفاقات غ نییپا

 کرد ... یشد و زندگ میتسل

 

 شد  شانیزنگ تلفن مانع از ادامه حرفها یصدا

را برداشت  یاز جا بلند شد و به هال رفت وگوش الریآ

  دیی:بله بفرما

 

هم  الریو آ  دیچیتلفن پ یشهرام تو یپر انرژ یصدا

 کمیکه گفت :سالم عل یگرفت وقت یانرژ شیاز صدا

 کباب .حالت چطوره ؟ رینون ز

 

 یشوهر من خوبم شما چطور لی:سالم فام دیخند الریآ

 ؟

 

گفت  : منم خوبم .آقاتون هم  یباز پر انرژ شهرام

 ینداشت جز دور یمالل دمشیامروز د نیخوبه هم

.خانوم من  شهیبرطرف م یشما . که ان شاهللا به زود

 کجاست ؟
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 خوادی.م یدار قال یکرد :خانومت پا یبلبل زبان الریآ

 اش بده  هیزودتر تمومش کنه که به  من هد

 

تو رو  یگرون نیتو ا فهی.بگو ضع خودیگفت :ب شهرام

.ما خودمون فرش  یخودیب یبخشش ها نیچه به ا

 میخونه امون موکت بخر یبرا مییخوایم میندار

 یکش شیفرش دستباف پ فهیضع نیاونوقت ا

 کنه .کمر بند الزم شده باز ؟ یخواهرش م

 

خودش هم جرات  ی:جلو دیگونه پرس دیتهد الریآ

 ؟ یبگ ینجوریا یدار

 

خودشم  یدر پاسخ خواهر زنش گفت :جلو شهرام

 معلومه که .....جرات ندارم بگم 

 

 

  دیچیهال پ یتو الریبلند خنده آ یصدا
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  الریآ هی:ک دیپرس بانو

 

از  خوادیکه م ایباهمان خنده پاسخ داد :آقاتون .ب الریآ

 پشت تلفن ادبت کنه

 

 ؟ یدی:واقعا امروز مازار د دیپرس دییایبانو ب تا

 

بودم  ششیگفت :آره صبح کارش داشتم پ  شهرام

 .خوب خوب بود

 

شوهرش گفت :بانو اومد  یبه عمو الریآمد و ا بانو

ازمن خداحافظ ،به بابا مهران و خانوم جون هم سالم 

 برسون 

 

هم مودبانه گفت :باشه حتما .تو هم به مادرت  شهرام

 سالم برسون
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[03.03.21 22:30] 

 

 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۶ پارت

 

تلفن را به  یگوش  الریآ دیدر که به گوش رس یصدا

 بانو داد و رفت تا در را باز کند 

 پشت در بود  محمود

و محمود گفت : آماده  دیسالم داد و جواب شن الریآ

 خونه عموت باهات کار داره  میبر ایشو ب

 

 جا خورد  الریآ
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با او چکار داشت که خواسته بود همراه  شیعمو

 پدرش برود

 داره ؟ کاری:عمو با من و شما چ دیپرس

 

 باهات حرف بزنه  خوادیم ایپاسخ داد :ب محمود

 

 تعجب کرد  شتریب

 با او داشت یچه حرف ونیهما

  دیرس یبه مشامش نم یخوب یبوها

 بودنند  دهید شیبرا یداندباز چه خواب یم خدا

 و همراه پدرش راه افتاد  دیپوش یمناسب لباس

 رفت  یذهنش هزار جور فکر رژه م در

 گرفته بود  یدعوت حس بد نیا از

مربوط  شیکه به خانه عمو یزیانگار هر چ اصال

  دادیم یبه او احساس بد شدیم

 خانه که شدنند  وارد

 افتاد  دیچشمش به ناه یاز هر کس قبل
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 بود ییبه بغل در حال راه رفتن وخواندن الال بچه

 جا خورد  الریآ دنیهم از د دیناه

 تکان داد  یسر شیحرف برا یب الریآ

 ییهم باشند دختر عمه و دختر دا یهوو نکهیاز ا قبل

 بودنند  یخوب

هوو  دیناه یفقط برا الریآ ییبعد از آن شب کذا اما

 بود 

 هم متعاقبا حرکت او را انجام داد  دیناه

 تکان داد  یحرف سر یب

 و بس  نیهم

 حرکت خالصه شد  نیدر هم شانیلیفام یسالمت چاق

 رفتند  شیسمت اتاق عمو به

 هم آنجا بود  اوشیس

از او هم  ونیهما ایست  یدانست حضورش اتفاق ینم

 خواسته که باشد 

 داد و نشست  سالم

 نگاهش کرد  اوشیس

  دیپاش شیبه رو یگرم لبخند
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 خوانده بود  شیرا از چشم ها ینگران

جمع و اضطراب نشسته به  نیبود که در ا بیعج

 کرد  یم یو دلتنگ ییجانش و  حس تنها

 اتاق هم خونش بودنند  یچند نفر حاضر تو نیا

 یکه هنوز نم یاز جمع شدنشان دور هم و حرف او

  دیترس یم ستیدانست چ

 هم نشسته بودنند  دور

 زانوانش قفل کرده بود  یرا رو شیدستها الریآ

 دادیاسترس در هم فشارشان م از
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  یزغال#چشمان
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 ۵۵۷ پارت

 

لب به سخن  یطوالن یقیباالخره پس از دقا ونیهما

اون شب محبوبه صداشو انداخت سرش  یگشود : وقت

 .... الریکه آ دیکوچه هوار کش ونیم

 

 خواستند درباره آن شب حرف بزنند ؟ یم باز

  دیاش را جار کش ییآبرو یکه محبوبه ب یشب همان

و محمود هم با داد و کتک ها و  ونیهما و

 کردنند  دشییتا شانیادهایفر

اش ادامه حرف قبلش نبود  یکرد جمله بعد مکث

 رضایسر سفره عقد عل نهیمجبور شد بش  الریآ ی:وقت

دونستم دل  ی.منم م رضایبود نه عل یراض الرینه آ

 یمحمود نم  یاس . ول گهیهم د شیپ الریو ا اوشیس

 دونست ...

 

 پوزخند زد  الریآ
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اش  یدوم نیخبر داشت که ا یزیاز چه چ محمود

 باشد

 داشت ؟ یا دهیحرفها چه فا نیاصال گفتن ا حاال

  زدیحرفها را م نیداشت ا چرا

هم خبر داشت  رضای:عل یرفت سر جمله بعد ونیهما

خبر داشتنش هم هست که روان شانس  نی.سر هم

پره  یالزم شده .که هر شب با کابوس از خواب م

 یمشکل فقط حبس شدنش تو گهی.روان شناسش م

 یکه بابت زندگ هی،مشکل عذاب وجدان ستیغار ن

 برادرش داره ....

 

 یتو گفته بود اوشیشد :.س اوشیمعطوف س نگاهش

اونم بعد  میما هم برد ندشیروان شناس بب مشیببر

داره نابود  رضایحرفها رو زد .عل نیچند جلسه ا

همه اش خود  شهی.مشکلش هر روز حاد تر م شهیم

ا مدام کابوس جنگه.شب یکنه .با خودش م یم یخور

کشه  یکه م یعذاب شتریب گهی. مشاورش م نهیب یم

 یاز عذاب وجدانه .سر دل شکسته برادرشه،سر زندگ

 بر باد رفته برادرش  ....
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مادرت  یبود :از طرف اوشیهمچنان  به س نگاهش

 یاز روز یتو رفت یکرده .از وقت دای.قبلش مشکل پ

چشم مادرت  کیحال و روز افتاده  نیبه ا رضایکه عل

 تیوضع نیبا ا گهیچشمش خون دکتر  م کیاشکه 

براش سمه ،دکترش  یقلبش استرس و فشار عصب

شما  ادیبره از پا در م شیپ ینطوریا طیاگه شرا گهیم

 نیبود .حاال ا گهیدلتون با همد یدوتا هم که از بچگ

 میافتاد من و محمود خطا کرد یها یاتفاق کیوسط 

 نشده.... ریهنوز د یقبول دارم .ول

 

 کرد  سکوت

 یشده ول ریمقدار د کی:درسته  دیکش یقیعم نفس

تونم  ی.م میکن یما جبران م نییاگه شما دوتا بخوا

 کی.سحر و مازار  گهیدست همد یدستتون بذارم تو

رد کنم برن که آب از آب تکون نخوره.راهشو  یجور

همه دور  گهید کباری  خوامیجبران کنم .م خوامیبلدم م

 یرو میپا گذاشت ماخوش و خرم . میجمع بش هگیهمد

تقاص پس  میهر روز هم دار میدلتون ،دلتون شکنود

جبران کنم دل شکسته شما دوتا رو  خوامیحاال م میدیم

عذاب وجدان که داره  نیرو از شر ا رضایبند بزنم .عل
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دوباره  نیپرو یکشتش رها کنم .بچها  یبه جنون م

 دورش جمع بشن

 

 با ضرب باال آمد  الریآ سر

 کرد  یبه عمو و پدرش نگاه م ناباور

افتاده از آب فقط دهانش را باز بسته  رونیب یماه مثل

 کرد  یم

 یتوانست کلمه ا ینم یشده بود که حت ریغافلگ چنان

 کند  دایپ

 چه بود  شیمنظورش از حرفها قایدق

تواند سحر و مازار را رد کند تا  یگفت م یم نکهیا

 چه ؟ یعنیبروند 
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۸ پارت

 

تواند سحر و مازار را رد کند تا  یگفت م یم نکهیا

 چه ؟ یعنیبروند 

مثال  ای؟ زدیحرف م یدرباره دو عروسک چوب داشت

 ؟ شیبچه ها یاسباب باز نیدرباره ماش

 کند  یرا حالج شیتوانست حرفها ینم

 و مازار را کجا رد کند ؟ سحر

دست هم  یرا تو الریو ا اوشیدست س یچطور

 بگذارد 

 یبود و قلبها انیم یآمده بود که محبت ادشانی حاال

 وسط شکسته شده  نیا

 را درست کنند ؟ یزیخواستند چه چ یم حاال

 کرده بودنند  دایراهشان را پ اوشیو س الریکه آ حاال
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که مازار آمده بود و قلب شکسته اش را بند زده  حاال

 بود

 خبر داشت؟  شانیبرنامه ها نیاز ا اوشیس

 یم یاحمقانه ا شنهادیچه پ شیدانست پدر و عمو یم

 خواهند بدهند ؟

 کردنند؟ یفکر هم م شانیواقعا به حرفها یعنی

 بود یها یخود خواه یفقط از رو زیهمه چ ای

 کردنند  یبه خودشان فکر م فقط

از هم جدا  اوشیو س الریالزم بود آ یکه زمان نیا به

 شوند تا استحکام خانواده حفظ شود 

هم  الزم بود به هم بر گردنند تا خانواده پر  حاال

دوباره مستحکم  ونیهما یو در حال فروپاش  تیاهم

 کنند یزندگ

 نداشت  تیهم اهم یگرید زیچ چیوسط ه نیا

 مازار و سحر  یگوربابا

 اوشیو س الریمتاهل بودن و متعهد بودن آ یبابا گور

دست و  یتوانند در جهل و نادان یآدمها تا کجا م واقعا

 پا بزنند 
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 رود شیتواند پ یتا کجا م یدر خودخواه و

 

 از جا بلند شد  اوشیس

مشت شده بودنند و فکش را چنان بر هم  شیدستها

 شیکه هر لحظه ممکن بود استخوان ها دادیفشار م

 بشکند 

ا باب یگیم یدار یبر افروخته گفت :چ یصورت با

 یمثل مازار که با تمام ب یشوهر داره .مرد الری؟آ

 میکه ما خانواده اش براش رقم زد  یها یآبرو

که خانواده اش  یروزها ی.درست تو ستادیپشتش ا

فرستاده  ییآبرو یو خفت و ب یاونو  به قعر چاه خار

بودن مازار دستش گرفتو  بلندش کرد . بدون مازار 

که بهش  ییداشت با اون تهمت ها یا ندهیچه آ الریآ

دختراحترام و  نی؟مازار اومد و دوباره به ا نیزد

 کیفرستمش بره . یم یگیارزش داد .اونوقت شما م

وقت نبوده  چیکنم بره که انگار ه یردش م یجور

 سر و صدا و درد سر .... ی.ب

 

که تنها  یاش کوفت :من زن دارم .زن نهیبه س مشت

که همه زورشو  ین بوده .زنکه عاشق م نهیگناهش ا
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ردش  یگیمنو بسازه اون وقت شما م یتا زندگ زنهیم

 که انگار اصال نبوده  یجور کیکنم بره  یم

 

 یقلب ارمی:من درم دیاش کوب نهیبه س یگرید مشت

رو که دلش بودن با زن شوهر دارو بخواد .شما 

از  زن شوهر دار  یتون یواقعا ؟چطور م یمن یبابا

 نیپسر زن دارت .تقاص ا یبرا یکن یخواستگار

 یچطور ارهیگه عرش رو  به لرزش در م یگناه

 بابا ؟ یپس بد یخوایم

 

 بود  دهیبه آب رس الریآ

 افتاده بود  انوسیآفتاد از اب به اق رونیب یماه
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۵۹ پارت

 

 جان گرفت  الریآ

 افتاده بود  انوسیآفتاد از آب به اق رونیب یماه

را سرش  شیصدا اوشیمثل س ستادیهم بلند شد ا او

 یتو دیبا یها یمونیکارها و پش یانداخت :عمو بعض

به من  یتهمت کی،پارسال  فتنیوقت خودشون اتفاق ب

 رهید یلیخ گهی.که دنیهست مونیو امسال پش نیزد

که  یگرده نه محبت یرفته  من بر م ییچون نه آبرو

 دلم به شما داشتم .... یتو

 

فرستاد .همه  رونیب نهیرا  پر درد  از س نفسش

  زدیکرد که مقابل چشمان آنها اشک نر یتالشش را م
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آن هم در حق مازار  شانیرحم یدلش از ب اما

 گناه به درد آمده بود . یو سحر ب زشیعز

 یب یش کیدرست مثل  اوشیدرباره او وس نکهیا از

 سوخت. یزدنند م یجان حرف م

آنها بودنند حق  نیکره زم یرو یتنها آدم ها انگار

 همه را داشتند  یبرا یریگ میتصم

از مِن  نیامسال دار نکهیدونم از ا یداد: نم ادامه

از شوهرم بگدرم و   دیکن یشوهر دار در خواست م

 شونیخان مشکل روح رضایزن پسرتون بشم تا عل

 یک ادیخانوم به قلبشون فشار ن نیحل بشه  وپرو

خودتون از چشم  نیاز ا شتری؟اما ب نیشیپشبمون م

 یتو ودتونخ نیاز ا شتری.ب نیننداز اوشیمن و س

 نیکه شما به من پشت کرد ی.جا دینکن رینگاه ما حق

مازار بود که  نیهم نیمن رو باور کرد ییآبرو یو  ب

 نکهیاومد از تهمت نارواحرف زد . از ا دنمیبه د

که همخونم بهم پشت  ییپاکم .جا دونهیباورم داره و م

کنارم بود حاال که شده  بهیکرد مازار هفت پشت غر

محرم دلم کنارش بذارم.برگردم به  و یمحرم زندگ

 . ... ستیچون حال زن و پسر شما خوب ن اوشیس

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



زد مثل خودشان  غیج بایقسمت جمله اش را تقر نیا

 ... ستیرحم شده بود :خوب به درک که خوب ن یب

 

 نشست  شیرو زیمحمود ت نگاه

 حرکت تند سمتش رفت  کیبلند شد و با  شیجا از

و با  ستادیا الریمحمود و آ نیب عیسر اوشیس اما

لحن ممکن گفت :دستت بهش بخوره بد  نیمحکم تر

 عمو .بذار حرفشو بزنه  ینیب یم

 

با سر به برادرش اشاره کرد و محمود با  ونیهما

 نشست  شیسرخ سر جا یصورت

 

و  غیبود نه ج ادیخش دار بود  در حد فر  الریآ یصدا

قراره حال خوب من مهم باشه ؟اصال  یادامه داد :ک

 نیبخاطرش ودارم کرد یروز کیکه  ییهمون آبرو

بشم بر  اوشیبشم امروز چطور اگه زن س یزن عل

روز  کی، یروز عل کی  ستی؟مضحک ن رهیباد نم

به ما  شهیروتون م ی؟چطور اوشیروز س کیمازار ،

 دیحرفها رو بزن نیا
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جمع چهاره نفره  انیم یرا کالفه و عصب نگاهش

و  الیل یزندگ هی یچیاشان چرخاند و گفت :اصال ما ه

  ادیاون دوتا م یسر زندگ یی؟چه بال نیبانو فکر کرد

 

 زویحق به جانب جواب داد :ما فکر همه چ ونیهما

  نینداشته باش ی.شما به اون کار میکرد
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۰ پارت
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؟تو که  ی؟بابا مست یگیم یدار ی:چ دیغر اوشیس

  ینبود زایچ نیاهل مشروب و ا

 

 هیحرفا چ نی:ا دیهم مقابله به مثل کرد و غر ونیهما

با دل شما دوتا راه  میخوایپسر ؟ما فقط م یزنیکه  م

دل  نیتا آه و نفر می،اشتباهمونو جبران کن مییایب

که ندونه چقدر  هینشه .ک رمونیشکسته اتون دامن گ

 هم بو ده ریدل شما دوتا گ

 

 ریکس غ چیه  ری:دل من گ دیکش ادیفر نباریا اوشیس

کس جز  چکسیه یهم هوا الری.آ ستیزنم ن

 شوهرشو به سر نداره ....

 

وار به سمت عمو و پدرش گرفت  دیرا تهد انگشتش

 الریو گفت :اون موقع که اون بال رو سر من و آ

.من نبودم اما االن هستم .مثل کوه پشت  نیآورد

 گهید کباری نیبخدا بابا اگه بخوا ستادمیدخترم عموم ا

 یاونم حاال که با بد بخت دیکن یما باز یبا زندگ

 یبرا رمیگ یم نمومن دست ز میکرد دایخودمونو  پ

 یوقت  هم بر نم چیه گهیو د رمیم نجایاز ا شهیهم
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.اما  ستیهم برام مهم ن رضایگردم .حال و روز عل

 فیتکل ادیبه مازار تا خودش ب زنمیقبلش زنگ م

 یب دیتون یشما م نمیزنشو با شماها روشن کنه .ببب

اون و  باباش  ای دیاریسر اون ب ییبال کیسر و صدا 

 انیکه الزمه بر ب یورتونن از پس شماها اون ط یم

. 

 

  اوردیطاقت ماندن در آن اتاق را ن گرید الریآ

 از اتاق خارج شد  یگریبدون گفتن حرف د 

 آمد  رونیهم ب اوشیس

 شیخارج شدن از  خانه راه پله را در پ یبه جا الریآ

 گرفت و رفت طبقه باال

پله ها  یبود باال دهیراشن شانیسر و صدا رضایعل

 بود ستادیکنار زنش ا

  ستادیا شیرو به رو الریآ

 ضیبه او دوخت و گفت : مر میرا مستق نگاهش

 ری،افسرده نباش .عذاب وجدان نگ رضاینباش عل

کن تا بابات و عموت هر روز  ی...تو رو خدا زندگ

 ما نکشن ..... یبرا دینقشه جد کی
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داد و گفت : من  رونیب نهیرا پر حرص از س نفسش

.ازت گذشتم  پس خودتو بدهکار ندون  دمیتو رو بخش

ما دردسر داشت هم  یو انتقامت برا نهی.تو هم حس ک

 میرس یبه آرامش م میعذاب وجدانت .حاال که دار

دست از سرمون بردار .به بابات و عموت هم بگو 

 ییاگه بال عهدف نیدست از سرمون بر دارن .چون ا

 گذرم یکدومتون نم چیاز ه اریب میسر زندگ

 

باشد به  رضایعل یاز سو یمنتظر جواب نکهیا نبدو

 رفت  نییکه آمده بود از پله ها پا یهمان سرعت

 ریمبهوت  همراهش از پله ها  سراز رضایعل نگاه

 شد 

 

 از ساختمان  خارج شد  الریهمراه آ اوشیس

رفت  یم اطیبلند به سمت در ح یبا گام ها یالرهایآ

 کرد  شیصدا اوشیکه س

 برگشت  اوشیو به سمت س ستادیا شیسرجا دخترک
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 ی:خوبدیپرس اوشیبود س یعالم و آدم جز او شاک از

 ؟

 

 یرا برا شیاشکها دیکش ینفس آه گونه ا الریآ

 خلوتش نگه داشته بود 

 شیها واریدر و د گریخانه که د نیا اطیح یتو نه

 دادنند  یتعفن م یبو

 کلمه بود : نه  کی جوابش

 

  دیانداخت و شرمنده گفت :ببخش نییسر پا اوشیس

 

 دو قدم برداشت  الریآ

 ؟ یچ ی:برا دیفاصله را کمتر کرد و پرس یکم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۱ پارت

 

 دو قدم برداشت  الریآ

 ؟ یچ ی:برا دیفاصله را کمتر کرد و پرس یکم

 

که از بابا  یحرفها یمتاسف گفت :برا اوشیس

دادم  یخبر بودم وگرنه اجازه نم ی.بخدا من ب یدیشن

 حرفا رو بهت بزنن نیا

 

 اوشیس یکه داشت اما حرفها یهمه احساس بد با

 کرده بود  قیرا به دلش تزر یحس خوب

 ریکه غ یزد و پرسبد :راست گفت یلبخند کم رنگ پس

 ست؟یکس ن چیه ریاز زنت دلت گ
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 کرد  بشیدست در ج اوشیس

 برداشت  الریآ یهم چند گام به سو او

 چیمن ه دیو گفت :شا دیکش ییپر سر و صدا نفس

بودم عاشق سحر  الریوقت به اون اندازه که عاشق آ

عشقو فراموش کنم و  نیوقت نتونم ا چیه دینشم.شا

قلبم  یو کهنه رو قیزخم عم کیمثل  شهیردش هم

کنارش  خوامیکه م یبمونه . اما االن تنها زن

بشم و خوشبختش کنم سحره و از تمام قلبم  خوشبخت

و سعادت دارم  یخوشبخت یتو و مازار آرزو یبرا

داشتن تو رو داره  اقتیکه ل ی.چون بنظرم تنها مرد

 مازاره 

 

 زد  یا تمندانهیلبخند رضا الریآ

 شد  یماالمال از حس خوب قلبش

 کرد  افتیحرفها در نیمثبت خاص از ا ینوع انرژ کی

 جدا شد  اوشیس از

 رد و بدل شود  انشانیم یگریحرف د نکهیا بدون

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 

 از برگشتن به خانه با  بانو درد و دل کرده بود  بعد

 کرد  هیزدو گر حرف

 کرد  یبود درد م دهیکه شن یتنش از حرفها همه

از  یکبیبه  یضربه کار کیکه با هر جمله  انگار

 زده باشند  شیاستخوان ها

 ود ب دهیتا صبح هم نخواب شب

 شیپدر و عمو یفکر یو به ب ختهیاشک ر فقط

 بود  دهیشیاند

  دیاذان صبح را که شن یصدا

 تلفن رفت  یسمت گوش به

 دارینماز ب یبرا یحوال نیدانست که مازار هم یم

  شودیم

 توانست صبر کند  ینم نیاز ا شتریب

 بود دلتنگش

  زدیبا او حرف م دیشن یرا م شیصدا دیبا

  ردیارام گ یقرار شده اش کم یقلب ب دیشا
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قلب  یباشد برا یپر از آرامشش مرحم یحرفها دیشا

افراد  نیکتریدوباره شکسته شده اش به دست نزد

   یزندگ

 اش را گرفت شماره

گوش  یخوب آلود مازار بعد از چند بوق تو یصدا

 :الو ؟ دیچیپ

 

بغض دارش گفت :مگه بابا  یبا همان صدا دلتنگ

 دارتیموقع ها واسه نماز صبح ب نیهم شهیمهران هم

 پس ؟ یکنه چرا خواب ینم

 

نگاه کرد و دوباره آن را  یمتعجب به گوش مازار

گوشش گذاشت با همان لحن پر از تعجب گفت  یرو

 شده ؟ یزی؟ج ییتو الری:آ

 

 گرفت  یشتریشدت ب بغض

خواست و  یآغوش امن مازار را م انیبودن م دلش

 دلتنگتم یلیشده .خ یزیگفت :آره چ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۲ پارت

 

 راحت شده فتادهین یاتفاق بد نکهیمازار از ا الیخ

 در آن ساعت از صبح نگرانش کرده بود  الریآ تماس

 الریآ یشده که صدا یزیهنوز هم مطمئن بود چ اما

 قرار  یهمه ب نیهمه گرفته اس و قلبش ا نیا

اش را به بالشت پشت سرش داد و از حالت  هیتک

 به حالت نشسته در آمد  دهیخواب
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دنبالم  ییای:م دیچیدر گوشش پ الریقرار آ یب یصدا و

 یادیز یزیخرم،چیم رازیرو همون ش هیجهز ی؟باق

 بهتره  میبخر گهینمونده  با همد

 

هنوز خواب آلود  شیصدا دیکش یقینفس عم مازار

 بود 

داشته  اوشیبا س یبود مبادا دوباره برخورد نگران

 است  شانیهمه پر نیکه ا

 کرد آرامشش را حفظ کند  یسع اما

 به او پناه آورده بود  الریآ

  دییاو بگو یخواست درد دلش را برا یم یعنی نیا

کرده و درد دلش را  نانیاطم نکهیمحال بود از ا پس

 کند  مانشیاو آورده پش یبرا

 شده؟ یچ یبهم بگ ی:دوست دار دیپرس میمال یلحن با

 

 خش داشت  الریآ یصدا

کرد  یآن درد  م انیاز حجم بغض نشسته م شیگلو و

 با بابام دعوام شد  شبیوگفت :د
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 افتاد  نییاشکش تند تند از چشمش پا قطراتت

که به پدرش زده بود قلب خودش را هم  یحرفها ادی

 آورد  یبه درد م

 کند  هیراحت گر الیبا خ الریسکوت کرد تا آ مازار

 نامش را خواند :مازار ؟ یپس از لخت الریآ

 

 به درد آمد  الریآ یهمه عجز صدا نیاز ا دلش

 بود  کشینزد کاش

 گرفت  یآغوشش م در

کرد تا همه غصه ها  یو نوازشش م دیبوس یم انقدر

 برود  ادشی

 را داد:جان دلم ؟ جوابش

 

 ی:بابا مهرانت ،بابا دیدرمانده تر از قبل پرس الریآ

 منم هست مگه نه ؟
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اش شروع شد و به پشت شانه  نهیاز س بیعج یدرد

  دیاش رس

کس  یب نیچن نیآورده بودنند که ا الرشیبر سر آ چه

 شده بود 

چقدر دلتنگته  یگفت :معلوم که هست .اگه بدون محکم

خونه سوت و کوره  ستیکه ن الریآ گهی.همه اش م

.... 

 

شده جان دلم که  یداد :چ رونینه برا آه گو نفسش

 ؟ هینجوریحالت ا

 

 کرد  هیباز گر الریآ

پدرش را شکسته بود و دل خودش هم هزار تکه  دل

 شده بود

مقابل پدرش  یروز یکرد وقت یوقت فکر نم چیه

گونه دلشکسته  نیا دییدلش را بگو یو حرفها ستدیبا

 شود

با بابام  شبیقبل را بر زبان آورد :د یجمله تکرار باز

 دعوام شده .
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 حیتوض خواهدینم نیاز  ا شتریب الریآ دیفهم مازار

 دهد 

 نیباشد و گفت :هم یپر از انرژ شیکرد صدا یسع

 نجایبدون تو ا یزندگ یکن ی.فکر م امیامروز ،فردا م

 یکنم برا یم یدارم روز شمار یرفت یراحته ؟از وقت

 امیدنبالت .خودم م امیب یبگ یکه زنگ بزن یروز

بوسم تا  یکنم .سر تا پاتو م یکشم.بغلت م ینازتو م

 .... میهر دوتامون دوباره شارژ بش

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان
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 ۵۶۳ پارت

 

تر کرد و گفت :مازار به فدات  میرا مال شیصدا

 قرارم نکن  ینکن .دورم ازت ب هیگر ینجوریا

 

دلشو شکستم .هر  شبیو گفت :د دیلرز الریآ چانه

حرف تو دلم بود گفتم بهش ،آوار شدم سرش  یچ

  شهیکردم دلم سبک م یفکر م

 

 :دلت سبک نشد؟ دیپرس متیبا مال مازار

 

همه  نیبعد ا هی.مازار گال دونمیهق هق کرد :نم الریآ

نه اون  به اون سالها  یداره ؟وقت یا دهیسال چه فا

 یر نممن ب یو نوجون یبچگ یبرگرده نه من ؟وقت

گرده .چرا گفتم هم دل بابامو شکستم هم دل خودم از 

 شکستنش شکست

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یحرفها حت یرا آرام کند :بعض الریکرد آ یسع مازار

نداشته باشه بازم الزمه گفته بشن  .... کاش  ریاگه تاث

تپه با هم  یرو میرفت یگرفتم م یکنارت بودم  دست م

بغلم نگهت  یومن انقدر تو میکرد یآسمونو تماشا م

 .... یداشتم تا رو به راه ،روبه راه بش یم

 

 تلفن را قطع کرد از جا بلند شد  باالخره

شده با  شیبداند چرا با پدرش دعوا نکهیبدون ا مازار

 آرامش کرده بود  شیحرفها

 نماز صبح از جا بلند شد  یبرا

 مازار خوب بود  یبعد از نماز حالش با حرفها تا

تا سجاده اش را جمع کند نگاهش که خم شد یوقت اما

 افتاد  یبخار یبه جسم مچاله شده کنار

 بود  پدرش

بدون تشک و پتو سرش را  رونیب یهمان لباس ها با

 بود  دهیبالش گذاشته و خواب یرو

 شد  یجار شیاو باز اشکها دنید با

 داشت  یچقدر هم که دلخور هر
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 باز پدرش بود  اما

 ستادیبار مقابلش ا نیاول یبرا شبیکه د یپدر همان

  

خشک شده گل ها نشسته  یباغچه کنار بوته ها لبه

 بود 

 محمود کنارش نشست  که

که متوجه  زدیدر افکارش دست و پا م یحد به

 نشستنش نشد 

 ی:من امروز اگه با حرفها دیپدرش از جا پر یصدا با

چون  یموافقتم  کردم خواستم که تو هم بشنو ونیهما

برام مهم  یتو به خواسته دلت برس نکهیامروز واقعا ا

 بود 

 

 پر درد باال آمد  الریآ چشمان

افتاد که خواسته  ادتیشده امروز  یگفت :چ دهیرنج

 بچه هات هم مهمه ؟

 

 جا خورد  الریحرف آ نیاز ا محمود
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من از مادرتون سوا شد اما از  یگفت :زندگ متعجب

 داشتم مال شماها بود   یهر چ شهیشماها نه.هم

 

 ؟ یکن یفکر م ینجوریپوزخند زد :واقعا ا رالیآ

 

 مبهوت سر تکان داد  محمود

 سر به راه بودنند  شهیهم شیها بچه

 یاعتراض شیدر خانه به او و رفتارها یوقت کس چیه

 نداشت 

گفت :سالهاسات که خواسته دل ما  یبا دلخور الریآ

  یدل ما گذاشت ی.سالهاست که پا رو ستیبرات مهم ن

 

شده باشد گفت :من  الریمتوجه منظور آ نکهیا بدون

  دیخوا یروم گهیهمد اوشیدونستم تو وس ینم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۴ پارت

 

حرفو  نیتر شد و گفت :االن ا ظیغل الریآ پوزخند

 یریتنها دلگ یکن یکه ببخشمت ؟فکر م یزنیم یدار

 نیاز من گرفت اوشی؟اگه شما و عمو س اوشهیمن س

 یچ زایچ یخدا به جاش مازار رو بهم داد ....اما باق

که  یفراموش کنم ؟همون شب ی؟اونا رو چطور

منو وسط ده جار زد و  ییآبرو یمحبوبه خواهرت ب

به  یبه جون خواهرت افتاد یفتیب نکهیا یشما به جا

 یجون من اونم بدون سوال و جواب ،کجا از من ب

حرف محبوبه  دهیو نپرس دهیندکه  یبود دهید ییآبرو

بردن  یبرا یبرات شد حجت و دست به دستش داد

تو  یکه پدرم م یبابت آبرو رمیمن؟ دلگ یآبرو

 تونست جمعش کنه و نکرد... 
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فرستاد اما ادامه  رونیرا پردرد  و آه گونه ب  نفسش

 ی؟حت ادیم ادتیبه جونم  یغار افتاد یتو یداد:وقت

 ینجوریتو سرته که ا یک یدختر هوا یدینپرس

 ای، یبخاطرش به دل کوه بزن یو حاضر یشد یفرار

 مهیدختر اگه واقعا ن نیا یدیاز خودت نپرس نکهیا

آبرو  یب یپا تارو به اتقش کشونده و  رضایشب عل

رفته چطوره حاال  شیشدن خودش و خانواده اش پ

 داره از ازدواج باهاش فرار کنه 

 

 نیو گفت :ا دیچک یم نییدرشت درشت پا شیاشکها

.بعد از ازدواج با  یبچگ یروزها میرو ول کن بابا بر

؟چند بار ما رو  نجایا یچند بار اومد ی،هفته ا لهیجم

مسافرت ؟من بچه که  می؟چند بار رفت رونیب یبرد

 یعقلم نم دمیکش یمامانم خجالت م یبودم بخاطر پاها

 ی.بچه بودم  نم ستیو عار ن بیکه فلج بودن ع دیرس

فلجش چقدر  َمرده.چند  یپاها نیمادرم با هم دمیفهم

مدرسه که مامان نخواد  ییایبار ازت خواهش کردم ب

خودت بود و باغ  ی؟سرت گرم زندگ یومدین یول ادیب

 هات .... نیو زم
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بابا مهران چند  یدون یلبخند زد :م شیاشکها انیم

 کیعالمه هله هوله اومد خونه . کیبا  شیروز پ

و پفک به قول خودش  پسیپر از لواشک و چ سهیک

 میبود با هم نشست دهیدخترونه  خر یها یخوارک

 سیخوردم ...بابا اون همراه من لواشک خورد ،چپ

چقدر مزه  ی.اگه بدون میدیو خند میحرف زد یخورد کل

 بابا داشتن چقدر خوبه ... دمیداد من تازه فهم

 

 کرد  ینگاه م الریناباور فقط به آ محمود

  شدیباز نم یحرف چیگفتن ه یبرا دهانش

 کیخواسته  یدلش م شهیادامه داد:بهم گفت هم الریآ

 یدونیبخره ،م زایچ نیدختر داشته باشه تا براش از ا

حرف بزنم  میآرزو داشتم با بابام بش شهیبابا منم هم

 خنده دار بزنه و من بخندم ... یاون حرفها

 

باغ رفت .همانجا که جز  یبه سمت انتها نگاهش

 مشخص نبود  یزیچ یکیتار
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:عادت داره هر روز  زدیبا خودش حرف م انگار

جفت کفش  کیمن  ی.رفته برا یرو ادهیپ رهیعصر م

که مازار خونه  یتا روزها دهیخر  یاسپورت صورت

راه  یکنم .تو شیهمراه یرو ادهیپ یمنم تو ستین

از خاطره هاش ،بازم برام  گهیبرام از کارش م

 یواشکیوقتا  یبعض یحت لیبا پاست خرهیلواشک م

 یدور از چشم مازار نون خامه ا یقناد میریم

 دیلب مرزه با شیآخه بابا مهران قند و چرب میخوریم

اومد  یخوشم نم یکنه .بابا من از رنگ صورت تیرعا

 یلوس و بچگونه بود اما از وقت یادیبنظرم ز

همراه بابا مهران  یجفت کفش صورت کیعصرهام با 

من قبال  ابارنگو دوست دارم.ب نیا یلیخ گهیشده د

 یتو زایچ نیا یروتجربه نکرده بودم .جا زایچ نیا

 بود ... یخال یلیخ میزندگ

 

 بود .گفته بود وگفته بود  گفته

که زده بود تنها  یبلند شد تا پدرش را با حرفها یوقت

 بگذار 

 یکرد ته نگاه پدرش به اندازه تمام حسرت ها حس

 ست  یخال الریآ
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 طور بود  نیهم هم قایدق 

را  شیبود چه فاجعه بار بچه ها دهیتازه فهم محمود

 باخته... 
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🦋 

 

  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۵ پارت

 

  شدیم کتریبهار هر رور نزد نیا با

آنها زمستان  یکوچک و کوهستان یدر روستا اما

  دیتاز یهمچنان م
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 آن ساعت از صبح که درست بعد از نماز   بخصوص

 دوباره به کار وادارشان کرده بود  شعله

 دهیشن شیشب پ نیرا هم شانیآمدن مهمان ها خبر

 بودنند 

مهمان ها  دنیآماده کردن خانه و رس یرا برا دخترها

 به کار گرفته بود یحساب

 شانیصبحانه صدا یصبح بود که شعله برا حدودهفت

 کرد 

 وارد هال  شدنند  دخترها

 دور سفره نشستند  ینفر سه

صبحانه روز قبلشان  ادیلقمه را که گرفت  نیاول الریآ

 افتاد 

پدرش سر سفره مقابل چشمانش نقش  یخال نگاه

از چشمانش  یبست  و   حس بازنده بودن  را به خوب

 متوجه شد

را  شیکه کرد بچه ها یبود با کار دهیتازه فهم انگار

 به طور کامل باخت

پدر نبود  شیبچه ها یوقت برا چیبود ه دهیفهم تازه

 نکرد  یو پدر
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 حسرت خوردن  یبرا گرید اما

 شده بود  رید یلیشد خ مانیپش و

هر سه   دیچیساکت خانه پ یزنگ تلفن در فضا یصدا

 نفر نگاهش کردنند 

 را برداشت  یدست برد و گوش بانو

کرد و دو سه جمله در حد:آره  یکوتاه کیعل سالم

 .گفت و قطع کرد ادی.... باشه... .اال ممیداریب

 

 یلیخ دیام گهیبود .م لهیکرد  گفت :جم الرنگاهیآ به

تونه  یبگو اگه م الریکنه .گفت به آ یم یقرار یب

براش درست  یزیبغلش کنه چ قهیکمکم  چند دق ادیب

 آروم گرفت  دیکنم بخوره شا

 

 چشه  نمیبلند شد و گفت:باشه برم بب شیاز جا الریآ

 

 کرد :بمون صبحونه بخور بعد برو  شیصدا شعله
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که  شیموها یاش را رو یاتاق روسر یاز تو  الریآ

دورش رها بودنند انداخت  .شال سه گوش بافتش را 

 کی لهیجمو گفت :همونجا با  دیکش شیشانه ها یرو

 حتما گشنشه  دیبرم گناه داره ام خورمیم یزیچ

 

 را که زد  لهیخانه جم درِ 

گشود انگار پشت در  شیبالفاصه در را به رو محمود

 بود  ستادهیا

 کرد و سالم داد  نگاهش

  دیشن شهیسالمش را مثل هم جوابش

 بود  یشگیپدرش همان حالت هم یو رفتار معمول نگاه

 رفت  رونیشد و محمود ب اطیوارد ح الریآ

رفتن سر کار  یبرا یحوال نیهر روز صبح هم معموال

 شدیاز خانه خارج م

 در را بست و وارد شد  دخترک

 ینگاه ها ریدر افکارش که هنوز هم در گ غرق

رفتار دوباره امروزش  رییدرمانده روز قبل پدرش وتغ

 بود 
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 گذشت وارد خانه شد  اطیح از

 ؟ ییکجا لهی،جم لهیاش را صدا زد :جم ینامادر

 

:من آشپزوخونه هستم  دیرا از آشپزخانه شن شیصدا

 تو  ایجان ب الریآ

 

 پهن بود  یصبحانه کنار بخار سفره

 و گردو دلش ضعف رفت  رینان تازه و پن دنید با

او را  یغذا لهیگرفت تا جم یرا م دیاول ام دیبا اما

 بپزد

 دیام ریسالم .صبح بخآشپز خانه شد و گفت : وارد

 کجاست ؟
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۶#پارت 

 

 نگاهش کرد  لهیجم

 دی.ام زمیبرق زد و گفت:سالم عز دنشیبا د چشمانش

 اتاقه  یتو

 

 یب دیگفت ام یجور کیو گفت :بانو  دیخند الریآ

 ادیازش نم یقراره فکر کردم بچه هالک شده .صدا

 که   

 

 ینم هیدستپاچه شد و گفت :آره فعال گر یکم لهیجم

 کنه 

 

داداش  نیا نمیبه سمت اتاق رفت و گفت :برم بب الریآ

 کرده  کاریقشنگم چ
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 یباز شیکف اتاق نشسته بود و با عروسکها دیام

 کرد  یم

 به سمتش حرکت کرد  دیرا د الریآ تا

 کرده بود دایچهار دست و پا رفتن مهارت پ در

 او را بغل کرد  اقیدو زانو نشست با اشت یرو الریآ

بوسه بزرگ از صورتش گرفت و گفت :سالم  کی

 دلم . زیعز

 

کرده اند  هیکه گر یبچه ها هیاصال شب دیام صورت

 نبود 

 شتریخواهرش ب دنینموند و با د یسر حال م یحساب

  دیرا تند تند به هم کوب شیهم ذوق کرد و دستها

از صورتش گرفت و  یگریمحکم د یبوسه  دخترک

گفت :قربونت برم چشمات برم  من .تو که مثل فرشته 

 هیگر گهیپس چرا مامانت م یکن یم یباز یها دار

  یکرد یم
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فقط  دیفهم یرا نم شانیکه معن الریآ یبه حرفها دیام

 تیجذاب شیشده بود برا انیبچگانه ب یچون با صدا

 دیداشت با صدا خند

 یغنج رفت و گفت :فدا دیام دنیخند یبرا الریآ دل

 من ..... یچشم آب زیقشنگت بشم .عز دنیخند نیا

 

شد و دلتنگ  گفت ؛ تو هم مثل  دیبه چشمان ام رهیخ

 داداشت چشمات قشنگه ها 

 

 بود  دهیروز بود که مازار را ند ستیاز ب شتریب

  دیرا بوس دیام یچشم ها یرو آهسته

 ی؟نکنه دلت برا یگرد هیواقعا گر نمی:بگو بب گفت

 تنگ شده بود  یابج

 

از پشت  دادیکه روحش را نوازش م ییآشنا یصدا

سرش گفت :داداش دلش تنگ بود .همون داداش 

 چشم قشنگش 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



  دیاز جا پر الریآ

پوستش  ریز یمازار در آستانه در حس خوب دنید با

 شد  یجار

 یک یو گفت :سالم تو ستادیبه بغل مقابل مازار ا دیام

 ؟ یاومد

 

 جلو رفت  مازار

 روزیو گفت :مگه شما د ستادیا یفاصله کم با

 

دستور   یکرد دارمیب یوسط خواب ناز زنگ نزد صبح

  امیهر چه زودتر ب یداد

 

 نشست  الریصورت آ یرو ینیدلنش لبخند

 تمام اجزا صورت مازار چرخاند  یرا رو نگاهش

شبانه  یرانندگ کیسرخ و خسته اش خبر از  چشمان

  دادیم یطوالن
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 یستادیکرد :چرا ا طنتیش دیرا د الریکه تعلل آ مازار

 ستین دیپس .باور کن انقدر که من دلتنگتم ام

 بغلم ؟ ییایب یخوای.نم

 

با خجالت به در باز اتاق نگاه کرد و گفت  الریآ

  رسهیوقت سر م کی:مامانت 

 

 را از  همسرش گرفت  دیام مازار

 گذاشت  نیزم یرو

 

را گرفت  الریبود که دست آ ستادهینا کامال صاف هنوز

 و  دیو او را به آغوش کش

  دیاش چسب نهیس یدرست رو الریآ سر

قهوه  یادکلن آغشته با بو یهمه دفعات قبل بو مثل

که معلوم بود تازه خورده شامه دخترک ذوق زده  یا

 آغوشش را پر کرد انیم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۷ پارت

 

حلقه کرد و او را به  الریدور آ شتریدستش را ب مازار

خودش  فشرد و گفت :آخ چقدر دلم برات تنگ شده 

زود تموم  نجایبود ....شما قرار نبود کاراتو ا

 قرارته     یدورتر دلش ب لومترهایک یکی یگی؟نمیکن

 

ازعطر تن مازار گرفت و گفت : اگه  یگریدم د الریآ

  دیکش یکه حاال حاالها طول م میکرد یعجله نم
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 الریباز آ یها انیم یروسر ریدستش را از ز مازار

 ؟ یکرد و گفت :امروز خوب

 

و گفت  دیمازار کش نهیس یآهسته دستش را رو الریآ

 خوب خوبم  ی:حاال که تو هست

 

 شهیبه بعد هم نیو گفت :از ا دیکش یقینفس عم مازار

 هستم 

 

و  زدیاز همان ابتدا نق  مکه  دیام هیگر یصدا باالخره

 خواست که بغلش کنند بلند شد  یم

 از مازار جدا شد و به سمتش رفت  الریآ

  دیاش را به آغوش کش یکوچک دوست داشتن برادر

 کنه  یم یخنده به مازار گفت : حسود با

 

 پدر سوخته  ی:آ دیآهسته لپ برادرش را کش مازار
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باال  الریتا صورت آ دیصورت ام یرا از رو نگاهش

 ؟ ی:صبحونه خورد دیو پرس دیکش

 

؟تمام  یجواب داد :نه .تو جرا انقدر خسته ا الریآ

 ؟ یکرد یرو رانندگ شبید

 

بعدش  میصبحونه بخور میلبخند زد :آره .بر مازار

 ؟ میچند ساعت بخواب

 

دست به  دیکش یرا م شیرا که داشت موها دیام الریآ

تو چند  میصبحونه بخور میدست کرد و گفت :بر

 شدم  داریساعت بخواب من تازه ب

 

 الریبلند آ یاز موها یرا که تکه ا دیمشت  ام مازار

 الریآ یباز کردو موها متیبود گرفت و  با مال انشیم

 یتو بغلم باش دیو گفت : با دیکش رونیرا از دستش ب

 یرانندگ کسرهینه تنها  یتا راحت بخوابم و خستگ

 یتا تو یکه نبود یچند روز نیکه کل ا شبیکردن د

 راحت بخوابم رو در کنم الیو با خ رمتیبغل بگ
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 دست جلو برد  

همراه  الریگرفت دوباره سر آ الریرا از بغل آ دیام

بود  دیدست ام انیکه م شیاز موها گرید یدسته ا

 شد  دهیکش

 ستادیا شیسرجا مازار

کرد  یرا باز م دیکه دوباره داشت مشت  ام همانطور

 بکشد  رونیرا ب الریآ یتا موها

 کرد مقاومت کند  یم یکنان سع غیج غیهم ج دیام

نگاه کرد و گفت :موهاتو جمع کن  الریبه آ یچپ چپ

 شهیهمه رو که برات از ر یذاریچرا موهاتو باز م

 کند

رفت  ادمی. یو گفت :هول هول شد دیخند الریآ

 موهامو جمع کنم .

 

 انیکه م الریو بلند آ اهیس یبه چند تا تار مو مازار

 شیپ ینجوریبود گفت :اگه ا زانیآو دیام دیدستان سف

  یشیبره که کچل م
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 بلند تر  نباریا دیدوباره خند الریآ

 شارژش کرده بود  یآمدن مازار حساب کال

لبخند زد و  دیکه حالش خوش همسرش را د مازار

 صبحونه و خواب ؟ میگفت :بر

 

 یم رونیکه پشت سر مازار از اتاق ب یدر حال الریآ

 که بعد صبحونه بخوابه  یدید ویک یرفت گفت :آخ

 

گرفت و گفت  دیام دیاز دست سف یزیگاز ر مازار

 نفر... نیاول میشی:حاال ما م
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  یزغال#چشمان
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 ۵۶۸ پارت

 

 یاز صبحانه مازار به سمت  اتاق رفت تا کم بعد

 بخوابد .

 یصبحانه را جمع م یکه سفره  الریدر اتاق به آ دم

خسته ام . منتظرما  یلیخ الریکرد نگاه کرد وگفت :آ

 .میبخواب ،دوساعتیکی ایزود ب

 

صورتش  یکه رو یو لبخند لهیبا خجالت به جم الریآ

 گفت. یبود نگاه کرد .باشه ا انینما

 را جمع کرد وبه آشپزخانه رفت. سفره

 ظرفش بود. یمربا تو یکردن باق یخال مشغول

 یظرفها ستاد؛تایا نکیبه بغل کنار س دیام لهیجم که

آمدن از  نییبه پا تیرضا د؛کودکیصبحانه را بشو

 داد  یبغل مادرش نم

جلو رفت و گفت :شما برو من خودم ظرفها رو  الریآ

 .شورمیم
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تو برو مازار  زمیقبول نکرد و گفت:نه عز لهیجم

 بخوابه. خوادیخسته اس م

 

از  یگذاشته و کم لهیشانه جم یآهسته دست رو الریآ

 ستین شتریب کهیدورش کرد و گفت :چهارتا ت نکیس

 .شهیاالن تموم م

 

شستن همان چهار تکه ظرف بود که مازار  ریدرگ

 ؟ یاومد الریکرد :آ شیصدا

 

را بلند کرد تا به گوش  شیصدا یپاسخ کم در

 شوهرش برسد و گفت :کارم تمومه.

 

 و در آب چک گذاشت  دیظرفها را آب کش تندتند

 سمت تلفن رفت تا به مادرش خبر بدهد به
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گفت :بانو جان  الریرا جواب داد و آ یبانو گوش بازهم

 شهی.م امیمونم بعد م یم نجایکم ا کیمازار اومد .من 

 ؟ امیتا منم ب یکارها رو بذار

 

 نیچن دنیمعلوم بود منتظر شن شیکه از صدا بانو

 :مازار اومده ؟!تنها؟! دیه پدسنبود یخبر

 

که قرار بود فردا  نایپاسخ داد:آره خانوم جون ا الریآ

 .انیب

 

گفت :پس چرا مازار زودتر  طنتیو با ش دیخند بانو

 نتوستم تحمل کنه ؟ گهیاومده ؟د

 

متوجه منظور خواهرش شد و با خنده گفت :از  الریآ

  ایشد ایح یب یلیخ یشوهر کرد یوقت

 

خنده بانو همزمان شد با صدا زن دوباره مازار  یصدا

 الر؟ی:آ
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 پاسخ داد:اومدم.اومدم. الریآ

 

،دوساعت  یکیکنه. یبانو گفت :مازار صدام م به

 کمکت. امیمونم.صبر کن م یم ششیپ

 

 شیبا محبت گفت :باشه قربونت برم. برو پ بانو

 شوهرت.

 

 لهیرا قطع کرد و بلند شد تا به اتاق برود که جم تلفن

اون ور  رمیجان من دارم م الری:آ ستادیمقابلش ا

 کمک مادرت وبانو 

 

او ومازار را تنها  خواهدیم لهیمشخص بود جم کامال

 بگذارد.

 حرکتش خوشش آمد. نیهم از ا دیخجالت کش هم

رو  نیا شهیگرفت و گفت:م الریرا مقابل آ دیام کاله

 ؟یسرش کن
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 را پوشاند.  دیکاله ام الریآ

 نباریکودک بودکه ا یپشم یاندن جورابهاپوش درحال

 هیشب یمازار با حالت یصدا

 شهیچشمام باز نم ؟بخدایالراومدی:آادبلندشدیفر

 

 فاصله گرفت و به سمت اتاق رفت دیاز ام عیالرسریآ

 تیاتاق شد و در را پشت سرش بست .با عصبان وارد

  یگفت :چه خبره زشته مازار؟آبرومو برد

 

و بدون خجالت گفت  یبر خالف او با خونسرد مازار

و پنج، شش،روز  ستی.بعد از ب ستین یخبر چی:ه

 بغلم باشه. یزنم تو خوامیاومدم م
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۶۹ پارت

 

دوباره مثل  الریدوباره باعث شد بود آ یروز دور چند

اول از مازار خجالت بکشد و  با هر حرف  یروزها

 شود. دیاو  سرخ و سف

و به سمت  دهیکرد نشان ندهد که خجالت کش یسع

 شوهرش رفت.

 بود نشست. دهیمازار که دراز کش کنار

و او را وارد به   دیچیدست دور کمرش پ مازار

 کرد  دنیخواب

 درست مقابل هم بود  صورتشان

 کیمازار از همان فاصله کم  رهیکه نگاه  خ الریآ

شده که تو  ی:چدیکرد پرس ینم شیلحظه هم رها

 ؟ یاومد هییزودتر از بق
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 یلبها یزمان حرف زدن همسرش نگاهش رو مازار

 او قفل شد

 کی روزیوگفت : د دیجلوبرد.گوشه لبش را بوس سر

حس کردم الزمه هرچه  یحرف زد یجور

 زودترکنارت باشم.

 

 .یلبخند زد :درست حس کرد الریآ

 

حلقه کرد و آهسته نوک  الریدستش را دور آ مازار

 . دونمیو گفت :م دیاش را بوس ینیب

 

 

 یزیو بوسه ر دیکش الریآ یلبها یرا تا  رو لبش

 آن کاشت یرو

اطراف  نیا یکار کیادامه داد :البته خودم هم  و

 دو نشون زدم.گفتم قبل از ریت کیشد که با  نیداشتم ا

 انجامش بدم امیب یلیدو، سه روز تعط  نیا
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به آغوشش رفت .خواب از  الریلحظه که آ همان

 . دیسرش پر

 یجار شیبه خواستن بود که در رگ ها لیم شیجا به

 شد.

به  الریداند که تا قبل از آمدن آ یخدا م وگرنه

 آغوشش فقط قصدش خواب بود و بس .

 

 تر بود  یتر و طوالن قیبوسه دومش که عم همراه

گرفت و دست  یرا به باز الریآ یدستش موها کی

 .دیخز الریلباس آ ریآهسته ز گرشید

 دست مازارگرم شد. یاز داغ الریآ

در سر  دنیجز خواب یگرید یشوهرش فکرها دیفهم

 دارد.

 را شکر کرد که صبح حمام گرفته.  خدا

 یو ب یآهسته گفت:مازار چشمات دارن خستگ 

 .یکرد یرو رانندگ شبی؛تمام د زننیرو داد م یخواب
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در  مویدر جواب همسرش گفت :خوب تو خستگ مازار

 کن.

 

 زد. ینیریلبخند ش الریآ

 دنیشیبود که هوس چ نیریش یبه حد لبخندش

 را به جان مازار انداخت. شیدوباره لبها

بوسه اش را آنقدر طول داد که هر دو از نفس  نباریا

 افتادنند ....

 

*** 

 دورهم نشسته بودنند. یخانوادگ

که تازه از نمازه مغرب فارغ شده بود هم به  شعله

 وستیجمعشان پ

پوست کنده را به دست مادرش  وهیبشقاب م منصور

داد و به مازار گفت: مازارجان چه خبره ؟اوضاع 

 روبه راهه؟
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 یحساب ؟سرمیپاسخش را داد:خبر سالمت مازار

طرف  خودمم.از یکارها ریطرف درگ کیشلوغه؛از 

 .یعروس یکارها گهید

 

که از صبح قصد  یسوال الریکه آمد آ یعروس اسم

 یمازار چ یرا داشت به زبان آورد:راست دنشیپرس

 نجا؟یا انیگرفتن ب میتصم نایشده که خانوم جون ا

 

 نیا الریتشر زد :ِا.آ الریحرف از آ نیا دنیبا شن شعله

 ارنیب فی؟خونه خودشونه هروقت تشر هیچه حرف

 چشم . یقدمشون رو

 

.بغ دیاز تشر مادرش مقابل مازار خجالت کش الریآ

 کرد.

که بابت تشر مادرش  الریبه آ ینگاه مهربان مازار

 در هم شده بود کرد . شیاخم ها

 .دیپاش شیمهربانش را به رو لبخند
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۷۰ پارت

 

خانوم جون بود.خانوم  شنهادیبه جمع گفت :واال پ رو

سر و  یکنفربیکه   ستیدرست ن نیجون گفتن)) ا

و بعد هم  رازیش انیدنبال دخترها تا ب ادیصدا  ب

 نجایا نکهی.بخاطر ایعروس یبرا رازیش انیخانواده ب

دنبالش  مییایب یبهتره خانوادگ کهیکوچ یروستا کی

. تا میبد هیهمسا وو شربت هم به در  ینیریش کی

 یاز عروس قیطر نیها و اهل روستا از ا هیهمسا

دخترها باخبر بشن((.به قول خودشون خواستن با 

 دنبال عروس خانونم هاشون. مییایعزت و احترام ب
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 خانواده به گل لبخند شکفت . یهمه اعضا صورت

 خانوم جون به دلشان نشست. یبا شعور نیا

از  یهمانطور که در حال حرف زدن بود.برش مازار

و به  الرگرفتیرا سر چاقو زد به سمت آ بیس

 میشد که تصم نیادامه داد:خالصه ا شانیصحبتها

 خومتتون . مییایب یگرفتن خانوادگ

را به جا آورد:  یرسم مهمان نواز شهیمثل هم شعله

چشم ما.واقعا با  یقدمشون رو ارنیب فیهر وقت تشر

 کارشون خوشحالمون کردن نیا

 

رفات معمول مازار گپ و گفت و تعا یاز کم بعد

به رفتن و سر زدن به باغ اعالم  یرا مبن مشیتصم

 کرد.

اش  یرا گرفت تا او همراه الریشعله هم اجازه آ از

 کند.

 مازار راه افتادنند. ییبایدو با هم به سمت باغ ز هر

 

 .زدنندیشب قدم م کیدوش هم در دل تار دوشا
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 سرد تر بود. رازیش یاز هوا یلیباغ چشمه خ یهوا

حلقه کرد و گفت:  الریرا دور شانه آ مازاردستش

 ؟ ستیسردت ن

 

روستا  یشدن توسط اهال دنیهر چند از د الریآ

 .دیکش یخجالت م

بخاطر زحمت  شیدانست مردم روستا یخوب م اما

موقع آن  نیا یخوابند و کمتر کس یشبها زود م ادیز

 .شودیهم در سرما از خانه اش خارج م

کم  کیو گفت : دیبه شوهرش چسب شتریب پس

 سردمه.

 

گوش همسرش برد وگفت  کیسرش را تا نزد مازار

 کنم . یباغ خودم گرمت م می:بر

 

 خواست حرف بزند  الریاو سر بلند کرد و آ تا

که از رو  دیو ناه رضایدر نگاه عل شانیهر دو نگاه

 افتاد. ریآمدنند گ یبه رو م
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 شدنند. ریچهار نفر غافلگ هر

 

دانستند چه عکس  یکدامشان نم چیکه ه یطور

 نشان دهند. یالعمل

 در سکوت به هم نگاه کردنند.  هیثان چند

 چیصحنه مقابلش ه دنیاز د نکهیبا ا رضایعل نکهیا تا

 نداشت. یتیرضا

حرف  یکه اجبار برا ییرا شکست و با صدا سکوت

مشخص بود گفت :سالم شب  یزدن در آن به خوب

 .ریبخ

 

 دست دادن با مازار جلو آورد یدستش را برا و

حلقه  الریدستش دور آ کیکه همچنان  یدر حال مازار

 بود با او دست داد.

 کرد. رضایپر غضبش را روانه چشمان عل نگاه

دانست  غضب  داشتنش نه بخاطر  یخوب م خودش

 .الربودهیشوهر آ یروز رضایعل نکهیا
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بار  شیست که او با ندانم کار یبخاطر تهمت بلکه

 کرد. چارهیدخترک پاک ب

 داد. یلب سالم کوتاه ریهم ز دیناه

کدامشان جز  چیکه به گوش ه الریسالم آ یصدا

 .دیخودش نرس
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۷۱ پارت

 

  دیبار ینم نم  م باران
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خاک  یبود .بو یو باران یزمستان یاز عصرها یکی

 را پر کرده بود. اطینم خورده کل ح

دو خانواده دست به دست هم داده بودنند  یاعضا همه

 ها کنند. نیها را بار ماش هیزیتا جه

 لیخواستند در اثر باران کارتون ها و وسا ی؛نم

 خراب شود.

 

 روز از آمدن مهمان ها . دو

 . یحساب ییرایاز دو روز استراحت و پذ بعد

خبر کرده بودنند تا  نیکه ماش یهمان زمان درست

 کنند. رازیش یها را راه هیجهز

 به سرش زد. دنیهوس بار باران

به دست  یریگ وهینفس زنان و جعبه آب م حانهیر 

که  روزیاز د الریو گفت :خوب آ ستادیا الریمقابل آ

  رضاین،علیرفت رونیاون شب که با مازار ب یبهم گفت

ازت  ارمیب ریوقت گ کیمنتظرم  دتونیکوچه د یتو

اتقدر کار  یبوده؟ول یبپرسم باالخره واکنشش چ

 کنم. یکه وقت نم ختهیسرمون ر
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 وهیو آبم دیخند حانهیر یحس فضول نیبه ا الریآ

 کیسالم عل کیبابا  یچیرا گرفت و گفت: ه یریگ

که دور  یتا وقت رضایو رد شدن رفتن .فقط عل میکرد

 دست مازار دور کمر من بود. یشد چشمش رو

 

زد و گفت :به درک .برن به جهنم  یپوزخند حانهیر

 .شیخودشو و زنشو و اون مادر زن عوض

 

که مثل خواهر شوها   حانهیبه حرص خوردن ر الریآ

و گفت :  دیخند زدیآن هم از نوع بدجنسشان  حرف م

 .میشد سیبرو کمک کن تا زودتر تموم بشه .خ ایب

 

 .کردنند یها را راه نیکه تمام شد و ماش شانیکارها

 عوض کردنند و دور هم نشستند . لباس

شدنند  ییرایمشغول پذ  کیگرم و ک ریهم با ش دخترها

. 

 برود. رونیسرما از تنشان ب تا

:شماره شوهر هاله رو به دیاز شهرام پرس مهران

 ؟ یراننده داد
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و گفت :آره .به خود  دیرا نوش ریاز ش یکم شهرام

 یها حدودا چه ساعت نیهاله هم زنگ زدم گفتم ماش

 .رازیرسن ش یم

 

امروز صبح از  نیکه خودش هم کیک یبرش مازار

بشقاب گذاشت و گفت :شهرام  یبودتو دهیشهر خر

 کیکنن. یما رو خونه خودمون خال یبارها یگفت یم

 نکنن. یوقت همه رو خونه خانوم جون خال

 

راحت قرار شد  التیسر تکان داد و گفت :خ شهرام

نبات و  شیونه خانوم جون پهاله بمونه خ

 کارگرها.شوهرش هم بره خونه شما.

 

در جمع چرخاند وگفت :دست همه  یجون نگاه خانوم

....مخصوصا مادر  نیدیاتون درد نکنه زحمت کش

 عروسهام که سنگ تموم گذاشت. 
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انداخت و گفت :خواهش  نییمتواضعانه سر پا شعله

 نکردم . یکنم کار یم

 

جون به محمود که باز هم فقط فقط از سر  خانوم

شوهر سابق  یها لیفام یاجبار در آن جمع که همگ

شدنند نشسته بود گفت :آقا دست  یمحسوب م لهیجم

  نیدیشما هم درد نکنه .زحمت کش

 

 بود.  نییهمانطور که سرش پا محمود

سر بلند کردن و چشم در چشم شدن   یبرا یا عالقه

 فهیکنم وظ یگفت :خواهش م داد یبا مهران نشان نم

 بود.ان شاهللا مبارکشون باشه و خوشبخت بشن.

 

 آورد. رونیکت بافتش ب بیرا از ج یجعبه ا لهیجم

که کنارش نشسته بودنند گذاشت  الریمازار و آ مقابل

.شما فردا  تونهیعروس هیهد نیو گفت :مازار جان ا

 موقع نتونم بهت بدم . کی دمی؛ترسیهست یراه
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:خوب چرا دیمتعجب به مادرش نگاه کرد وپرس مازار

 یمامان جان ؟!بذار شب عروس یدیکادو م یاالن دار

 !گهیبده د

 

را در هم گره زد وبا  شیمعذب دستها لهیجم

 دیکه کامال از لحنش مشخص بودگفت :شا یتینارضا

 مامان. امینتونم ب یعروس یبرا
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۷۲ پارت
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 یتون ی:چرا نم دیناباور نگاهش کرد و پرس مازار

 !؟ییایب

 

 میزنیباز معذب جواب داد : بعدا با هم حرف م لهیجم

 مامان.

 

دانستن جواب سوالش اصرار داشت و  یاما برا مازار

 یبرا یمامان .واسه چ میصحبت کن نجایگفت :هم

 ؟ییاینم یعروس

 

گرفت  یاش را به باز یروسر یگوشه  نباریا لهیجم

هنوز کوچولوعه مامان جان .مسافرت  دیو گفت:ام

 باهاش سخته .

 

 کیمن .کال  نیماش یتو ایمحکم گفت :شما ب مازار

من کامل در خدمت  نیشب راهه .ماش کی ایروز 

هم آپارتمان من کامال واسه تو .اصال  رازیشماست .ش
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 یکه وقت عروس نیهم یهنوز اجاره اش ندادم برا

 یشما اونجا راحت باش

 

 یدر جواب مازار گفت :چرا انقدر اصرار م محمود

شوهر سابقش  لیفام یتو ادیب ستیراحت ن دیشا یکن

. 

 

 ایبُرنده نگاهش کرد و گفت :اون دوست نداره  مازار

 شما؟

 

شانه پسرش گذاشت :مازار  یدستش را رو مهران

 جان بابا؟

 

 .نیاجازه بد به پدرش نگاه کرد :باباجان لطفا مازار

 

 یدوباره مادرش را مخاطب قرار داد:خودت برا و

 شوهرت ؟ ای یاومدن مشکل دار
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تازه  دینگاهش کرد و گفت :قربونت برم ام لهیجم

 ... کسالشهی

 

رو  دیو گفت :ام شدیتر م یهر لحظه عصبان مازار

 ؟ هیچ ومدنتین یاصل لیبهانه نکن مامان.دل

 

،محمود جواب داد: من بهش گفتم  لهیجم یبه جا باز

 .ادیتونه ب ینم

 

.نگاهش را پر خشم دیبه سمت محمود چرخ زیت مازار

 :چرا؟دیبه او دوخت و پرس

 

 میزنیپاسخ داد:مگه مامانت نگفت بعدا حرف م محمود

 نه االن . ییتنها یبعدا تو یعنی.بعدا 

 

 بود. یعصبان یحساب مازار

 یاش نم یعروس یگفت برا یمادرش م نکهیا

 را  به جوش آورده بود. دخونشیآ
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 میریم می؟ما فردا دار یک یعنیگفت :بعدا  یبا تند پس

 ای ادیمن م یعروس یمادرم برا نمیبب خوامیم  رازیش

 مشخصه بشه.  فمیاالن تکل نیهم خوامینه ؟م

 

شده مازار؟امروز  یاز جا بلند شد و گفت :چ محمود

 ؟ یگرد یدنبال دعوا م

 

جا بلند شد :آره .اگه قرار باشه مامان  هم از مازار

 کشه. یکار به دعوا م ادین میعروس یبرا

 

 جو که متشنج شد. 

هم که تا آن لحطه فقط تماشاگر بودنند از  هیگم بق کم

 جا بلند شدنند

 

 لهیبه پدرش گفت :بابا چرا جم متیبا مال  منصور

 ؟ رازیپسرش نره ش یعروس یبرا
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نگاه کردن به پسرش نگاهش را به  یبه جا محمود

 نه؟یمازار داد و گفت : حتما صالح در ا

 

که  نهینگاهش کرد :چرا صالح در ا نیخشمگ مازار

نباشه؟چون شما دلت  میعروس یمادرم من تو

 خواد؟ینم

 

زنم  خوادیگفت :آره من دلم نم یهم عصبان محمود

 ادیب

 

 بود  یعصبان مازار

 شدیمحسوب م باالخره محمود پدر همسرش اما

به  یاحترام یبزند که باعث ب یخواست حرف ینم

 شود. الریخانواده آ

 .دیصورتش کش یدستش را رو محکم

خودش بخرد  یبرا یحرکت زمان کوتاه نیبا ا تا

 نشود نیولحنش بدتر از ا
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 ۵۷۳ پارت

 

 .دیصورتش کش یدستش را رو محکم

خودش بخرد و  یبرا یحرکت زمان کوتاه نیبا ا تا

 نشود نیلحنش بدتر از ا

 پسرش؟ یعروس ادیزنت ب دی:چرا نبا دیپرس

 

شوهر  لیفام ونیم ادیب دیپاسخ داد:چرا با محمود

 سابقش
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 کرد. ی،محمود را درک نم مازار

گفت :چون  یعصب دیفهم یاحمقانه اش را نم تعصب

 .یمانع اومدنش بش یتون یمادر منه ؟نم

 

شانه پسرش گذاشت :مازار آروم  یدست رو مهران

 باش.

 

تر کرد و گفت  میدر جواب پدرش لحنش را مال مازار

 کنم . ی:بابا خواهش م

 

 به مادرش نگاه کرد . مهران

جون آهسته پلک زد و با نگاهش از مهران  خانوم

 خواست آرام باشد.

و شوهرش به همراه شهربانو و شوهرش که  فرشته

لباس عوض  لیوسا یید از جا به جابالفاصله بع

 کردنند.

 زدنند. رونیو از خانه ب 
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 باغ چشمه بزنند. انیم یگشت تا

که حضور داشتند هم همه ساکت به  یآنها انیاز م اما

 دادنند یآن دو نفر گوش م یصحبتها

 جون ومهران و شهرام. خانوم

 . شیهمراه شعله و بچه ها به

به  مادرش که در سکوت به مجادله آنها گوش  مازار

 کرد نگاه کرد. یم

 بود. یاز همه عصبان شتریدست او ب از

 یچیه یخوایبود و گفت :نم یدگیپر از رنج نگاهش

تو ،هم  ستین یمامان؟واقعا چون شوهرت راض یبگ

پسرت  یعروس یبرا یخوایو نم یراحت قبول کرد

 ؟یکنارم باش ستیشب هم قرار ن کی نی؟همییایب

 

 

جمله پسرش فرو  کی نیبا هم لهیچشمان جم اشک

 افتاد.

پسرش  یعروس دنید یداند چقدر آرزو یخدا م فقط

 را داشت 
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 بود ستادهیکه کنار مازار ا الریآ

 برد نیکه بود را هم از ب یرفت فاصله کم جلو

 مازار را گرفت و نامش را خواند :مازار ؟ یبازو

 

گفت  یهش کرد و  عصبشانه نگا یاز رو مازار

با مامانم  فمیتکل خوامی؟م گمیدارم م ی:جان؟ مگه چ

 روشن بشه ....

 

را نشانه گرفت و گفت  لهیجم مشینگاه مستق دوباره

بودنت کنارم  یکه برا هیتنها شب می:شب عروس

 چیمامان. ه یکنارم باش خوامیکنم. م یاجبارت م

نکردم.اما  هیمنم گال ینبود میزندگ ییجا چیوقت، ه

شب  نیچون مهم تر یتو باش خوامیاون شب م

من چقدر انتظار  یدونیم ی.تو بهتر از هر کسمهیزندگ

بار  نیبار و آخر نیاول ی.االنم برادمیاون شب رو کش

منطق بشم مامان.اصال برام  یب خوامیم میزندگ یتو

برام  نینه ؟فقط ا ای هیکه شوهرت راض ستیمهم ن

سالها که خواسته  آقا  نیتمام ا یمهمه که به جا

خواسته  نباریداشت.ا تیمحمود بر خواسته من ارجح
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 گهید ینبود یداشته باشه.اگر شب عروس تیمن اهم

 .ینیب یمن رو نم

 

 

باشدبه سمت  لهیاز جم یجواب چیمنتظر ه نکهیا بدون

 رفت  یدر خروج

راه برگشت دوباره به مادرش گفت :نگاه نکن  انهیم

و شبانه هم  ارمشی.بخدا شبانه م جاستنیزنم اهل ا

.مامان من  فتهیچشمت بهم ب ذارمیدنبالش.نم امیم

دم نزدم .فقط  یکم داشتم ول میزندگ یتو رو تو شهیهم

تنها خواسته پسرته  نیدل بده به دلم  .ا میشب عروس

  یحاال خود دان

 

 به سرعت از در هال خارج شد و
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 رهیخ راهنیال پ کیبه راه رفته مازار آن هم با  الریآ

 شد.

که مازار رفته  یو راه انیگر ی لهیجم انیم نگاهش

 بود سرگردان بود.

 دییکرد جو را آرام کند و گفت :بفرما یسع منصور

 .اریب ییجان زحمت بکش چندتا چا حانهی....ردینیبش

 

به سمت آشپزخانه پا تند کرد که منصور  الریآ

را گرفت و کنار خودش متوقفش کرد و   شیبازو

تو برو  حانه؟یآهسته گفت :تو کجا ؟مگه نگفتم ر

 دنبال شوهرت 
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 دودل بود. الریآ

 یمازار م تیخواست برود هم از عصبان یدلش م هم

 .دیترس

 یعصبان یلیمنصور به زبان آورد:خ یرا برا ترسش

 بود.

 

را فشار داد و گفت :خوب  شیآهسته بازو ورمنص

باشه.االن حق با مازاره و الزمه بدونه که تو طرف 

 .یاون

 

 سر تکان داد. الریآ

 مازار رفت و آنها را برداشت. یسمت ُکت و گوش به

لحظه چشمانش به مهران افتاد و باز و بسته  کی

 .دیاو ولبخند گرمش را د یشدن پلکها

تنها  ای:برم دنبالش؟ دیو آهسته پرس ستادیا کنارش

 بمونه ؟
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 یحس خوب شیکه لحن صدا یبا انعطاف طور مهران

کرد گفت :برو دنبالش  یم ریسرا ز الریرا به قلب آ

 بابا.

 

طول  شتریب قهیدق کی دیو مهران شا الریآ صحبت

 .دینکش

 پرت کرد. شیحواس محمود را به دو روز پ اما

 تازه آمده بودنند. شانیکه مهمان ها یروز همان

مهران عروسش را به آغوشش دعوت کرده  یوقت

استقبال  شنهادیپ نیبا شوق از ا یجور یالریبودآ

 کرد.

 دخترک است. یکه او پدر واقع انگار

 دایحس باختن پ قایکه عم شیزندگ ییاز جاها یکی

 کردهمانجا بود.

 نکرده بود. یپدر شیرا که سالها برا دخترکش

 باخت. بهیغر یعرض چند ماه به مرد در

 به آغوشش رفت. لیکه با کمال م ینحو به
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و مهران را از  الر،مازاریآ یلبها ینشسته رو لبخند

 نظر گذراند.

تنها شد به  لهیاز لج همان لحظه بود که تا با جم دیشا

پسرش به  یعروس یدهد برا یاو گفت اجازه نم

 خانواده برود. نیا انیو م رازیش

 

 

 از خانه خارج شد. الریآ

 .دیبار یهمچنان م باران

 نبود. یهم از مازار خبر اطیح در

 کرد. دایپ نشیکوچه او را سوار بر ماش یتو

 همزمان شد با استارت زدنش. الریآ دنیرس

 را دور زد و سوار شد. نیماش الریآ

را  چارهیبه همسرش که کت ب ینگاه کوتاه مازار

 سفت  در آغوش گرفته بود انداخت و حرکت کرد.

 داشبورد گذاشت. یرا رو یگوش

 دو در سکوت نشسته بودنند. هر

 .دیرس یحرکت چرخ ها به گوش م یو تنها صدا 
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 یهم نم الریدر افکارش غوطه ور بود و آ مازار

 ببرد. نیبزند تا خلوت او را از ب یخواست حرف

 دانست. یرا نم یاز آداب شوهر دار یبعص

سکوت  ایبزند  یحرف دیمواقع با نیدر ا نکهیا مثال

 کند بهتر است.

اصال دنبال مازار هم  دیاگر دست خودش بود شا یحت

 گذاشت تنها باشد. یآمد و م ینم

 گونه راحتتر است . نیکرد او  ا یفکر م چون
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 ۵۷۵ پارت
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منصور مجبور به آمدنش کرد از او  نکهیبابت ا اما

 ممنون بود.

 تا سوار شد. چون

 کرد. افتیاز آمدنش را از نگاه مازار در تیرضا حس

ساعت گذشت .غروب شده بود و هوا رو به  مین حدود

 رفت. یم یکیتار

 راند. یدر سکوت م مازار

 کرد. یحواله اش م ینگاه مین یهم فقط گاه الریآ

 کیاو که  دنیانداخت و با د الریبه آ ینگاه مازار

 بر تن نداشت. شترینازک بافت ب کیتون

که تا آن لحظه فراموش کرده بود  نیماش یبخار

 روشنش کند را روشن کرد.

خودش را به  نطوریدانست دخترک بابت سرما ا ینم

 دستانش بغل کرده. انیهمراه کت م

اوست که مظلوم و کز  تیبخاطر رفتار و عصبان ای

 .کرده نشسته
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که  یمازار سکوت را شکست :اون کت یصدا باالخره

 دمایرو من تازه خر یکن یمچاله اش م یطور نیا

 بپوشمش. خوامیفعال م

 

به شوهرش که لحنش مثل زمان صحبت با  الریآ

 ؟ ی: خوب دینبود نگاه کرد و پرس یمحمود عصب

 

:واقعا بنظرت  دیجواب سوالش پرس یبه جا مازار

 یشب پا رو کیکه بخوام مادرم  ستیحق من ن

 خواسته همه بذاره فقط به کنار من بودنه فکر کنه ؟

 

 آهسته سر تکان داد وگفت :چرا حقته. الریآ

 

 رهیخ هی.نگاهش ،چند ثاندیکش یقینفس عم مازار

 ماند. الریچشمان آ

 چشمان خانه خراب کنش. همان

 .دیجاده مقابلش چشم دوخت و باز نفس کش به
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 یشیم یعصبان یش کرد و گفت :وقتنگاه الریآ

 .یشیترسناک م

 

از گوشه چشم نگاهش کرد و گفت :همه آدم ها  مازار

  شنیترسناک م تیوقت عصبان

 

فکر کنم تو  ی،ول دیسر تکان داد وگفت :آره شا الریآ

 از همه. شتریب

 

که  نهیواسه ا دمیزد و گفت :شا یلبخند کم رنگ مازار

 .یدیمنو کم د یعصبان یتو اون رو

 

 ابرو باال انداخت و گفت :آره احتماال.... الریآ

 

گفت :بس که آقامون خوش  یزبان ینیریبا ش بعد

 عادت ندارم  تشیاخالقه به عصبان

 

 .دیچیپ نیماش یخنده مازار در فضا یصدا باالخره
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 که گذشت. یلحظات

 یمکث کرد و جد الریآ یرو هینگاهش چند ثان دوباره

بغلت  یاالن من رو  تو خواستیدلت م یلی:خ دیپرس

 مگه نه ؟ یدادیو سفت فشار م یگرفت یم

 

 نگاهش کرد جیگ الریآ

 نشد  شانیقبل یحرف به حرفها نیربط ا متوجه

اشاره کرد و گفت  الریدستان آ انیبه ُکت م مازار

به  یو دار یکه ُکتم رو بغل کرد ینجوری:آخه ا

هوس بغل  یکنم حساب یحس م یدیخودتت فشارش م

 کردنم به سرت افتاد 

 

 مزه اش را آهسته زمزمه کرد  یو ب دیخند الریآ

 دیبه گوش مازار رس البته

خنده داشت گفت : از بس  یکه چاشن ییباصدا مازار

تونه  یهم نم ییخوش شو گهید یمچاله اش کرد

 بندازمش دور.  دیکنه با شیکار
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فت گذاشت و گ شیپا یلباس را مرتب کرد و رو الریآ

 ُکت از من طلبکار باش. کی:شما 

 

از شما  زایچ یلینگاهش کرد و گفت :من خ مازار

 طلبکارم خانوم ....

 

 مینزده بود.مازار به آسمان که تسل یهنوز حرف الریآ

همون تپه که  میشده بود نگاه کرد و گفت :بر یکیتار

 ؟ کهینزد یلیو انگار به آسمون خ میاون دفعه رفت
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 ۵۷۶پارت

 

 که موافقتش را اعالم کرد. الریآ

 یشد تا به تپه  یو خاک یوارد جاده فرع مازار

 برسند.  شانیهر دو یدوست داشتن

 شد. یکه ط ریاز مس یکم

وسط جاده سبز  یاز جاده خاک یرنگ ییآلبالو نیماش

 شد.

 بود و انگار راننده تعادل نداشت. ادیز سرعتش

 سرعتش را کم کرد. ارماز

چشه ؟چرا  نیرو به رو گفت :ا نیبه ماش رهیخ الریآ

 کنه ؟ یم ینجوریا

 

بود گفت  رهیخ نیکه به ماش یدر حال مازار

 مصرف کرده. یزی.احتماال چدونمی:نم

 

 نهیزم ینحو رانندگ نیمبادا با ا نکهینگران ا الریآ

 . میتصادف را فراهم کند گفت :مازار دور بزن برگرد
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 بازهم از سرعتش کاست. مازار

 یگرید نیبود. جز خودشان ماش ییجاده روستا چون

 در جاده نبود.

 باز شد . نیدر همان حالت حرکت دِر ماش 

 رونیخواست خودش را از آن به ب یم یزن انگار

 پرتاب کند.

 یرو به رو نگاه م نیمبهوت به ماش الریو آ مازار

 کردنند.

 

همونطور که حواسش به سرعتش بود گفت  مازار

کنه.؟! اگه خودش رو  کاریچ خوادیم وونهید نی:اِ،اِ، ا

 !شهیداغون م نییپرت کنه پا

 

 کم شد . ییرو به رو نیسرعت ماش ناگهان

بودکه زن خودش را از  ستادهیکامل از حرکت نا هنوز

 پرتاپ کرد. رونیبه ب نیماش
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شد و به سمت  ادهیپ نیهم به سرعت از ماش یمرد

 .دیزن دو

 بود. کیتار هوا

 داد. صیصورت زن و مرد را درست تشخ شدینم

 بلند کرد. نیزن را گرفت و او از زم یبازو مرد

 کرد. یو در خواست کمک م دیکش یم غیج زن

 

گفت  الریکرد و به آ شتریرا ب نشیسرعت ماش مازار

احتماال مزاحم  اروی نیا گمیم یچ نی:گوش کن بب

برم کمکش به محض  شمیم ادهیشده من پخانومه 

و هر  یکن یقفل م نیشدم دِر ماش ادهیمن پ نکهیا

 .یشینم ادهیهم که افتاد پ یاتفاق

 

با وحشت به مازار نگاه کرد و گفت :خطرناکه.  الریآ

 زن و شوهر باشن. دیاصالشا

 

 یلیترمز و گفت :نه زنه خ یزد رو مازار

 ها. ینش ادهیپ الری.آدهیترس
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خودش به سرعت به سمت زن و مرد در حال جدال  و

 رفت.

 .دیکش یم غیج زن

 برد. یم نیکشان،کشان او را به سمت ماش مرد

 یوگفت: آقا چه خبره؟دار دیبه سمتشان دو مازار

 ؟ یکن یم کاریچ

 

 .هیزد:دخالت نکن.دعوا خانوادگ ادیفر مرد

 

 گه،دروغیشروع کرد به التماس کردن: دروغ م زن

 آقا تو رو خدا کمکم کن. گهیم

 

 .دیمازار آشنا بنظر رس یزن برا یصدا

 

 زد :آقا برو زنمه. ادیباز فر مرد
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 یرو یو افتادن روسر ادیکه بخاطر تقال ز  زن

 نبود. تیصورتش قابل رو

 صورتش کنار زد. یرا از تو یروسر

 چشمش به مازار افتاد او را شناخت. تا

شد و به  شتریب شیآرام گرفت اما تقالها یکم دلش

گفت:آقا مازار،آقا مازار  زدیمازار که  با مرد حرف م

 منم سحر.

 

 انیاز حدقه در آمده به سحر که م یبا چشمان مازار

 کردنگاه کرد. یدستان مرد تقال م
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  یزغال#چشمان
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 ۵۷۷ پارت

 

 انیاز حدقه در آمده به سحر که م یبا چشمان مازار

 کردنگاه کرد. ید تقال مدستان مر

 یزنته عوض نیسمت مرد حمله ور شد و گفت:ا به

 ،آشغال؟

 

 او کوفت. یبا دست بر شانه ها و

 سحر را رها کرد و به سمت مازار حمله کرد. مرد

 کرد. یصورت مرد خال یمشتش را تو نباریا مازار

 مواد مصرف کرده بودتعادل نداشت. چون

 الری.آنیماش یزد:برو تو ادیرو به سحر فر مازار

 .نهیماش یتو

 

 دیمازار دو نیبه سمت ماش سحر

به صورت مازار  یاز فرصت استفاده کرد و مشت مرد

 زد.
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 زد بود. مواد

 نداشت. یاش جان چندان ضربه

 .دیمحکم به صورتش کوب یمازار ضربه ا شیجا به

 شد. نینقش زم نباریا مرد

 اش نشست. نهیس یرو مازار

زد  ادیو فر دیضربه محکم به صودتش کوب چند

 ؟یشی:آشغال...آشغال...مزاحم ناموس مردم م

 فتیجهان رو از شر کث ؟بکشمتیبکشمت عوض

 نجات بدم؟

 

:مازار ولش کن  دیبه گوشش رس الریآ ادیفر یصدا

 .ستیسحر حالش خوب ن ایب

 

 ضربه را به صورتش زد. نیآخر

 .دیدو نیسمت ماش به

 طیسحر در آن شرا دنیهم به اندازه مازار از د الریآ

 متعجب شده بود.
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 الریشدوتا آ نیو نزار سوار ماش انیسحر گر یوقت اما

عقب نشست خودش را در  یصندل یکنارش رو

 آغوش دخترک انداخت.

 فقط نوازشش کرد. دینپرس چیه

جان در  مهیشد و به سحر که ن نیسوار ماش مازار

 افتاده بود نگاه کرد. الریآغوش آ

 :حالش خوبه ؟دیوپرس

 

 تیزیچ ؟ی. تو خوبدهیترس یلیپاسخ داد: نه. خ الریآ

 نشده؟

 

را روشن کرد و دنده عقب گرفت  نیجوام ماش مرد

 .دهیترس یلیبهش آب بده بخوره.خ الریوگفت :خوبم. آ

 

 الریبرداشت و به آ یصندل یرا از رو یبطر خودش

 داد.

 کرد. کیسحر نزد یآب را به لبها یبطر الریآ
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به  نهیآ یاز تو دهیچیجاده پ یتو نکهیبعد از ا مازار

 کجاست؟ اوشی:سدینگاه کرد و پرس الریآ

 

صورت سحر را کنار زد  یتو یموها الریآ

 کجاست پس؟ اوشی:سحر جان،سدیوپرس

 

حال گفت:خونه باباش. منم  یسکسکه کنان و ب سحر

 اوشیس شیخواستم برم پ یحونه خودمون بودم.م

خونه امون  مییدنبالم.پسر دا ادیبهش زنگ زدم ب

حال  یدونستم تو یرسونمت((.نم یبودگفت :))من م

 .ادیزنگ زدم گفتم ن اوشی.به سستیخودش ن

 

 بود؟ تییپسرا دا نی:ادیمتعجب پرس الریآ

 

حال گفت :آره.فکر  یهمچنان سکسه کنان و ب سحر

 استفاده کرده بود یزیکنم چ

 

کرد و  ینگاه شانیرو شیپ کیبه جاده تار الریآ

 خونه عمو؟ میری:مازار مدیپرس
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 میریباغ بعد خودم م میریسر باالانداخت:نه.م مازار

زنش  یدلش نخواد کس اوشیس دی.شااوشیدنبال س

بدونه چه  ینخواد کس دی. شانهیحال بب نیا یرو تو

 افتاده. یاتفاق

 

به هم  شیکه دندان ها ی.طوردیلرز یم سحر

 .خوردیم

کت مازار را برداشت و دور سحر که بخاطر  الریآ

 .دیچیشده بود پ سیآب و گل ها خ انیافتادن م

 را باالبرد. یهم درجه بخار مازار

 باغ بودنند. یبعد تو یکم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۷۸ پارت

 

 باغ بودنند. یبعد تو یکم

 مبل نشاند. یکمک کرد سحر را رو الریآ

آب قند  کیبه همسرش نگاه کرد و گفت : مازار

هم  ییچا کی.ادیبراش درست بده بخوره حالش جا ب

 کنم. دایرو پ اوشیبراش دم کن تا من برم س

 

 که رفت. مازار

 سیسحر نشست و گفت :لباسات خ یروبه رو الریآ

 ؟یعوض کن ارمیلباس ب یخوایشده.م
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و هق هق  هیرگ ریخودش را بغل کرد و زد ز سحر

 نیبود ومدهی. اگه شما نالریآ دمیترس یلیکنان گفت:خ

 اومد. یسرم م ییچه بال دونهیخدا م

 

کنارش نشست و دست دورش حلقه کرد و  آبالر

تموم شد.آروم  یگفت:تموم شد سحرجان. همه چ

 باش.

 

 یلیکنه. خ تمیاذ خواستیهق هق کنان گفت: م سحر

....مواد ومدیالتماسش کردم کوتاه ن یهر چ دمیترس

اشون که  هیشناخت با دختر همسا یزده بود منو نم

 چند ساله عاشقشه اشتباه گرفته بود.

 

آنچه که از  یآور ادی.انگار دنیشروع کرد به لرز باز

 ترساندش. یم یسر گذرانده بود بدجور

 

 کرده. دایرا پ اوشیس مازار

 و دستپاچه و سرگردان. هول
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که سحر زنگ زده  یگفته بود از وقت شیبرا اوشیس

 .دیآ یاش م ییو خبر داده که با پسر دا

 ریمس نیکه ا یدو ساعت گذشته درحال  کینزد یزیچ

 .ستین شتریب قهیده دق

 نیافتاده سه بار ا یکه اتفاق دهیگفته بود فهم اوشیس

نشده  یرا رفته و برگشته و هربار که خبر ریمس

 نگران شده. شتریب

 

 دلش نبود. یتو دل

و از خوب  ندیخواست هر چه زودتر سحر رابب یم

 مطمئن شود. دهیند یبیآس نکهیبودن حالش و ا

مدت کوتاه از مازار  نیبار هزارم در هم یبرا

 نشده ؟ شی:طوردیپرس

 

بار چندم با حوصله در جوابش گفت  یهم برا مازار

 نیراحت.فقط چون خودش رو از ماش التی:نه خ

 شده. یلیکم کوفته اس و زخم و ز کی نییانداخته پا

 

 تا وارد باغ شدنند. دیبه لب رس جانش

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 نیتر از ا یمبادا ماجرا جد خوردیخونش را م خون

 حرفها باشد.

 به سرش آمده. دیآنچه که نبا ندیبرسد و بب مبادا

 کینزد یزیکه آدم ها تا به از دست دادن چ واقعا

 ینم شانینشوند متوجه مهم بودن آن شخص در زندگ

 شوند.

 کرد. یرا با تمام وجودش درک م زیچ کیحاال  اما

خودش  نایقیسحر افتاده باشد  یبرا یاتفاق ناجور اگر

 هم نابود خواهدشد.

 یرو یو گل سیخ یسحر که با لباس ها یرو روبه

 مبل کز کرده بود نشست.

آمد چه بر  ادشیانگار دوباره  اوشیس دنیبا د سحر

 ریآغوشش انداخت و زد زاو گذشته.خودش را در 

 .هیگر

 

دستش را دور سحر حلقه کرد و او را به  اوشیس

 آغوش فشرد.

 ستادهیکه دم در آشپزخانه ا الریبه سمت آ مازار

 بودرفت.
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گرفت و به مازار داد و  اوشینگاه از سحر و س الریآ

 ؟ی:خوبدیو آهسته پرس دیپاش شیبه رو یلبخند

 

 سر تکان داد:خوبم. مازار

 

و  دیصورت مازار کش ینرم دستش را رو الریآ

 .شهیداره کبود م نجایگفت:ا

 

مشت  کیدست همسرش را گرفت و گفت :آره  مازار

 ؟یگذاشت یزد به صورتم.  ... چا

 

 سر تکان داد:اوهوم. الریآ

 

دستش بود پا  انیم الریکه دست آ یدر حال مازار

 میدار یچ مینیبب میدرون آشپزخانه گذاشت و گفت: بر

 از مهمونامون. ییرایواسه پذ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۷۹ پارت

 

هم نشسته  یکه رو به رو اوشیسحر و س یبرا الریآ

 برد. یبودنند چا

 کردن ماجرا بود. فیدر حال تعر هیبا گر سحر

رساندنش به خانه  یاش برا ییاصرار پسر دا از

زده  نیکه در ماش ینامناسب یگفت. و حرفها ونیهما

 بود.

پسر  نکهیشدن وسط راه و ا ادهیپ یبرا لدایتالش  از

 اش درها را قفل کرده بود. ییدا
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چقدر گذشته فقط او تالش کرده بود  دیبود نفهم گفته

 یفرع یجاده ها یاش تو ییشود و پسر دا ادهیپ

به  دنیرس یمختلف دنبال زمان و مکان مناسب برا

 هدفش بوده.

کار هم انقدر به سر و صورت او چنگ زده تا  آخر

 را مهار کند و قفل در را بزند. شیتوانسته دستها

و مازار شاهدش  الریماجرا همان بود که آ یباق

 بودنند و فرشته نجاتش شدنند.

 یگوش م شیدر هم به حرفها یبا اخم ها اوشیس

 داد.

 یصورت سحر م یزخم ها ینگاهش رو همزمان

 .دیچرخ

 یدگیرس شیشد به زخم ها یآرام م نکهیبعد از ا دیبا

 کرد. یم

 .یرفت سراغ آن عوض یهم م بعد

 

 را مقابلش گذاشت. یچا یفنجان ها الریآ

سر بلند کرد و گفت:دستت درد نکنه.زحمت  اوشیس

 .یدیکش
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 کینکردم. سحر جان بخور  یلبخند زد: کار الریآ

 .یذره گرم بش

 

نگاه کرد و گفت:  الریبه آ یاشک یبا چشم ها سحر

شما هم دردسر درست  یبرا دیدستت درد نکنه.ببخش

 کردم.

 

 هیچه حرف نیبزرگتر شد و گفت: ا نباریا الریآ لبخند

 .زمیعز

 

و  ستادیبه دست دم در آشپزخانه ا یفنجان چا مازار

 کی.من برم دیهست نجایشما که فعال ا اوشیگفت: س

 به سرش اومده؟ یچ نمیبه اون پسره بزنم بب یسر

 

 

 .امیبلندشد و گفت: منم م اوشیس
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برداشت وگفت: نه تو  زیم یرا از رو چیسو مازار

 .ستیزنت بمون. حالش خوب ن شیپ

 

به سحر نگاه کرد و در جواب مازار گفت:  اوشیس

 .امیباهات م

 

سحر  یکمک کن شهیداد و گفت: م الریرابه آ نگاهش

 ره؟یدوش بگ کی

 

 سر تکان داد: آره من حواسم بهش هست. الریآ

 

به  امی. مریرو به همسرش گفت: دوش بگ اوشیس

رسم. بدنت کوفته شد دوش آب  یصورتت م یزخم ها

 .دهیم نیگرم دردت رو تسک

 

: الزمه دیبه سمت مازار رفت و آهسته تر پرس الریآ

 اونجا؟ یوقت شب بر نیا
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د چرخان شیباینگاهش را در صورت همسر ز مازار

سرش  ییوقت بال کی مینیبب می. برزمیوگفت: آره عز

 باشه. ومدهین

 

کار فکر نکرده بود وحشت زده  یینجایکه به ا الریآ

 سرش اومده باشه؟! ییممکنه بال یعنی: دیپرس

 

. زمیزد و گفت :نه، نه عز یلبخند آرامش بخش مازار

رفته؟باالخره ما ولش  ایهمونجا هست  مینیبب میاما بر

 .میاومد ابونیوسط ب میکرد

 

 ستادهیا اوشیس ییلحظه سحر هم رو به رو همان

 یکار کیوقت  کیتو روخدا نرو اونجا. اوشیبود: س

 .ارهیبه بار م یمونیپش یکن یم

 

و گفت: نترس اگه هنوز  دیرا پوش شیپالتو اوشیس

 سیدست پل دمشیفقط م ستیاونجا باشه که مطمئنا ن

 .ارنیتا دمار از روزگارش درب
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و گفت: نه تو رو خدا.  دیرا چسب اوشیس یبازو سحر

 یفکر م لیگرده حاال فام یدهن به دهن م یجور نیا

 .ارنیشده. هزار جور حرف برام در م یکنن چ
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۰ پارت

 

همسرش که حاال دو کاسه  یبه چشمان عسل اوشیس

 خون بود نگاه کرد وگفت: باشه. نگران نباش.
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 الریرفتند.آ یکه به سمت در خروج اوشیو س مازار

دلم  نیو گفت: تو رو خدا زود برگرد ستادیا کشانینزد

 .زنهیشور م

 

 یچ چینگاهش کرد و گفت: باشه. نگران ه مازار

 . رهینباش. برو کمک کن سحر خانوم دوش بگ

 

آرام مازار چشم دوخت  شهیهم یها یبه اب  رالیآ

 شدبهم زنگ بزن. یودلواپس گفت: هر چ

 

 ی: با چدیو پرس دیآرامش کند خند نکهیا یبرا مازار

 .دهیآنتن نم لیموبا نجایزنگ بزنم قربونت برم؟ا

 

 .دیکش یپوف کالفه ا الریآ

گذاشت و مهربان گفت:  شیبازو یدست رو مازار

 نیوقت ا کی نمیبب میبر دیجنگ که. با میبر مییخواینم

 باشه. ومدهیسرش ن ییبال اروی
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 کردنند و رفتند. یو مازار خداحافظ اوشیس

رو بخور. تا  تیکنار سحر نشست و گفت:چا الریآ

 .یریدوش بگ ارمیبرات لباس ب

 

 کرد. کینزد شیفنجان را برداشت و به لبها سحر

 دیلرز یکه هنوز م یرا آهسته آهسته با دستان شیچا

 .دینوش

 بود. ختهیبه هم ر یادیز حالش

 کرده. یرا سپر یمشخص بود ساعات پر درد کامال

 

گرمش کند و  شتریب یکه فقط توانست کم یاز چا بعد

 شتریرا ب شینفوذ کرده در استخوان ها یسرما

 دهد. لیتقل یبخاطر ترس بود کم

 .ردیبه حمام رفت تا دوش بگ 

خودش را  یدست از لباس ها کی شیبرا الریآ

 گذاشت.

 نداشتند. یگریجثه تر بود.اما راه د زیاز او ر سحر
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پهن  یسحر را هم شست و کنار بخار یها لباس

 کردتا خشک شود.

 آمد. رونیاز حمام ب الریآ یدر لباس ها دهیپوش سحر

 .دیدراز کش یمبل کنار بخار یدوباره رو و

 کرد. یرا درک م شانشیحال پر الریآ

سحر را از سر  یماجرا نیا  هیشب یزیچ کباریهم  او

 گذرانده بود.

مشت و لگد  ریتفاوت که  بعد از حادثه او را ز نیا با

 .دیاش نپرس یگناه یکس از ب چیانداختند و ه

 اش روستا را برداشت. یشبه آوازه هرزه گ کیو   

 

 سحر نشست و صورتش را نوازش کرد. کنار

: گرسنه ات دیپرس رالیجوان چشم گشود و آ زن

 ؟یبخور ارمیب وهیکم م کی ست؟ین

 

لبخند بزد وگفت: نه  الریآ یکرد به رو یسع سحر

 .خوامینم یزیچ رمیس
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 چشمانش را بست.  دوباره

 شد. یلحظه بعد اشک از چشمانش جار چند

دستش را در دست فشرد و سحر گفت:  الریآ

بدنم. من  یرو دیلمسم کنه. دستشو کش خواستیم

کردم. اما اون  یکردم و بهش التماس م یم هیگر

 ...گمیم یچ دیفهم یاصال نم

 

 دیفهم یاصال نم الریاش بلند تر شد: آ هیگر یصدا

بود. با خودش  گهیعالم د کی ی. توگمیم یمن چ

 یکه من اصال نم دید یرو م ییزایچ کی. زدیحرف م

 وحشتناک بود. یلیخ الریآ ی. وادمید
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۱ پارن

 

 .دنندیبه محل مورد نظر رس اوشیو س مازار

 نبود. یخبر نشیسحر  و ماش ییاز پسر دا اما

مانع از  یبودن هوا که حت یو ابر یکیتار بخاطر

 نداشتند. دید ادیز شدینور مهتاب م دنیرس

نکردنند  داشیپ یدور و اطراف را گشتند وقت یکم

 گفت :رفته...مردک هرزه رفته. تیبا عصبان اوشیس

 

 رفته.   یو گفت : لعنت دیرا کف دستش کوب مشتش

 

. ستشیشانه اش گذاشت و گفت: ن یدست رو مازار

 .میکن یبراش م یفکر کیبعدا  میسوارشو بر

 

شدنند.مازار استارت زد و چراغ  نیسوار  ماش دوباره

 را روشن کرد. لیاتومب یها
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گاز گذاشت و خواست حرکت  یرا که رو شیپا

 .دیرا د یزیکند.چشمش چ

بود نگاه کرد و گفت:  یعصبان  یلیکه خ اوشیس به

 اونجا رو... اوشیس

 

 با سر به رو به رو اشاره کرد. و

که مازار گفته بود نگاه کرد. و در  یریبه مس اوشیس

پسر  نیماش دنیدور تر از آنجا که توقع د یفاصله ا

 سحر را داشتند.  ییدا

 ادیز  ،یکیکه در اثر تار دیرا د یقرمز رنگ نیماش

 نبود. تیقابل روئ

چرا رفته اونجا  ه؟یچ هی: قضدیمتعجب پرس مازار

 ستاده؟یا

 

 چه مرگشه. مینی. برو ببدونمیجواب داد:نم اوشیس

 

پسر  نیرا راه انداخت.درست پشت ماش لیاتومب مازار

 سحر متوقف کرد. ییدا
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 شدنند. ادهیدو پ هر

با عجله به سمت در راننده رفت وآن را باز  اوشیس

فرمان گذاشته  یکرد و به مردجوان که سرش را رو

پاشو گمشو  کهیمرت یبود و گفت: هوو دهیو خواب

 یبعدشم م یکن یم یادیغلط ز ؟یدیخواب یگرفت نمیبب

 دزد ناموس نمیپاشو گمشو بب ؟یخواب یم یریگ

 

 نکرد.  یحرکت مرد

شانه اش گذاشت و تکان  یدستش را رو اوشیس

 گردنش افتاد. یرو یور کیداد.سر مرد 

 

رد و بدل کرد  اوشیمرد و س نیب یناباور نگاه مازار

 :  ُمرده؟دیو پرس

 

که  ینبضش گذاشت و  با چشمان یدست رو اوشیس

افتاد رو به مازار گفت  یم رونیداشت  از حدقه  ب

 :نبض نداره.

 

 اه کردنند.حرکت به هم نگ یب هیدو چند ثان هر
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 شده مرده بود. ریکه با مازار درگ یمرد

 دیبه خودش آمد و گفت: با اوشیزودتر از س مازار

 .مارستانیب مشیببر

 

 ُمرده مبهوت نبود. دنیاز د اوشیس

اش بابت چگونه ُمردنش بود.وحشت زده  ینگران

 ره؟یکه بم شیزد یجور یعنی: دیپرس

 

 اول از ذهن مازار هم گذشته بود. هیفکر همان ثان نیا

 ادشی.کردیمغزش کار نم یقابل باور ریبه نحو غ اما

 انه؟یآمد به سرش ضربه زده  ینم

بوده که او را به  یشدت کتک زدنش در حد نکهیا ای

 کام مرگ برساند؟ 

 مشیگفت: کمک کن بنداز اوشیبه س یجیهمان گ با

 .مارستانیب مشیببر نیماش یتو

 

 مشیبر یبه کمک مازار شتافت و گفت: م اوشیس

 دوره. یلیخ مارستانیدرمانگاه خودم.ب
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 عقب انداختند یصندل یبا کمک مازار مرد را رو و

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۲پارت

 

 یگی: مگه نمدیپشت فرمان نشست و پرس مازار

برنش  یاونجا م مارستانیب میریُمرده؟ خوب م

 درمانگاه چرا؟ گهیسردخونه د
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رفت  یبه مازار که با سرعت دنده عقب م اوشیس

. اگه هیریصورتش آثار درگ ینگاه کرد و گفت: رو

علت مرگش ضرب و جرح باشه کار ساخته اس 

 مازار؟

 

انداخت و گفت: مواد  اوشیبه س یینگاه گذارا مازار

اوردوز  دمینداشت. شا یمصرف کرده بود. حال خوب

 کرده.

 

 .دیچیجاده پ یبا سرعت تو و

 یاصرار کرد:گوش کن به من مازار م اوشیس

اش کنم. اونجا زمان  نهیدرمانگاه من معا مشیبر

 کرد. شهیم کاریچ مینیبب میدار

 

 لمیمثل ف م؟یکن کاریچ یخوای: مدیخند یعصب مازار

 میبر ای میبزن ششیپتو وآت یال میچیجنازه اش رو بپ

آب؟ مطمئنم اور دوز کرده. من حالشو  یتو مشیبنداز

انقدر محکم نزدم  یاصال روبه رواه نبود. از طرف دمید

 .رهیکه بم
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 یزد: آثار ضرب و جرح داره مازار حت ادیفر اوشیس

و  یاگه اور دوز هم کرده باشه تا بره پزشک قانون

 ....یمشخص بشه دو،سه روز معطل

 

تازه داره رنگ  الریعجز داشت وگفت: آ شیصدا

 بتیمص کیبخدا اون دختر طاقت  نهیب یرو م یخوش

 رو نداره. گهید

 

آمد چراغ زد  یکه از روبه رو م ینیماش یبرا مازار

نُمرده  اروی دیشا اوش؟یس میکن کاریچ یگیو گفت: م

 براش کردن. یکار کی دیشا میباشه. بر

 

 یچه غلط دونمینم دونم،یزد:  نم ادیفر اوشیس

 یم یفکر کیدرمانگاه اونجا  میبر گمیبکنم.من م

 .میکن
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 میزمان بخر میگفت: که بفهمن خواست یعصب مازار

 تیخودمون تقو هیقشنگ شک و شبهه قتل رو عل

 آره؟ میکن

 

 راند. یبه سرعت م مازار

 بود. یو باران کیتار هوا

. من میکن یکار کی ایکه گذشت گفت: ب یکم اوشیس

 شدم. تو خودت رو بکش کنار. ریباهاش در گ گمیم

 

انداخت وگفت:   اوشیبه س ینگاه پر غضب مازار

بخاطر محبتت به زنم  یطیشرا نیهمچ یتو نکهیا

 یلیخ یچون نگرانش یدیرو م شنهادیپ نیا یدار

 .اوشیاعصابمه س یرو

 

ول کن  وونه؟ید یگیم یدار یزد: چ ادیفر اوشیس

 ریدرگ کهیمرت نیحرفها رو؟ تو بخاطر زن من با ا نیا

خانواده ما مقصر  گهیبار د کی خوامیمن نم ؟یشد

 باشن. الریآ ندهیخراب شدن آ
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 یچرا دار اوش؟یزد: حالت خوبه س ادیهم فر مازار

 ای اروی نیافتاده. ا یاتفاق کی ؟یاریدر م یباز یهند

با من.  یریبابت درگ ایبخاطر مصرف مواد ُمرده 

 .ستمیکه کردم با یکار یخودم بلدم پا

 

 راند. مارستانیب یبه سو یشتریبا سرعت ب و

در حال جواب پس  اوشیساعت بعد مازار و س کی

خبر  مارستانیکه توسط پزشک ب یدادن به مامور

 شده بود. بودنند.

 کرد. فیرا تعر زیهمه چ مازار

که  یتا زمان دیچیپ یجاده خاک یکه تو یلحظه ا از

 رساندنند. مارستانیمرد را به ب

هم حدسش مرگ بر اثر اُوردوز  تانمارسیب پزشک

 بود.

 نیصورتش داشت مامور یرو یریچون آثار درگ اما

 را خبر کرد.

تا علت مرگ  شدیم یقانون یپزشک لیتحو دیبا جنازه

 مشخص شود.
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 یشد مازار هم تا زمان آمدن جواب پزشک قانون قرار

 در بازداشتگاه بماند.
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۳ پارت

 

مهران گفت که  یبه خانه شعله زنگ زد و برا مازار

 افتاده. یچه اتفاق

نگران نشود او را در  الریکه آ یخواست جور از

ممکن است اجازه  شیکه برا ییبگذارد.و تا جا انیجر
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خانواده بخصوص خانوم جون و  یاعضا ریندهد سا

 ببرند. ییاز ماجرا بو لهیشعله و جم

 

مختلف همراه شهرام و بانو از  یبا بهانه ها مهران

 خانه خارج شد.

 یمازار را ماست مال امدنین یباغ رفت تا  جور به

 کند.

اندازه اش  یب یو نگران الریآ شانیحال پر یوقت اما

 را پنهان کند. قتینتوانست حق دیرا د

 خبر بازداشت شدن مازار را داد. و

 یهمان لحظه ا کنده شده. از نهیس یاز تو الریآ قلب

 رفتند دلش به شور افتاد. اوشیکه مازار و س

 افتاده.  یکردنند حدس زد اتفاق  یهم که د یوقت

 کرد. ینم ینیب شیرا پ یزیچ نیهمچ اما

و هر چه مهران و شهرام  دیزده لباس پوش وحشت

 به ماندن در، باغ نشد. یاصرار کردنند راض

 یقلبش قرار م دیشا د؛ید یرفت و مازار را م یم دیبا

 گرفت.
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شهر  یشد و همه با هم راه نیهم سوار ماش سحر

 شدنند.

راند پس زودتر از زمان معمول  یبا سرعت م شهرام

 .دنندیبه شهر رس

 

رفت که چشمش  یراه م یکالنتر اطیح یتو اوشیس

 به مهران و شهرام و دخترها افتاد.

 سمتشان رفت. به

 دلش را به درد آورد. دهیبا آن رنگ پر الریآ صورت

 . دهیدختر رنج کش نیا یبرا گریدردسر د کیهم  باز

 .ندیقرار بود رنگ آرامش را بب یک

مازار  یرو به رو یوقت شیچند ساعت پ نیهم

بخاطر حال خوبش کنار  زدیبود وحرف م ستادهیا

را داشت قلبا احساس  اقتشیکه واقعا ل یمرد

 کرده بود. یخوشحال

را چشم کرد که  شانید و خوشچشمش شور بو انگار

 انقدر زود حالشان خراب شد.
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 یرا به مهران که از چند و چون ماجرا م حواسش

 داد. دیپرس

 از آنچه رخ دادگفت. یا خالصه

 شدنند. یبا هم وارد کالنتر همه

 اصرار به اتاق افسر نگهبان رفتند. یکل با

کنان شروع به حرف زدن با افسر نگهبان  هیگر سحر

خواست از  ینداشت. م یریکرد: آقا بخدا مازار تقص

 ییمن دفاع کنه. اصال اگه اون نبود معلوم نبود چه بال

حال  یتو مییاومد. بخدا قسم پسر دا یسر من م

 نشیخودش نبود. من از همون لحظه که سور ماش

برسه. من  انجیکردم کار به ا یاما فکر نم دمیشدم فهم

با خانواده اش دعوا  شهیمثل هم نیو مامانم فکر کرد

که  نیماش ی. توختهیکرده و اعصابش به هم ر

 .... میذره از راه رو که اومد کینشستم و 

 

. 

 دینینگهبان نگذاشت سحر ادامه بدهد و گفت: بب افسر

 دی. شاستیمرگ مشخص ن  یقطع لیخانوم هنوز دل

مواد مخدر فوت  ادیشما  بخاطر مصر ز ییپسر دا
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با دوست  یریهم در اثر درگ دیکرده باشه. شا

 زیهمه چ یقانون یشوهرتون . جنازه که بره پزشک

به  مل. و اگه الزم بود ما به طور کاشهیمشخص م

که افتاده  ی. االن تنها اتفاقمیدیشما گوش م یحرفها

قرار بازداشت دوست شوهرتون چون خودشون اقرار 

 شیپ یبعد چ مینیکردن صادرشده تا بب یریبه درگ

 .ادیم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۴ پارت
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: اگه بخاطر مواد ُمرده باشه دیمضطرب پرس الریآ

 شه؟یمازار آزاد م

 

 نگاه کرد و گفت: بله. الریبه آ افسر

 

چند  نید یمهران لب به سخن گشود:اجازه م نباریا

 شینمیلحظه بب

 

 .دهیاجازه رو نم نی: قانون ادیکش یپوف کالفه ا افسر

 

فقط چند  ؟یدر چشمانش گفت: اخالق چ رهیخ مهران

 اتاق در حضور خودتون. نیهم یتو قهیدق

 

 بود. ینگهبان آدم خوب افسر

 .اورندیکوتاه امد و دستور داد مازار را ب زود

 بعد مازار وارد اتاق شد.  قهیدق چند
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 یاعضا خانواده اش در اتاق تعجب نکرد. م دنید از

او صبح  دنیدانست محال است پدرش شب را بدون د

 کند.

 یجار شیتا چشمش  به مازار افتاد اشک ها الریآ

 شد.

 . دیکوب یم نهیقرار در س یب قلبش

 یدور کامل تو کیکه داد  یمازار  همراه سالم نگاه

 و اشک الریصورت آ یو چند لحظه رو دیاتاق چرخ

 شده اش مکث کرد. یجار یها

 یم کاریچ نجایرو به پدرش گفت: سالم بابا. ا سپس

 د؟یکن

 

: دلم طاقت دینگران به مازار نگاه کرد وپرس مهران

 بابا؟ یتا صبح صبر کنم. خوب اوردین

 

 یزیچ دیبه پدرش لبخند زد: خوبم.نگران نباش مازار

 .ستین

 

 .دیچرخ الریآ ینگاهش رو وبالفاصله

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



و پدرش با هم  الریجمله اش آ نیمقصود ا انگار

 بودنند.

اشک بود. چند قدم جلو آمد و  سیدخترک خ صورت

 شهیم ی: حاال چدیو پرس ستادیمقابل شوهرش ا

 مازار؟

 

او به  نکهیا یبرعکس شده بود. به جا کارشان

داد  یم شیدلدار دیشوهرش قوت قلب بدهد مازار با

 ،یچ چیبر صورت نشاند وگفت: ه یپس باز لبخند

 تمومه. یهمه چ ادیکه ب یقانون یجواب پزشک

 

 نگرانم مازار. یلیلرزان گفت: خ یبا چانه ا الریآ

 

 هم آشفته بود. مازار

چقدر از ماندنش  دیکه نفهم یمدت کوتاه نیهم در

 دهیگذرد بارها از خودش پرس یبازداشتگاه م یتو

زده باشد  یاضربه  تیعصبان یبود.ممکن است تو

 که منجر به مرگ شود؟
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و  اوردیخودش ن یاش را به رو یآشفته حال اما

 ؟یکرد هینباش...چرا انقدر گر یچ چیگفت: نگران ه

راحت برو  الینشده که. اشکاتو پاک کن. با خ یزیچ

 خونه

 

رد و بدل شد که افسر  نشانیچند جمله کوتاه ب فقط

نگهبان دستور برگرداندن مازار را به بازداشتگاه داد 

 هیاز اشک و هق هق گر سیخ یبه صورت الریو ا

 اش کرد. یهمراه

 یدست دور شانه خواهرش حلقه کرده بود وسع بانو

 داشت آرامش کند

 

نداشت خودش را مقصر  الریاز آ یهم دست کم سحر

 دانست. یاتفاقات م نیهمه ا

با چه  دیدانست با یافتاد نم یمازار م یبرا یاتفاق اگر

 در چشمان خانواده او نگاه کند. ییرو

 نشده بود. یلعنت نیهرگز سوار آن ماش کاش

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



که همراه سرباز از اتاق خارج شد شهرام پشت  مازار

 .دیدو رونیسرشان ب

کرد دو کلمه با برادر زاده  یاصرار سرباز را راض با

 .دیاش سخن بگو

 دییایمازار گفت: فردا صبح ب ستادیهمانجا ا سرباز

چون خودشم پزشکه  اوشیشهرام. احتماال س نجایا

 اوشیآشنا داشته باشه پس با س یقانون یپزشک یتو

قبل از تموم شدن  یکار کالبد شکاف دیکن یکار کی. ایب

جواب پزشک رو  دیبا یتموم بشه. قاض یوقت ادار

 تا نظر بده ها. نهیبب
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۵ پارت

 

 ش؟یبد نزد ینی: مازار تو مطمدیمردد پرس شهرام

 

و گفت:  دیکش شیموها انیم یکالفه دست مازار

کنم بخاطر کتک من  یفکر نم ی. ولستمیمطمئن که ن

به اون شدت زده  شهیُمرده باشه. شهرام مگه م

 اد؟ین ادمی یباشمش ول

 

نگران سر تکان داد وگفت :نه ان شاهللا که  شهرام

 .ستین یطور

 

رو داشته باش. به بانو  الریبابا و آ یگفت: هوا مازار

 کنه. هالک شد. هیگر ینجوریا الریبگو نذاره آ

 

 راحت. التیسر تکان داد:باشه خ شهرام
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 مازار را گرفت وبرد. یبازو سرباز

 خارج شدنند. یاش  هم از کالنتر خانواده

 نیبه همراه بانو و سحر سوار ماش اوشیو س شهرام

 شهرام  شدنند.

 مازار نشستند. نیماش یو مهران هم تو الریآ

 استارت زد و راه افتاد مهران

 

 یحرف چیبود و ه رهیشب خ یاهیبه س الریآ نگاه

 .زدینم

ادکلن مازار  یبو یمشامش با استشمام ته مانده ها 

 پر شده بود. لیدر اتومب

 داشبورد افتاد. یرو یه گوشب نگاهش

 را برداشت و مقابل صورتش گرفت. آن

 رفت. شیها امکشیصفحه پ به

 جانم(. الری.نوشته بود)آدیرا در صفحه د نامش
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 یخط و گوش شیافتاد که مازار برا یبه روز ادشی

خودش  یگوش یرا تو الریو داشت شماره آ دیخر

 کرد. یم رهیذخ

 جانم. الریروز نوشت آ همان

 یدلخور عیدلخور نگاهش کرد. مازار سر دخترک

 ه؟ی: چدیو سر تکان داد و پرس افتینگاهش را در

 ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا

 

گفت: رضا شماره  زانیآو یبا لب و لوچه ا الریآ

کرده عسلم. شهرام  رهیذخ شیگوش یعاطفه رو تو

کرده  رهیشمارشو ذخ دهیخر یبانو گوش یبرا روزید

شوهر هاله گم شده بود  یگوش شیعشقم.  چند روز پ

کنه شوهر هاله اسم  داشیهاله بهش زنگ زد تا پ

فرشته  سمخانومش رو گذاشته نفسم. آقا سامان هم ا

 بازم بگم؟ ای هی....کافمیرو گذاشته زندگ

 

 یکه درست مثل  دختر بچه ها الریبه صورت آ مازار

: چه خوب دیند خندپنج ساله شده بود نگاه کرد و بل

ماجرا مشکلش  نی. خوب حاال ایدونیهمه رو م

 کجاست؟
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واز  میدلخور گفت: اونا عشقم ، نفسم ، زندگ  الریآ

 الر؟ی. اون وقت من فقط آزایچ نیا

 

را نوازش  الریدست جلو برد. آهسته گونه آ مازار

 یکرد و گفت: اوال که من عاشق اسمت هستم. وقت

 خوادیکه من دلم م یدار یقشنگ نیخودت اسم به ا

برات  دیاسم جد دیهزار بار صدات کنم چرا با یروز

عشقم و نفسم و عسلم نذاشتم؛   ایاختراع کنم . ثان

. تو جان سلمعشقم، نه ع ،نهیچون تو نه نفس من

کرد  یزندگ شهی. بدون عشق و نفس و عسل میمن

جانم از همه  الریبدون جان نه. بنظر من که آ یول

بذارم از اسم  یجان منه. اصال چ الریآ یعنیقشنگتره. 

چه واژه  یخودت قشنگتر و خوش اهنگ تر. چه اسم

 قشنگ تر باشه؟ الریتونه از کلمه آ یم  یا

 

 کردها. یم یاولش بود عاشق بار

 یها یکردن را بلد بود. از ان حرفه ا یعاشق اما

 .یکاربلد درست و حساب
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 ییایجمله اش تمام دن کیگفت و با  یجمله م کی

 کرد. یورو م  ریدخترک را ز

 داد. یگفت قلب دخترک را تکان م یجمله م کی

 یم قیمحبتش را در جان دخترک تزر شتریروز ب هر

 کرد.
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۶ پارت

 

 کرد.  رهیاش ذخ یرا در گوش الرینام آ نکهیاز ا بعد
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: خوب،  خانوم دیرا برداشت و پرس الریآ یگوش

 یخانوم قشنگم چ یگوش یخانوما اسم خودم رو تو

 سم؟یبنو

 

 به چشمانش نگاه کرد. الریآ

عضو صورتش  نیتر یدوست داشتن ش،یها یآب

 بودنند. 

 یبیبودنشان فقط چون آرامش عج یبخاطر رنگ نه

 داشتند.

کرد تمام وجودش آرامش  یچشمانش که نگاه م به

 گرفت. یم

لحن ممکن گفت:  نیوقفه و با صادق تر یب پس

 آرامش قلبم. سیبنو

 

 نگاه مازار نشست. انیحال خوب م ایدن ایدن

با  یبه گل خنده باز شد بعد از خنده کوتاه شیلبها

 گفت: آره؟ طنتیش
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 .دیخند نیریهم ش الریآ

 قاطع گفت: آره. یلحن با

 

 خنده اش نوش شد و به جان مازار نشست. ینیریش

جانش)آرامش قلبم(  الریآ یخودش را در گوش شماره

 کرد. رهیذخ

 آرامش قلب همسرش بود. هیخوب که  ما  چه

 

 یدر بازداشتگاه به سر م الریاما حاال آرامش قلب آ 

برد و ممکن بود فردا به جرم قتل ماندنش در آن 

 تر شود. یطوالن ییاتاقک کذا

 هم .... بعد

 خواست به بعدش فکر کند. ینم

 .فتدیکه ممکن بود ب یزندان و به اتفاقات منحوس به

 

 شیمهران رشته افکارش را پاره کرد.صدا یصدا

گفت:  دیداشت، البته پر از ام یاضطراب داشت، نگران
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مرگ بخاطر مصرف  مواد  یاگه جواب پزشک قانون

 کنم. یم یفردا دوتا گوسفند قربون نیمخدر باشه. هم

 

 م مهران ماند.صورت در ه یرو الریآ سیخ چشمان

 نگاهش کرد. رهیخ قهیدق چند

 به دست چپش نگاه کرد. سپس

دستش  یدستنبد تو یرا نوازش وار رو انگشتش

 یکه گلوله، گلوله فرو م یو با بغض و اشکها دیکش

مشهد برام  یدستنبد رو مازار تو نیافتاد گفت:  ا

 ادیدوستش دارم بابا. اگه فردا مازار ب یلی. خدیخر

 یندازم تو یدستنبد رو م نیا رمیخونه با خودش م

 امامزاده. حیضر

 

نگاهش کرد: مطمئنم که  یبا لبخند پر درد مهران

 خونه. ادیفردا مازار م

 

از اشکش نشاند و  سیبر صورت خ یهم لبخند الریآ

 گفت: منم مطمئنم.

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 یراض الریهر چه مهران و بانو اصرار کردنند آ شب

 نشد داخل خانه برود.

 مازار نشست. نیباغ داخل ماش اطیح یتو همانجا

 کرد. یم یشتریب یکیکه بود به او احساس نزد آنجا

نشست و در  یصندل ی، دو ساعت همانطور رو یکی

اش چسبانده بود به او  نهیکه کت مازار را به س یحال

 کرد. یفکر م

را  گرید بتیمص کیواقعا توان   نباریا نکهیا به

 ندارد.

قطعا او هم از پا خواهد  دییایسر مازار ب ییاگر بال و

 افتاد.

به رفتن درون  یاز دو ساعت با اصرار بانو راض بعد

 خانه شد.

 .ستادیکه کرد وضو گرفت و به نماز ا یکار نیاول

که  یوقتها شتریسجاده و چادر نماز  داشت. ب آنجاا

کرد  یمکان به عنوان محل کارش استفاده م نیاز ا

 نماز ظهرش را همانجا خوانده بود.

گذشته بود پس قامت بست و به نماز  مهیاز ن شب

 .ستادیشب ا
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۷ پارت

 

گذشته بود پس قامت بست و به نماز  مهیاز ن شب

 .ستادیشب ا

 خدا زار زد.  یبرا یرکعت، حساب نیقنوت آخر در

 باش به درگاه خدا برو. چارهیب

که در جهان  یکس یعنیچه؟  یعنی یدانیم چارهیب

کس در  چیندارد. مشکلش به دست ه یچاره ا یهست

 شود. یجهان حل نم نیا
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 .یکه شد دیو نا ام چارهیب

و  ریوضو بگ یهمه جا و همه کس که دست شست از

 نماز بخوان. 

 . شودیم دارتیکه خدا چطور خر ینیب یوقت م آن

 بشود..... دارتیکه اگر خدا خر آخ

 

از هر کس جز خدا، نماز خواند  د،یو نا ام یچارگیب با

 و دعا کرد.

 را خواند. هیونسی ذکر

 حیمفات یاز چاه  را تو وسفینجات حضرت  یدعا

 کرد وخواند. دایپ

 کرد را خواند.  یم دایپ حیذکر بلد بود و در مفات هرچه

را هم که به حاجتش ربط  یهر دعا یبه اضافه  

 داشت 

 کیبعد از نماز صبح کنار سجاده که نزد باالخره

 پهنش کرده بود خوابش برد. یبخار

 .دیکابوس د کسرهی و

 شد.  داریمتورم از خواب ب یچشمان با
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 بود.  دهیصبحانه را هم چ زیدم کرده و م یچا بانو

 کنار مهران و بانو نشست. زیپشت م الریآ

 شده بودنند. یراه اوشیصبح زود همراه س شهرام

تر  یچا یخشک شده اش را با جرعه ا یگلو الریآ

گفت: به منصور زنگ زدم گفتم  یکرد. مهران با انرژ

 باشه. یبه فکر دوتا گوسفند حساب

 

که  یهمه حس مثبت نیپدر شوهرش با ا یبه رو الریآ

 یداشت  لبخند زد و گفت: دستتون درد نکنه. کار خوب

 شده؟ یچ دمی.منصور فهمنیکرد

 

گرفت و گفت: آره  الریبه سمت آ یلقمه کوچک بانو

 دوننیهمه م لهیاز خانوم جون و مامان و جم ریغ

دعوا کرده و بازداشت شده.  کنفریبا  شبیمازار د

 شده.  ریدونن چرا درگ یفقط نم

 

 آهسته سر تکان داد.  دنیبه نشانه فهم الریآ

اون ور.  میبر دیگفت: صبحونه اتون رو بخور مهران

 بهتره. میدور هم باش
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صبح بود که شهرام زنگ زد و خبر  میده و ن ساعت

 را گرفته. یداد جواب پزشک قانون

از اندازه مواد مخدر  شیمرگ بر اثر مصرف ب جه،ینت

 بوده.

بوده که آثارش جز  یمازار انقدر سطح یکتک ها و

از بدن وجود  یگرید ییجا چیپوست مرد ه یرو

 نداشت.

 الریباالخره آ ریشب وحشتناک و نفس گ کیاز  بعد

 .دیکش ینفس راحت

 به جان رفته اش برگشت. جان

 .دیرا د یخوش زندگ یرو دوباره

 

 یآن موقع بود که مهران اصل ماجرا  و فاجعه ا تازه

 فیهمه تعر یگوششان رد شد بود را برا خیکه از ب

 کرد. 

 .  یریدرگ لیبدون گفتن دل البته

 یبود که  کس انشانیجور قرار داد ناگفته م کی انگار

 کرد. یرا  مطرح نم یریدرگ لیدل
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۸پارت

 

 گوسفند. دیهم مهران و منصور رفتند دنبال خر بعد

 لهیخواندند و جم یو خانوم جون نماز شکر م شعله

 کرد. یم هیگر یها یها

 در حال بال در آوردن بود یهم که از خوشحال الریآ

 یکمک م ینیریدر پخت ش حانهیبه بانو و فرشته و ر 

 کرد.
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ربع به دو ،بعد از ظهر بود که مازار و  کی حدود

 .دنندیشهرام رس

 شده بود. ادهیخانه خودشان پ کینزد اوشیس

 یکه قربان ییداشتند گوسفندها اطیح  یها  تو قصاب

که مازار و  کردنندیرده بودنند را قطعه قطعه  مک

 گذاشتند. اطیشهرام پا درون ح

جون چنان مازار را در آغوش گرفته بود و  خانوم

 .دهیکرد، انگار سالهاست او را ند یم هیگر

رفت و از حال  یقربان صدقه اش م کسرهی مازار

 گفت. یخوبش م

پسرش را به  لهیبعد از خانوم جون جم بالفاصله

 .دیآغوش کش

خدا را شکر کرد و قربان صدقه پسرش  یهم حساب او

 رفت.

 مازار سراغ پدرش رفت. لهیاز جم بعد

 .دیمحکم و مردانه پسرش را به آغوش کش مهران

تنها  یبرا یداند شب گذشته بابت نگران یخدا م فقط

 را تجربه کرده بود. یفرزندش چه حال
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 انیاو م نکهیر از امازا یکودک یمثل روزها درست

 برد. یآغوشش بود لذت م

را دوباره در  شیکرد که  پسر رعنا یم فیک و

 کنارش دارد.

شانه پدرش  یهمانطور که چانه اش را رو مازار

که با چند قدم فاصله  الریحواله آ یگذاشته بود چشمک

 بود کرد. ستادهیپشت سر مهران ا

 .دیپاش شیگرمش راوبه رو لبخند

 گرم و با محبت بود. یادیز استقبالشان

خود مازار را در آورد و با خنده  یکه صدا یطور

نگرانم.  نیگرفت لیکه شما من رو تحو ینجوریگفت: ا

 یبزرگ یلیکنم اتفاق خ یخودمم کم کم دارم فکر م

 افتاده.

 

از پشت  دستش را دور کمر مازار حلقه کرد و  فرشته

برم قربونت  یشانه اش گذاشت و گفت: اله یسر رو

 از سرت گذشت. یچه خطر یدونیم

 

 به فرشته  حسادت کرد. الریآ
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 .زدیآغوش مازار پر م یبرا دلش

 کیآن سالم و عل یتوانست به جا یاو هم م کاش

 رد وبدل شد. انشانیکه م یگرم

 .ردیبرود و محکم مازار راودر آغوش بگ جلو

 حرف بزند. شیبرا دیکش شیکه شب پ یاز رنج و

 

جلو رفت و گفت: ولش کن فرشته جان از  شهربانو

. یدیسره بهش چسب کیبچه اومده تو  نیا یوقت

 .رهیبره  دوش بگ شهیخسته اس بذار تا نهار آماده م

 

به شهربانو نگاه کرد وگفت: آخ آره عمه بخدا  مازار

 دارم. اجیبه دوش احت یلیخ

 

اش نگاه  کدانهیبا عشق به  برادر زاده  شهربانو

. میگوشت و جگر کباب کن مییخواینهار م یگفت: برا

غذا هم آماده  یریبرو قربونت برم تا تو دوش بگ

 اس. 
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هم بد  یلیخ گمیگفت: م یو به شوخ دیخند مازار

از  یگاه ستی. بد ننیریگ یم لمیچه تحو نینشدا. بب

 کارا... نیا

 

از آن چشم  یکیحرفش را نزد؛ چون شهربانو  ادامه

 ثارش کرد.اش را ن یحساب یغره ها

 .دیبلند خند مازار

 

 یبه صورت مازار با آن خنده  دیچسب الریآ نگا

 .نشیدلنش

 یو خوش ریماجرا به خ نیرا شکر  کرد. که ا خدا

 تمام شد.

بود  یگرید زیچ یجواب پزشک قانون اگر

 .خوردیسرنوشتشان چقدر نحس رقم م

 یخندها یتوانست صدا یم گرید ینبود ک معلوم

 قشنگ شوهرش را بشنود
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۸۹ پارت

 

 خیدل و قلوه ها را به س حانهیهمراه بانو و ر الریآ

 کباب شدن آماده شود. ی. تا برادنندیکش یم

گوشتها را  اطیح گریو فرشته هم گوشه د شهربانو

 کنند. میکردنند تا تقس یم یبسته بند

را صداکرد  الریاز ساختمان خارج شد و آ  لهیجم 

کنه. فکر کنم حوله  یبدو، مازار داره صدات م الری:آ

 .خوادیم

 

 زده نگاه چرخاند. خجالت
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بزند  محال بود چون  یالیخ یخودش را به ب نکهیا

 بودنند. دهیرا شن لهیهمه جمله، جم

گوشش پچ زد:حتمارفته واسه امشب  ریز حانهیر

 ؟یپسند یم نهیبب خوادیحاال م زکردهیخودشوتم

 

که  یبا خنده ا الریو آ دیخند زیبه حرفش ر خودش

 یداشت پنهانش کند گفت: کال ذهنت اونجا ها م یسع

 چرخه ها.

 

 چرخه. یابرو باال انداخت: اتفاقا درست م حانهیر

 

آورد. به سمت  رونیرا ب شیدستکش ها الریآ

 ساختمان رفت.

 داده بود.  چه زود در خواست حوله مازار

 گذشت. یاز رفتنش به حمام نم شتریب قهیسه دق دو،
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اتاق حوله را برداشت به سمت حمام که  یاز تو 

درگوشه سالن قرار داشت رفت.  و به در حمام چند 

 ضربه کوتاه زد.

 رسدیآب به گوش م یصدا نهیزم ریمازار  با ز یصدا

 :بله؟

 

 .برات حوله آوردم. الرمی: آگفت

 

 نگفت. یزیچ مازار

 بعد در حمام باز شد  هیثان چند

آمد  رونیو صورت مازار همراه با کوه بخار از در ب 

 و گفت: دستت درد نکنه.

 

 دستش را به سمت مازار دراز کرد.  الریآ

 دیهال را خلوت د یچرخاند وقت ینگاه کوتاه مازار

را گرفت و همراه حوله به داخل حمام  الریدست آ

 .دیکش
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 یکن یم کارینگاهش کرد و گفت: چ دهیترس الریآ

 زشته. نهیب یم یکیمازار؟ 

 

 ریتصو ی.اجزادیحمام چرخ ینگاهش تو همزمان

 مقابلش در تضاد بودنند.

 مهیدر حمام با مازار ن دهیچیباز آب و بخار پ ریش

 خشک بود. شیبرهنه که هنوز سرتا پا

 داشت. منافات

رفع . دییایمردجوان منتظر بود تا همسرش ب انگار

 .دیریاش که تمام شد بعد دوش بگ یدلتنگ

 یگفت: تو شوهر دار  الریبه آ یساختگ یتیعصبان با

 ،یبغل ،یبوس کی دیخانوم خانوما؟ نبا یستیبلد ن

 ؟ی...به شوهرت بد

 

را ورانداز کرد و گفت: آقا شما که  شیسر تا پا  الریآ

 .یکرد گرانیبوس و بغل هات رو حراج د اطیح یتو

 

را از  یبلبل زبان نیابرو باال داد. انتظار ا کی مازار

 نداشت. یمعموال خجالت الرِ یآ یسو
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و او را به  دیرا کش الریدست آ یحرکت ناگهان کی در

 اش چسباند. نهیس

 دلتنگ بود. الریآ

دلتنگ  دنیشب گذشته او را به اندازه سالها ند یسخت 

 کرده بود.

و  رونیب یآدمها الیخ یب قهیگرفت چند دق میتصم پس

ممکن است متوجه خلوتشان آن هم در حمام   نکهیا

 بشوند، شود
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۹۰ پارت
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 مازار گذاشت. نهیس یرا رو سرش

ادکلن  یو نه بو دادیقهوه م ینه نفسش بو نباریا

 اش را داشت. یشگیهم

 برهنه مازار و عطر تنش. نهیبود و س الریآ

قصه و  یمقدمه گفت: هرچ یو  ب دیکش یقیعم نفس

 کباریآدم فقط  نکهیافسانه درباره عشق اول و ا

دور. من دارم عشق رو   زیبر یدیشن  شهیعاشق م

 یلیکه خ یجور کیکنم.  یدوباره با تو تجربه م

 قشنگه.  

 

را به  شیموها الریآ یروسر ریمازار که ز دست

 گرفته بود خشک شد. یباز

 یحرکت ماند، حت یچند لحظه ب یوجودش برا تمام

 قلبش.

 .ینیو دلنش بایاعتراف ز چه

را به  شیبایموقع اما درست به جا حس ز یب الریآ

 زبان آورده بود.

 شانه اش افتاد. یو رو دیلغز شیموها یرو یروسر
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به دخترک آرام  الر،یپشت سر آ نهیآ یاز تو مازار

 آغوشش نگاه کرد. انیگرفته م

رو به  نهیعمرش را در آ یقاب عکس تو نیباتریز

 .دید یرو م

خودش  یلحظه برا نیدر عمرش با تصور  ا چقدر

 یکس نم چیبافته بود را جز خودش و خدا ه ایرو

 دانست.

تر  قیبه آغوشش فشار داد و عم شتریرا ب همسرش

 .دینفس کش شیموها انیم یاز هوا شهیاز هم

 

 بروند. رازیقرار بود. صبح روز بعد به ش 

بودو  دهیاتاق دراز کش یکنار مازار که تو الریآ

اش گذاشته بود. نشست و   یشانیپ یدستش را رو

 نامش را خواند: مازار؟

 

 یصدا دنیبا شن شدیخواب م میکه کم کم تسل مازار

 شد و آهسته جواب داد: جانم؟ اریهوش یهمسرش کم

 

 ؟یداری: بدیپرس الریآ
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اش برداش و گفت:  یشانیپ یدستش را از رو مازار

 .دمیخواب یکم کم ، داشتم م

 

اش  رهیکه تا ته دل مازار را لرزاند خ یبا نگاه الریآ

 ؟ییجا کی میبر ییایشد و گفت: م

 

 : کجا؟دیپرس مازار

 

اش که نذر امامزاده  یبه دستنبد دوست داشتن الریآ

تو  یکرده بود نگاه کرد و گفت: نذر کردم اگر برا

 امامزاده. یبندازم تو نویا ادین شیپ یمشکل

 

 یلیخ نوینشست متعجب گفت: تو که ا شیدر جا مازار

 !؟یدوست داشت

 

سخت بود  شیبرا زشیکه دل کندن از دستبند عز الریآ

داد به مازار  یاش را نشان م یکه ناراحت یبا چشمان
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نگاه کرد و گفت: خوب چون دوستش داشتم نذر 

 .گهیامازاده کردم د

 

بغ کرده همسرش نگاه کرد. آهسته  افهیبه ق مازار

 یو با خنده گفت: وقت دیاش را با دو انگشت کش ینیب

 ؟یفکر عواقبش نبود یکرد یبزل و بخشش م

 

 یبرق شاد نباریکه ا ینگاهش کرد و با چشمان الریآ

 یفکر م نیاون لحظه من فقط به ا یداشت گفت: تو

 .یو کنارم باش یکردم که تو برگرد

 

 ش کرد.نگاه رهیخ مازار

جمله صادقانه همسرش. امروز  نیکرد از ا فیک

ادامه  الریکرد و آ یم رشیدخترک پشت هم غافلگ

 که کردم. یاز نذر ستمین مونیداد: االن هم پش

 

 مونیاز جا بلند شد وگفت: پس پاشو تا پش مازار

 نذرت رو ادا کن. میبر ینشد
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رفت  لیخانه که خارج شدنند مازار به سمت اتومب از

 .مینه، قدم بزن نیگفت: با ماش الریو آ

 

 . یسر تکان داد و گفت: باشه هر جور تو بخوا مازار
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۹۱ پارت

 

 .زدنندیبه شانه هم قدم م شانه
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از بهار را داشت لذت  یکه رگه ها یزمستان یهوا از

 بردنند. یم

از دختران روستا که دور کاظم دست  یبه دسته ا 

 .دنندیفروش حلقه زده بودنند رس

 یچ مینیبب می: بردیبه مازار نگاه کرد و پرس الریآ

 داره؟

 

 یاگه دوست دار دونمیدر پاسخش گفت: نم مازار

 .میبر

 

 .ستادنندیرفتند وکنارش ا نیدو با هم به سمت ماش هر

م گر شانیکاظم دست فروش با هردو کیو عل سالم

 شناخت. یبا مازار که او را نم یبود. حت

 .ستادیالرایقدم فاصله درست پشت سرآ کیبا  مازار

 .دیچرخ یم لیلباس ها و وسا انیم الریآ چشم

توجه اش را جلب کرد. ان را برداشت و  ییبایز شال

 : بنظرت چطوره؟ دینشان مازار دادو پرس
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دست  انیو به شال م دیبه جلو گردن کش یکم مازار

 .ادینگاه کرد و گفت: قشنگه به پوستت م الریآ

 

 لبخند زد و شال را برداشت. الریآ

در  ییبایز اریبس یزیآن طرف تر ساعت رو م یکم

 بساط دستفروش توجه مازار را جلب کرد. انیم

دستفرش  کیبساط  انیکرد در م یفکرش را نم اصال

 .ندیبب ییبایز زیچ نیروستا گرد همچ

از  بایتقر گرید الریکه آ یرا دراز کرد و در حال دست

 پشت در آغوشش بود ساعت را برداشت.

که کامال متوجه  یجمع انیقدم فاصله را م کی دوباره

آن دو است حفظ  یرو شانینگاها شتریشده بود ب

 کرد.

 ن،یبب نوینشان داد وگفت: ا الریرا به آ ساعت

 قشنگه؟

 

 قشنگه. یلینگاهش کرد وگفت: آره خ الریآ 

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 .میدار یبر م نمیمهربان نگاهش کرد: پس ا مازار

 

 یاز چشمان مازار کنده شد و دوباره رو الریآ نگاه

 بساط دستفروش گشت.

 ینیچشمان عاشق مازار و سنگ یهمه حواسش پ اما

 دور و برشان بود. ینگاه ها

 زدنند. یم ادیحسرت را فر شانیها یکه بعض یچشمان

جمع هزارن  نیا شتریبود که ب یهمان  دختر الریآ

حرف درباره اش زدنند. خانه خراب کن، هرزه، 

 نیبساط هم یبودنند چه پا دهیناپاک، هربار او را د

 یکل گر،ید ییهر جا ایکوچه  یدستفروش، چه تو

 زدنند. هیو کنا شیحرف بارش کرده و ن

ها و تهمت ها،  هیو کنا شیبا وجود همه ن الریآ اما

 کند. یکرد پاک و درست زندگ یسع شهیهم

درس خواندن را شروع کرد و کار کرد تا به  دوباره

 داشتند کمک کند. اجیکه به کار او احت یمردم نیهم

 شانیها یلیبود که نگاه خ ستادهیا یجمع انیدر م حاال

 .زدیم ادیحسرت را فر
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مثل  یتمام زیکردنند خدا مرد همه چ یفکرش را م یک

 کند؟ الریآ بیمازار را نص

شده در چشمان  خیکه عشق نگاهش، م یمرد

 تمامشان فرو رفته بود.

 

امامزاده  یکه تمام شد. هم گام با هم به سو دشانیخر

 رفتند.

 خوب بود. یلیخ الریآ حال

آن دخترک  گریکرد در نگاه زنان روستا د یم حس

 .ستیگذشته ن فیخار و خف

 یگونه قضاوت م نیکه آدم ها را ا یاز مردم امان

 کنند.

عاشقانه و  یو زمزمه ها الریحال خوب آ انیم

 .دنندیمازار به امامزاده رس نیریش
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 یزغال#چشمان

 

 ۵۹۲ پارت

 

 

داشت کل  یخوش ساز و دهل که نشان از شاد یصدا

 کوچه را برداشته بود.

 یکه قرار نبود در عروس یو اقوام دور هیهمسا

 جمع شده بودنند.  اطیکوچه وح یشرکت کنند تو

 شدنند. یم ییرایپذ یو شربت و چا ینیریبا ش و

خبر دادن به  تیو شربت با ینیریساز و آواز و ش نیا

روستا بود که خانواده داماد آمده اند تا عروس  یاهال

مراسم  یبرگزار یرا به شهر خودشان برا شانیها

 ببرند. یعروس

 برپا بود. اطیرقص مردان در کوچه و ح بزم
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 یم شانیهم همراه هیو همسا لیمسن فام یها زن

 کردنند.

 .ختندیر یها نقل و شکالت به هوا م دختر

جمع کردن شکالت و  یبرا نیزم یها رو بچه

 نشسته بودنند. ینیریش

 یدسته، دسته اسکانس بر سر رقصندگان م محمود

 .ختیر

جمع  انیو مازاربه همراه بانو و شهرام هم  م الریآ

 کردنند. ید و تماشا مبودنن ستادهیا

 نیروز قبل را ب یقربان یکار هم گوشت ها آخر

 کردنند.  میمهمان ها تقس

 شود. رازیش یشدنند تا راه سوار

اش فشرد  نهیمازار را به س له،یجم یخداحافظ لحظه

کنارت   دمی. قول مامیحتما م تیعروس یو گفت: برا

 باشم.

 

دست دور شانه مادرش حلقه کرد و او را در  مازار

 آغوش گرفت.

 .دیسرش را بوس یرو
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 در گوشش گفت: منتظرتم. و

 

 ها شدنند و راه افتادنند. نیماش سوار

 .دیرس یساز همچنان به گوش م یکه صدا یحال در

اش  یدوست داشتن ییبه روستا شهیاز پشت ش الریآ

 نگاه کرد.

 گریرفت قرار بود د یروستا م نیامروز که از ا از

از  یگشت فقط مهمان باشد نه جزئ یهربار که بر م

 روستا. نیمردم ا

گذاشت و  یخوب و بد را پشت سرش جا م خاطرات

 بهتر. یروزها دیرفت به ام یم

را تجربه کرده بود. هم عشق  زیروستا همه چ نیا در

 را  و هم تنفر را.

 گریرا گذرانده بود که  د یادیخوب و بد ز یروزها

 یبدش با خاطرات وحشتناک یخواست به روزها ینم

 که داشت، فکر کنند.

 فقط امروز مهم بود و فردا. گرید

 یخواست به عشق از دست رفته تمام روزها یم نه

 اش فکر کند.  یبچگ
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 تمام شده اش. ییاهایبه رو نه

 که با دو کالم حرف ناحق برباد رفت. ییبه آبرو نه

که  ینداشتند؛ دختر یروستا گناه نیهم مردم ا دیشا

دهان مردم  یتو یبه جا شیپدر و عمه و عمو

به جرم گناه ناکرده مشت بر دهان دختر  دن،یکوب

اش را باور  یناپاک دیچرا نبا گریکوبند د یخودشان م

 کنند؟

 

 را داشت. الریهم حال آ بانو

 شیرفتن از زادگاهش تمام خاطرات را پ فکر

 .چشمانش مجسم کرده بود

 .شیچند روز پ نیگرفته تا هم یکودک یروزها از

 عشق و درد رفتنش. نیاول از

 یکه بابت شوهر نکردن م ییها هیحرفها و کنا از

 .دیشن

 دوران مدرسه. یها خوش

 ده. یکوچه پس کوچه ها یتو یبچگ یها یباز
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 ۵۹۳پارت

 

چه حس  یتابستان یعصر ها ،ینوجوان یروزها آخ

 یبا دخترکان هم سن و سالش  تو یداشت وقت یخوب

را به  شانینشستند و پاها یدرختان م هیسا ریکوچه ز

 یم شدیدرختان رد م ریکه از ز یآب جو یخنکا

 سپردنند.

فارغ از غصه  دنندیخند یگفتند و م یم یهر در از

 .ایدن یها
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هم  یبرا یدرختان و کنار جو نیهم ریرازها که ز چه

 کردنند. یفاش نم

گفتند و از  یم شانیها یاز دلدادگ اکثرشان

 .ندهیآ یبرا شانیاهایرو

 .ینوجوان یداشت روزها یحس و حال عجب

 

 یروزها ایدن گرید یروستا هم مثل همه جاها نیا

 داده بود. یرا در خودش جا یخوب و بد

 خوب و بد. یآدم ها با

 کردنند. یهر دو داشتند ترکش م وحاال

گذاشتند و قرار بود  یپا م دیبزرگ و جد یشهر به

 ادامه سرنوشتشان آنجا رقم بخورد.

 

به  الریکه رد شدنند چشم آ ونیدر خانه هما دم

 بود افتاد. ستادهیکه کنار در ا رضایعل

 خبر داشت. اوشیس از

کرد و خبر رفتنش به  یگذشته آمد خداحافظ شب

 تهران را داد.
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بود  نیاما اصل مطلب ارفتنش بهانه جور کرده  یبرا

خواست خودش و سحر در مراسم آن مردک  یکه نم

 دزد ناموس هم حضور داشته باشند.

به هم  یبه حد یکه سحر از لحاظ روح بخصوص

به پدر و مادرش را  یدگیرس ییبود که توانا ختهیر

 نداشت.

 

**** 

 

سرشان  یمشت پر از گل رو کیو  دیکل کش ایهل

 .ختیر

 یم تیجمع انیدست در دست مازار از م الریآ 

 .نندیمخصوصشان بنش گاهیگذشتند تا در جا

 یبودنند و گل رو ستادهیو هاله دو طرفشان ا ایهل

 .ختندیر یسرشان م

 گرید یدو سو حانهیبا فاصله از انها عاطفه و ر یکم

 .دنندیپاش یو نقل به بر سرشان م ستادهیا

هم که  لهیدستان فرشته و جم انیم یها یشاد برف

 سرشان را پر کرده بود. یباال یفضا یحساب گرید
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به بانو که دست در دست شهرام کنارش گام بر  الریآ

 داشت نگاه کرد. یم

مدل  کیو  دهیرنگ پوش کیهر دو لباس  امشب

 کرده بودنند. شیآرا

 رنگ لباس بر تنشان بود. کیهم  دامادها

 .شدیار محنابنداتشان مشترک برگز شب

 

 ها نشستند. یصندل یچهار نفر باهم رو هر

 ییو شمع آرا ییمقابلشان  عالوه بر گل آرا زیم

 که داشت. ییبایز

 حنا هم آراسته شده بود یها ینیس با

حنا که همه به شکل گل رز درستش کرده  ینیس کی

 بودنند.

 شیبا حنا بود که رو بایز اریقلب بس کیوسط  ینیس

آرسته بودنند و کنار قلب  دیسف یها دیرا با مروار

 با حنا قرار داشت. بایچهار رز ز

قشنگ درسته  اریطاوس بس کیسوم هم با حنا  ینیس

 کرده بودنند.
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 شدنند.  ریجاگ شانیو داماد ها که سر جا عروس

شد. مراسم حنابندان را  ییرایهم از مهمان ها پذ یکم

 شروع کردنند.

 را برداشت. ینیجلو آمد و س فرشته

که به صورت گل رز درست شده بود را  ییحنا چهار

 دست هر کدامشان گذاشت. انیبرداشت و دانه ،دانه م
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 ۵۹۴ پارت
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کنار شهرام در  ،یعروس دیدر لباس سف دهیپوش بانو

 عروس و داماد نشسته بودنند.  گاهیجا

 .دیدرخش یتکه ماه در مجلس م کیدرست مثل  

که او را به اندازه  یبا لباس عروس شهیاز هم باتریز

ملکه با شکوه کرده بود در صدر مجلس نشسته  کی

 کرد. یم یو دلبر

 شهرام با آن دل به تاراج رفته اش. چارهیب

گوشش خواند:  ریبار چندم شهرام آهسته ز یبرا

 زمیشب مراد است امشب....عز ،یامشب چه شب

 .دیرس انیباالخره انتظارها به پا

 

 یهم مثل هر بار در جوابش فقط به خجالت ذات بانو

 بود. دهیاش خند

آخر شب  یخاکبرسر یاز برنامه ها کسرهی شهرام

 همسرش حرف زده بود. یبرا

شهرام با آن فکر منحرفش که فقط حول  نیاز ا امان

 .دیچرخ یمسائل مثبت هجده م

سن  نیحال خراب تا ا نیمعلوم نبود چطور با ا مردک

 صبر کرد و ازدواج نکرد.
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و عاطفه  رقص کنان جلو آمدنند و دست  الریآ

 عروس و داماد  را گرفتند.

 شهرام وسط مجلس بردنند. یهمراه با

 .دیرقص یبود وم ستادهیوسط مجلس ا بانو

 برد. یم شتریهر حرکتش دل شهرام را ب با

 کرد. یقرار ترش م یبه آخر شب ب دنیرس یبرا و

طور که در کنار بانو خودش را آرام، آرام تکان  همان

 نیشما ا زمیداد آهسته سر جلو وبرد و گفت: عز یم

 ؟هریبه فکر آخر شب هم هست یزیر یهمه عشوه م

 .شهیم شتریبشه مجازاتت هم ب شترینازت ب یچ

 

از  یکه ناز و کرشمه را در رقص تا حدود بانو

 گرفته بود. ادی ایفرشته و هل

 از شهرام هم دستش آمده بود. یدلبر یقلق ها و

 زد و گفت: حاال تا آخر شب. یزیر چشمک

 

 کرد.  یم طنتیهم ش خودش
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موعد با هم  دنیرس یهر لحظه شوهرش را برا و

 شدیتر م صیشدنشان حر یکی

که بانو به بدن و دستانش  یو تاب چیبا هر پ شهرام

 .زدیتنها شدنشان له له م یبرا شتریداد ب یم

 .دنندیرقص یو عاطفه هم کنارشان م الریآ

به مازار و مهران افتاد که وارد سالن  الریآ چشم

 شدنند.

 فرشته زوم بود. یرو شانیهردو نگاه

به مجلس زنانه  دهیدانست فرشته نقشه کش یم

 یبکشدشان تا در رقص عروس و داماد را همراه

 کنند.

 به سمتشان رفت. الریآ

 داد. ینش مبه بد یهم همراه آهنگ تاب یگاه

 متوجه آمدنش شد. مازار

 شیبر تنش نشسته بود و کار ارا یحساب لباسش

 گرید یموها و صورتش هم که مثل همه کارها

 فرشته حرف نداشت.

 چشم به او دوخت. یلبخند کم رنگ با
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 و دلبر شده بود. بایز یحساب

در  الریبا هم و به قول آ  روزید نیرا هم لبلسش

 بودنند. دهینود خر قهیدق

 الریتوانست تصور کند آ یاز همان اول هم م مازار

 .دیبانو چون ستاره خواهد درخش یدر شب  عروس

رنگش که مدل  یسدر ییبایدر لباس ز بخصوص

 دوخته شده، یماه

 مازار هم کرواتش را با آن ست کرده بو. و

 مهران بر خالف پسرش بزرگ و دندان نما بود. لبخند
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 ۵۹۵ پارت
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 مهران بر خالف پسرش بزرگ و دندان نما بود. لبخند

شد و سالم داد با همان لبخند  کشیکه نزد الریآ

بزرگش گفت: به به سالم، خانوم خانوما روزبه روز 

 ها. یشیقشنگتر م یدار

 

 یرو یهم مثل پدر شوهرش لبخند بزرگ الریآ

 صورتش نشاند.

 شهیتر از هم قیکه چال گونه اش عم یگونه ا به

 کرد. ییخود نما

کنده شد و در چال  نهیباز هزار از س یمازار برا دل

زبان کرد  ینیریش الریافتاد و آ ریصورت دخترک گ

محترم شما و پسرتون رو دعوت به  یوگفت: آقا

 کنم. یرقص سه نفره با عروس خوشکلتون م

 

 یلی.خلیال مرا گرفت و گفت: با کم الریدست آ مهران

 .شمیهم خوشحال م
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 یکه از رابطه خوب پدرش و همسرش حساب مازار

همسرش را در دست  گریخشنود بود هم دست د

باعث افتخار  بایخانوم ز نیبا ا دنیگرفت وگفت: رقص

 ماست بانو.

اش  ینیریکه ش نش،یریش یاز آن لبخندها یکی الریآ

شوهرش  لیکرد را تحو یتا عمق جان مازار نفوذ م

 داد.

 هم گامش شد. و

 

 سه با هم به سمت عروس و داماد رفتند. هر

 ها بلند شد. دنیکل کش یصدا

 گاهیجا کیو شعله به همراه شهربانو نزد لهیجم

 .دنندیکش یبودنند و کل م ستادهیرقص ا

 .دیرقص یم بایکنار عروس و داماد پر ناز و ز الریآ

 کرد. یاش م یهم مردانه همراه مهران

 مازار به دست زدن بسنده کرده بود. اما

بود و فقط آهسته دست ها را   ستادیجمعشان ا کینزد

 .دیکوب یبر هم م
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 گریبه  جمعشان آمد د حانهیکه به همراه ر منصور

 کامل شدنند.

پر پشت و  یو تاب ها موها شیپ یمازار پ حواس

 بود. الریبلند آ

 .ختیر یکه م یو آن همه ناز 

 است. داریدانست همسرش با جان و دل خر یم خوب

 شانیها نیمراسم همهسوار بر  ماش انیاز پا بعد

به منزل مشترکشان  دنیعروس و داماد را  تا رس

 کردنند. یم یهمراه

  یها نیکه از ماش یبوق و سوت و ترانه ها یصدا

کردنند.در  یداماد  حرکت م نیمختلف که  پشت ماش

 بود. ختهیهم آم

داروخونه  کی یبه شهرام نگاه کرد و گفت: جلو بانو

 بخر. لهینگه دار برام وس

 

 ؟یخوایم ی: باشه چدینگاهش کرد و پرس شهرام

 

 .خوامیآهسته گفت: پد م بانو
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: امشب پد دیناباور نگاهش کرد و با بهت پرس شهرام

 !؟یالزم شد

 

 یسر تکان داد و شهرام غرولند کرد که:آ بانو

 قرمز بشه. تیوضع دیامشب با نیشانس. هم یبخشک

 

. مال ستیمن که ن ریکنم تقص کاریخسته گفت: چ بانو

 استرسه. باهام که هماهنگ نکرده بود.

 

گفت: آخه  یباشد اما با ناراحت یآنکه عصب یب شهرام

مراسم استرس الزم داشت؟ همه  نیا ؟یاسترس چ

 .یخوب نیبه ا یچ

 

 .دیکش یکالفه ا پوف

 ادتیرا بدهد گفت: پد  شیفهاآنکه جواب حر یب بانو

 نره.
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 هست. ادمیشد و گفت: چشم، چشم  یحرص شهرام

 

 پنچر شده به رو به رو چشم دوخت. یا افهیبا ق و

و حاال همه  دهیشب را کش نیخدا چقدر انتظار ا بنده

 به هم  شیکاسه و کوزه ها

 بود. ختهیر
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 ۵۹۶ پارت

 

و بعد از بدرقه مهمان ها شهرام  دنندیخانه که رس به

 برود. رونیکتش را برداشت تا از خانه ب

: دیکاناپه نشسته بود پرس یخسته رو یکه با تن بانو

 ؟یریم ییجا

 

 نمی. برم ببدمیراه ند یپاسخ داد: داروخانه تو شهرام

 .رمیسر کوچه بازه برات بگ یسوپر

 

داده  هیکاناپه تک یکه سرش را به پشت یدر حال بانو

 .ستیهم واجب ن یلیگفت: حاال خ الیخ یبود ب

 

 کی. اگه شهیو گفت: نه نم دیکتش را پوش شهرام

 م؟یکن کاریبشه چ دیموقع شد

 

 ی:  چدیسرش را چرخاند و آهسته پرس یکم بانو

 بشه؟ دیشد
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 .گهید ودتیپاسخ داد: پر شهرام

 

خبر از همه  یب یدرست مثل آدم ها نباریجوان ا زن

 ودم؟یمن؟ مگه من پر ودی:پردیجا پرس

 

چند گام کوتاه به سمتش برداشت و گفت: مگه  شهرام

 لهیتو هم وس هینجوریا یبهم نگفت نیماش یاالن تو

 ؟یالزم دار

 

. فقط ستمین ودیتمام گفت: من که پر تیبا جد بانو

 کنم. تتیخواستم اذ

 

به سمتش  کبارهیچند لحظه فقط نگاهش کردو  شهرام

برداشت وگفت: خودتو کشته شده  فرض کنه  زیخ

 بانو.
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را حفظ کرده بود باالخره  تشیکه تا آن لحظه جد بانو

خنده و لباس بلندش را جمع کرد و پا به فرار  ریزد ز

 گذاشت.

 یدستش را رو ستادیا دیدر اتاق که رس کینزد

پر  نییگذاشت و گفت: شهرام زشته. اون پا شیلبها

 یکه تو یتیاون همه اذ یکارم به تالف نیاز مهمونه.ا

 بود. یتاالر کرد

 

مچش را گرفت وگفت: در حال حاضر فقط به  شهرام

کنم. نه نهمون ها برام مهم هستن نه  یکشتنت فکر م

 .نییصدامون بره پا نکهیا

 

 سهیپنجر شهرام دوباره از خنده ر افهیق ادی بانوبا

گفت: شهرام تو رو  دهیبر ده،یخنده بر انیرفت و م

 یبعد....زشته صدا یخدا .... انتقام رو بذار برا

 .نییپا رهیپامون م
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صورت شهرام خنده اش شدت  یآور ادیبا  دوباره

 یگفت:  آره بخند حساب طنتیگرفت و شهرام به ش

 .یشیتر م یخوردن ینجوریبخند چون ا

 

هوا دست دور کمر بانو حلقه کرد و او را از  یب و

 برداشت. نیزم یرو

زدن دستش را  غیاز ج یریجلو گ یو برا دیترس بانو

 دهانش فشار داد. یمحکم رو

: دیاز پشت دستش به گوش شهرام رس شیصدا

 کمرت شکست. نیمنو بذار زم ونه؟ید یکن یم کاریچ

 

 کبارهیکرد و  یفاصله در اتاق تا تخت را ط  شهرام

 تخت افتاد. یدستش را از دور بانو باز کرد و بانو رو

پشت  غشیو ج دیکش غیواقعا از ترس ج نباریا

 دستانش پنهان شد.

را به او بدهد  یآنکه فرصت هر حرکت یب شهرام

 یزاریمن رو م گهیزد و  گفت: حاال د مهیخ شیرو

 کنم. یم یسرکار؟ تالف
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آمد و  رونیبانو از استارت دستانش ب یلبها تا

رام شه یلبها یبزند به هم آغوش یخواست حرف

 دعوت شد.

 بانو کاشت. یوقفه بر لب ها یو ب یطوالن یا بوسه

تخت  ینفس گرفتن که جدا شدنند بانو رو یبرا

 آوردن لباسش شد. رونیب رینشست و شهرام در گ

شده  زانیبعد لباس عروس کنار تخت آو قهیدق چند

 برهنه نشسته بود. مهیبود و بانو ن

کرد  یباز م شیرا برا شیکه موها یدر حال شهرام

 یمرحله نقشه م نیتر یاصل یعنیمرحله بعد  یبرا

 ....دیکش
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۹۷ پارت

 

 بود. دهیاتاق خواب یتو

 یدعوا کی  گرید یاز روزها یلیگذشته مثل خ شب

 با شوهرش کرده بودنند. یاساس

و   یطوالت یسر درد و فشار عصب کیاز تحمل  بعد

 یکه دکتر برا یچند قرص از همان قرص ها

 .دیکرده را خورد و خواب زیتجو دنشیخواب

دود و احساس گرما مغزش  یکه  با بو شدیم یقیدقا

 فعال شده بود.

و منگ بود  جیبخاطر مصرف قرص ها هنوز  گ  اما

 کرد. یرا درک نم یزیوچ

 دیشد ییتند دود و گرما یبو نیدانست منشا ا ینم

 کجاست؟

 .شدینفسش کم کم داشت تنگ م اهر
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اش از حجم دود  نهیو س زدیم یدر پ یپ یها سرفه

 سوخت. یم

کرد تمام بدنش عرق کرده و پوست  یم احساس

 سوزد یصورتش م

 چشمانش را بازکرد.  یسخت به

که کل  یترسناک بود جور یادیز شیرو شیپ منظره

 فعال شد. کبارهیمغزش 

 رفت. نیقرص ها از ب اثر

 سوخت. یبزرگ م یخانه اش در آتش کل

 ریخانه اش را به تسخ واریآتش در و د یها شعله

 خودشان در آورده بودنند.

 دیو مبهوت چند لحظه در اتاق چشم چرخاند شا ناباور

 کند. دایپ یراه نجات

 تنها در اتاق در آتش در حال سوختن بود. اما

 و شوهرش را صدا زد. دیکش غیج

به  یگرید یصدا چیه لیسوختن وسا یجز صدا یول 

 .دیرس یگوش نم

 نداشت. یراه فرار چیه
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 شده بود. ریاز آتش اس یاتاق با کوه داخل

 یرا صدا م کنفریو هر چند لحظه  دیکش یم غیج فقط

 برسد. ادشیرا بشنود و به فر شیصدا یکس دیکرد شا

و  ونیهما شیدخترش را خواند. برادر ها دیناه

محمود را صدا زد.... بارها و بارها نام شوهرش را 

 ادشیرا بشنود و به فر شیصدا دیشا دیکش ادیفر

 برسند.

جواب ماند به سمت در  یب شیادهایتقالها و فر یوقت

در آغوش  یآتش برا یاما شعله ها دیاتاق دو

 .دنندیکش یزبانه م دنشیکش

کرد و آن را  یپتو خال یرفت پارچ آب را رو عقب

 .دیو به سمت در اتاق دو دیچیدور خودش پ

پارچه آب تحمل مقاومت در برابر  کیبود  دهیفا یب

 حجم از حرارت را نداشت. نیا

پتو آتش گرفت آن را از دور خودش رها و کرد و  تا

 گوشه اتاق برگشت. یعنیاش  یقبل یدوباره به جا

 

به همراه دود و گرما باالخره او  شیها و جبغ ها تقال

 شد. نیخود کردنند و از پا افتاد و نقش زم ریرا اس
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پوستش و تمام شدن هوا را به وضوح حس  سوختن

 کرد. یم

به  شتریسوخت و ب یهر لحظه م شیپا ریز فرش

 آمد. یسمتش م

را به  دیرس شیآتش که به دست و پا یها شراره

 وضوح حس کرد.

صورتش آب شد و  ریدر اثر شدت حرارت ز فرش

 گوشت صورتش را سوزاند.

 .دیچیاش پ ینیب ریگوشت سوخته ز یبو

 یبرا شیها هیو ر شدیهر لحظه کم تر و کم تر م هوا

 به التماس افتاده بودنند. ژنیاکس

 .زدیهم سرفه م پشت

 سوخت. یم چشمانش

بلند  یبود را به سخت دهیدستش که به فرش چسب کی

جذب هوا به خس خس  یاش که برا نهیبه سکرد و 

 افتاده بود چنگ زد.

 نشست. شیموها یها شهیر یرو گرشید دست
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۹۸ پارت

 

ها دور تا دور خانه محبوبه حلقه زده بودنند  هیهمسا

 و شاهد سوختن خانه در آتش بودنند.

صبح بود و کم کم مردم تازه متوجه شده بودنند  لیاوا

 اشان در حال سوختن است. هیکه خانه همسا

رفت تا  ونیخانه هما یبه سو هیاز مردان همسا یکی

 را به گوش او برساند. یخبر آتش سوز
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به  نیو پرو ونیتا هما دیطول کش قهیچند دق فقط

خودشان را به خانه محبوبه  دیو ناه رضایهمراه عل

 ند.رسان

 دنیکش غیآتش شروع به ج یشراره ها دنیبا د دیناه

 زدن کرد. ادیو فر

 ادیز دیآ رونیزنده ب یکس نکهیآتش احتمال ا نیا از

 نبود.

از دود  میآن حجم عظ دنیبا د شانیها یلیکه خ مردم

داشتند آتش را خاموش  یسو آمده بودنند سع نیبه ا

 کنند.

هم  یو عده ا ختندیر یسطل آب بر آتش م یا عده

 خاک. یسطل ها

رفتن به  یو برا دیکوب یبر سر و صورتش م دیناه

کرد اما توسط چند تن از زنان  یداخل خانه تالش م

 روستا مهار شده بود.

 .زدیم ادیو فر دیکش یم غیج کسرهی

دستش سرخ شده  یپوست صورتش از ضربه ها کل

 بود.

 .دیبار یچشمانش خون م از
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آتش باشند  نیپدر و مادرش وسط ا نکهیفکر ا یحت

 شیبود چه رسد به تماشا یمردنش کاف یبرا

 

تا باالخره آتش  ختندیآب و خاک بر خانه ر آنقدر

 یادیانها فاصله ز یبا روستا ستگاهشیکه ا ینشان

 .دیداشت از راه رس

از  یزیچ بایتقر گریآتش را خاموش کردنند د یوقت

 خانه نمانده بود.

 و سقف. اهیس واریچند د جز

 دیآوار ها جنازه پدر ناه ریساعت اول ز کی همان

 شد. دایسوخته و مچاله پ

اگرچه  چارهیدانستند که مرد ب یخوب م همه

چون  یوحشتناک ُمرد اما با وجود داشتن همسر

 کلمه راحت شد. یواقع یمحبوبه به معنا

اش با محبوبه را به جنگ و  یمرد تمام زندگ نیا

 ذرانده بود.گ دنیدعوا و خفت کش

 کرد. یهر روز کوچکش م محبوبه

کرد و در فرق سرش  یرا چوب م ادشیروز اعت هر

 کوفت. یم
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 چارهیدست به دست هم دادند و از مرد ب ادیاعت فقر،

  یساخته بودنند، تا محبوبه همه  فیضع یموجود

 کند. یرا سرش خال شیها یدق و دل

خانه خودش سوخت و ُمرد و  یتو بانهیحاال غر و

 تمام شد.

َمرد از اعماق وجودش  نیکه بابت مرگ ا یکس تنها

 بود. دیکرد ناه یم هیگر

اما باز هم دوست  ادیمهربانش با وجود فقر و اعت پدر

 بود. یداشتن

 زیچ چیکرد و در حد توانش ه یبه او محبت م شهیهم

 گذاشت. یکم نم شیبرا

 

 نبود. یمحبوبه خبر از

  شیها هیگر انیم دیکردنند و ناه ینم دایرا پ او

 مادرش اصال در خانه نبوده  دیشده بود که شا دواریام

نشست   یکه در قلبش م دیام یداشت  با بارقه ها تازه

زد:   اادیاز ان سمت خانه فر یگرفت که صدا یجان م

 .نجاستیا یکی. نجاستیا نجاست،یا
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 .دیو به سمت خانه دو اوردیطاقت ن گرید نباریا دیناه

رفته باشد او حتما  نیمادرش هم سوخته و از ب اگر

 ُمرد یم
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  یزغال#چشمان

 

 ۵۹۹ پارت

 

 یو تو دنندیکش رونیمرد محبوبه را از خانه ب دو

 آوردنند. اطیح

بود و مانع ورود هر  ستادهیمرد هم دم در خانه ا کی

 .شدیم دیناه یحت یکس
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سوخته اما  شیکه لباس ها دیمادرش را د دور از

 از صورتش مشخص نبود. یزیج

 

 عیاورژانس جلو آمد و نبضش را گرفت و سر پزشک

 گفت: زنده اس.

 

 به اشک نشست. یاز خوشحال دیناه چشمان

 زنده بود. مادرش

 الفور به اورژانس انتقال دادند. یرا ف محبوبه

 زنده ماندنش تالش کنند. یبرا تا

 

***** 

 

 گذاشت. ینیظرف مربا را هم داخل س نیآخر الریآ

بزرگ و اوش رنگ و لعاب صبحانه نگاه  ینیس به

 کرد 

 م؟یاماده اس بر یبه عاطفه گفت: همه چ و

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



حتما تا  گهیرا بلند کرد و گفت: آره د ینیس عاطفه

 شدن.  داریاالن ب

 

هم در بردن صبحانه عروس و داماد کمکشان  فرشته

 کرد.

 طبقه باال شدنند. یراه ینفر سه

 شانیکه زدنند بانو حوله تن پوش به تن در را برا در

 گشود.

رنگ شده  یآمده و آب از موها رونیاز حمام ب تازه

 کرد. یاش چکه م

 

 شتریرنگ شده ب یبا موها و ابروها شیبایز صورت

 زنان متاهل شده بود. هیشب

بانو روبه  یبا جواب خجالت زده  شانیبلند باال سالم

شد و صورت سرخ شده زن جوان خجالتش را رو 

 کرد. انینما شتریب

عروس خانوم.  ریبا ذوق گفت: صبحت بخ عاطفه

 .یماه شده بود کهیت کیمثل  شبیقربونت برم د یاله
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صورتش را  یتو ختهیر سیخ یلبخند زد و موها بانو

 داخل. دییکنار زد و گفت: خدا نکنه دختر، بفرما

 

 سه وارد شدنند و بانو در را پشت سرشان بست. هر

 یبه سمت آشپزخانه رفتند و صبحانه را رو کراستی

 گذاشتند. زیم

 : شهرام کجاست؟دیپرس فرشته

 

 پاسخ داد: خوابه هنوز. بانو

 

خجالت  یاش را کنار زد و ب یبادمجان یموها فرشته

 ن؟یبود داری: حتما تا خود صبح بدیپرس

 

 بانو دوباره گل انداخت. صورت

: دیو عاطفه پرس دیبار یم شیاز سر و رو خجالت

 ؟یندار یمشکل ؟یخوب

 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



به  گرینه کوتاه بود و صورت بانو که د کی جوابش

 زد. یلبو طعنه م

 اش نگاه کرد. یبه خواهر دوست داشتن الریآ

کرد از حال  فیزد و ک یدر خانه اش چرخ چشمانش

 خواهرش. یروزها نیخوب ا

 

 شبی: ددیگونه پرس نیاش را ا یسوال بعد فرشته

 ؟ینشد تیاذ

 

 زیم یرفت و دو فنجان رو نتیبه سمت کاب عاطفه

گذاشت و بانو به فرشته که منتظر جواب سوالش بود 

 .ادینگاه کرد و گفت: نه ز

 

 زیم دنیاز جا بلند شد تا به خواهرش در چ الریآ

 کمک کند

و  دیشن یفرشته و بانو را هم م یصحبت ها یصدا

دکتر  کی شیپ یاالن بر نیاز هم دیفرشته گفت: با

زخم نداشته  ای یریوقت عفونت نگ کیزنان خوب. 

 یزخم م ایاز عوامل عفونت  یکی یکی. نزدیباش
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 تیاول کار خودت رعا نیتونه باشه. پس بهتره هم

 یکن

 

دانست که  یاما م دید یصورت بانو را نم الریآ 

حرفها خجالت زده  نیا دنیخواهرش چقدر با شن

 .شودیم

گفت: پاشو  یکه  م دیفرشته را شن یصدا دوباره

 .یخوریموهات خشک کن سرما م

 

لباس  دیبلند شد و گفت: آره با زیاز پشت م بانو

 بپوشم ...

 

 دنندیچ یرا م زیبه سمت دو خواهرش که م نگاهش

 ن؟ییواخ ی: بچه ها کمک نمدیرفت و پرس

 

 .ایگفت: نه بانو جان. برو لباس عوض کن ب الریآ

 

 کن. داریهم گفت: شهرام رو هم ب عاطفه
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۰۰ پارت

 

آشپزخانه، منزل بانو و شهرام سرگرم   یتو الریآ

مازار از طبقه  یکمک کردن به عاطفه بود که صدا

 .دیبه گوشش رس نییپا

 خواند. یبود و نام او را م ستادهیپله ها ا نییپا

پله ها نگاهش کرد و  یخانه خارج شد و از باال از

 .دیپله ها او را د نییپا
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آمدن از پله ها، پاسخ مازار  نییآمد و درحال پا نییپا

 را داد: جانم؟

 

 .دیپله رس نیآخر به

. شاداب و سر حال و قبراق ستادیا کشیهم نزد مازار

بال،  یخم کرد و گفت: جونت ب صورتش یسر تو

 جون دلم.

 

از گوشه چشم به دور و اطراف نگاه  کرد و  الریآ

کمشان را از نظر گذراند و  با لبخند  یادیز یفاصله 

 بر لب گفت: برو اون ور زشته. ینامحسوس

 

 طنتیچرخاند و با ش یهم نامحسوس نگاه مازار

 یم یاالن هم که دلبر ،یومدیکه با من ن شبیگفت: د

 بوس اول صبح که حقمه. کی گهید یکن

 

 !نجا؟یو گفت: بوسه؟! ا دیباال پر الریآ یابروها
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کرد و عقب رفت و گفت: معلومه  یخنده کوتاه مازار

 خونه خودمون تنها. دهیکه مزه نم نجایکه نه. ا

 

 . دیخند زیر الریآ

را حفظ کرد و  گفت: برو آماده شو  یمنیا مازارفاصله

 کار داره. یلیخونه هنوز خ. میزودتر بر

 

اتاق گام برداشت و گفت: باشه زود  یبه سو الریآ

. شهی.مازار لباس امروز آماده ممیپوشم بر یلباس م

 میریبگ میبر دیزنگ زدن گفتن درستش کردن با

 

 راحت. التیسر تکان داد: باشه خ مازار

 

نبودنند .در منزل  رازیمهمان ها که ساکن ش یتعداد

خانه شلوغ  نینده بودنند و  بابت  همخانوم جون ما

 بود.

 . یکس هم مِشغول کار هر

 خوردنند. یشده و صبحانه م داریتازه ب یا عده
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 رونیب یگرد رازیش یتا برا شدنندینفر آماده م چند

 بروند.

 کردنند. ینفر هم در کارها کمک م چند

 هم که  کل خانه را برداشته بود. یکاچ یبو

درست  یکاچ یادیجون و شهربانو مقدار ز خانون

عالوه بر عروس و داماد، از  دیکرده بودنند چون با

 کردنند یم ییرایپذ یمهمان ها هم با کاچ

 

 و از اتاق خارج شد. دیلباس پوش الریآ

رفتند. شهربانو  اطیکردنند و به ح یهمه خداحافظ از

 کرد. شانیشد و صدا اطیهم دنبالشان وارد ح

 یرا مقابلشان گرفت و گفت: براتون کاچ یظرف

 نوش جونتون. دیگذاشتم. بخور

 

  هیدر ظرف را برداشت عطر زعفران و ادو مازار

 .دیچیاش پ ینیب ریز

ظرف نگاه کرد و گفت: دستت  یپر مغز تو یکاچ به

 .یدیدرد نکنه عمه زحمت کش
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 لبخند زد: نوش جونتون قربونت برم. شهربانو

 

پر  نجایا زمیکه عز ینیب ید و گفت: منگاه کر الریآ به

اگر  ی. ولیاون ور مییایب میتون یاز مهمونه ما نم

 رو بفرستم کمک. ایزنگ بزن هاله و هل ادهیکارتون ز

 

زحمت  یلیچشم بر هم زد وگفت: شما که خ الریآ

چشم  دیطول کش میدی.دستتون درد نکنه اگه دنیدیکش

 .میدیبهتون خبر م

 

 دیکش الریدستش را نوازش گونه بر کمر آ  شهربانو

 به سالمت. دی. برزمیعز مینکرد یوگفت: کار
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۰۱ پارت

 

کردنند و خارج شدنند. او  یکه خداحافظ الریو آ مازار

 برسد. شیکارها یهم رفت تا به باق

 

روز وقت  کیبود. وفقط  ادیز شانیخانه کارها یتو

 داشتند.

 بزرگ نبود.  ادیز آپارتمانشان

داشت که  یسالن خوب یآپارتمان دو خوابه معمول کی

سمت راست آشپزخانه و سمت چپ هم دو اتاق خواب 

 قرار داشتند.

 بود. ییحمام و دستشو یدر ورد کینزد
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پنجره  الریآ یقسمت خانه برا نیتر یداشتن دوست

 یا روزهیو ف دیبود که با پرده سف یبزگ سرتاسر

 آراسته اش کردنند. ییبایز

 مبل ها را هم مازار انتخاب کرد. یا روزهیف رنگ

استفاده  میمال یداشت در خانه از رنگ ها دوست

 کنند. 

گونه رنگ ها آرامش  نیبود که ا نیا اعتقادش

 دارند. یشتریب

 کیدر  یرا  که اتفاق شیبایاستند بزرگ و ز الریآ

 .دنندیو خر دهیگلخانه د

اش گذاشته بود و از همان  یپنجره دوست داشتن کنار

 وسفیاول هم چندگلدان ، گل آفتاب دوست مثل حسن 

 استندش گذاشت. یو رو دیو چشم آهو خر

 دنندیخانه چ گرید یرا قبل از قسمت ها سالن

اتاق ها و آشپزخانه  یو نامنظم یاز آشفتگ یوقت

 آوردنند. یشدنند به آنجا پناه م یخسته م

و دوباره مشغول کار  دنندینوش یم یفنجان چا کی

بانو   یکه مراسم عروس ییشدند و از آنجا یم
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خانه  دنیکرده بود کار چ رشانیوشهرام هم در گ

 رفت. شیکند پ یلیخودشان خ

ته مانده کارها را  شانیروز مانده به عروس کی حاال

 دانند. یانجام م

 

 

**** 

 

 یم یرا ط مارستانیطول و عرض ب کسرهی دیناه

 کرد.

سالن رفت و دوباره  یبار هزارم تا انتها یبرا احتماال

داغ  یدانست برا یبرگشت.آرام و قرار نداشت نم

حال و روز مادرش  یبرا ایکند  ونیو ش هیپدرش گر

 که کم از مردگان نداشت.

لحظه از مقابل  کیسوخته مادرش  یو موها صورت

 شدیچشمانش دور نم

 اوردهین رونیاو را از خانه و اتاق خودش ب اگر

زن سوخته و آش و  نیکرد ا یبودنند هرگز باور نم

 الش شده همان مادر خودش باشد.
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تا دکتر هر چه زودتر  زدیمرغ سر کنده بال بال م مثل

 از اتاق خارج شود و حال مادرش را شرح دهد.

 با مردگان نداشت. یتفاوت چندان دیکه او د یزن

او به اندازه سالها طول  یکه برا یادینتظار زاز ا پس

 آمد. رونیدکتر ب دیکش

که تند تند کل  شیچند لحظه پ نیبر خالف هم شیپاها

رفتند توان جلورفتن  یرا قدم رو م مارستانیب

 نداشتند.

: دیسوال او را پرس رضایبود و عل ستادهیا همانجا

 حالشون چطوره خانوم دکتر؟

 

شروع کرد به  یو بدون پرده پوش حیصر یلیخ دکتر

. درصد ستیخوب ن یلیحرف زدن: حالشون خ

 بیآس ادیاش بخاطر دود ز هیباالست. ر یسوختگ

 دیشد بی. پوست باال تنه و صورتش آسدهید

نه؟  ایمونه  یزنده م مینیبب میصبر کن دی....اول بادهید

 نی. با ازنمیبعدش درباره مشکالتش باهاتون حرف م

 یهر اتفاق یبهتره خودتون رو برا یحجم از سوختگ

مرگ جزء اتفاقات  دیکه متاسفانه شا دیآماده کن

 خوبش باشه. چون که .....
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 .دیشن یرا نم شیحرفها گرید دیناه

کردنشان  قیدکتر که از دور ژل ترز یبه لبها نگاهش

 زد دوخته بود. یم ادیرا فر

 شیحرفهاخورد اما  یبزرگش تکان م یلبها دید یم

 دیفهم یرا نم

 

🦋 
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۰۲ پارت
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دکتر  یحرفها رضایو عل دیناه یهم پا به پا ونیهما

 .دیرا شن

 خراب بود. یلیحال خواهرش خ نکهیمطلب ا خالصه

 گرفت به محمود خبر دهد. میتصم

مرگ شوهر خواهرشان را و هم حال و روز بد  هم

 رساند. یخودش را م دیمحبوبه را. با

محمود زنگ زد و شماره آپارتمان  شیروز پ سه

 مازار را داد بود.

 

در آپارتمان مازار ساکن شده بودنند  لهیو جم محمود

 شست. یحمام م یرا تو دیداشت ام لهیو جم

حوله پوش را  دیآمد و ام رونیکه از حمام ب یوقت

کنار شوفاژ نشاند تا گرم شود چشمش به صورت 

 شوهرش افتاد. دهیرنگ پر

 زدیروزها با سالم و صلوات با شوهرش حرف م نیا

 یعروس یو نگذراند برا فتدیدنده لج ب یمبادا رو

 همه راه آمده را برگردد. نیپسرش بماند.ا
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به صورت کبود شده اش با  رهینشست و خ کنارش

شده؟ تلفن  ی؟طوری: آقا محمود خوبدیسپر متیمال

 بود؟ یک

 

 .هیگر ریجمله بود که  زد ز نیمحمود منتظر هم انگار

 وحشت زده نگاهش کرد. لهیجم

 .دهیشن یدانست خبر بد یم

: خوب دیو وال به جانش افتاده بود.هراسان پرس حول

 .ستیدلم ن یشده؟ دل تو یبگو چ

 

کرده: خونه  فیتعر دهیبر دهیبر هیگر انیم محمود

گرفته، .....شوهرش ُمرده و خودش هم  شیمحبوبه آت

 بده  یلی.... خیلیحالش خ

 

 .دیصورت خودش کوب یمحکم رو لهیجم

 صورتش ماند. یرو شیانگشتها یکه حا یطور

آشپزخانه رفت و  یاما به سو دیلرز یم شیو پا دست

 آب آورد. وانیل کیلرزان  یشوهرش با دستان یبرا
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بلند شد  شیاز جا دیآب نوش یکم نکهیبعد از ا محمود

 .میو گفت: پاشو جمع کن بر

 

 جمله بود. نیمنتظر ا لهیجم

 م؟ی: کجا بردیپرس یو با نگران ستادیا شیسرجا

 

 گهیمعلومه د م؟یکجا باش دیپاسخ داد: االن با محمود

 باغ چشمه.

 

با و جود حال بد محمود و ترس افتاده به جان  لهیجم

 .امدیکوتاه ن نباریخوش ا

 کی دید رازیکه او را در ش یچشمان مازار وقت برق

شده با  بیترک یرفت پس با جرات ینم ادشیلحظه از 

.  میکنار بچه هامون باش دیترس گفت: ما االن با

 دارم. اجیبهمون احت شونهیفرداشب عروس
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: شوهر خواهر من ُمرده، خواهرم داره دیغر محمود

 یکنه تو به فکر عروس یرم مبا مرگ دست و پنجه ن

 ؟یبچه ات

 

به خرج دادو گفت: من به  یشتریجسارت ب لهیجم

بچه هامون هستم. رفتن تو نه شوهر  یفکر عروس

. دهیکنه نه  محبوبه رو شفا م یخواهرت رو زنده م

بچه هامون رو  یخبر عروس نیاما مطرح کردن ا

که سالها براش آرزو داشتن و  یکنه. شب یخراب م

 ودتو رو خدا محم یسخته ول دونمی. مدنینقشه کش

شده. بخدا  یصبر کن فردا شب بگذره بعد خبر بده چ

 نکهیا یبه جا نباریا ایو مازار گناه دارن. ب الریآ

فقط به حال بچه ها  ینگران حرف و سخن مردم باش

 یبرا یچطور یبچه هامون فکر کن. اگه بدون

 کنن.... یم یدوندگ فرداشب
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۰۳ پارت

 

و  الریکمک به آپارتمان آ یو منصور برا حانهیر

 مازار آمده بودنند.

و رضا و شعله هم خانه خانوم جون مانده  عاطفه

 به مهمان ها کمک حال باشند. یدگیبودنند تا در رس

آشپز  یکارها حانهیکه با کمک ر نیبعد از ا الریآ

 خانه را انجام داد.

و منصور را که در حمام  ختیر یچا ینیس کی

 مشغول عوض کردن دوش بود صدا کرد.

هم تازه از نصب پرده اتاق خواب فارغ شد و  مازار

 آمد. رونیب
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: بچه دینشستند مازار پرس یصرف چا یهم  برا دور

 سفارش بدم؟ ینهار چ یها برا

 

 کینم دارش دست دراز کرد و  یها نیبا آست منصور

 کنه. ینم یفرق دونمیبرداشت وگفت: نم یچا وانیل

 

 رم؟یبگ ی: چدیبه همسرش نگاه کرد و پرس مازار

 

چند  نیحلقه کرد و گفت: ا وانیدستش را دور ل الریآ

. بنظر میهمه اش برنج خورد یروزه بخاطر عروس

 حانه؟یر هیخوبه. تو نظرت چ تزایمن پ

 

از داخل ظرف مقابلش برداشت  ینیریش کی حانهیر

 وگفت: بنظر منم خوبه؟

 

 تزایپ زنمیاز جا بلند شد و گفت: پس زنگ م مازار

 .ارنیب
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 یبرا کهیزنگ  به بابا بزن اگه نزد کیگفت:  الریآ

 اونم سفارش بده.

 

 ومده؟ی: هنوز ندیتلفن را برداشت و پرس مازار

 

 زنمیسر به شرکت م کی رمیپاسخ داد: نه.گفت م الریآ

 .دیفکر کنم کارش طول کش ام،یم

 

 .دیچیکوچه پ یمهران تو نیلحظه ماش همان

که دم دِر خانه  دیرا د لهیکمال تعجب محمود و جم در

 اند. ستادهیا

 در هم بود. شانیهر دو چهره

 یبه نظر م نیآشفته ومضطرب و محمود غمگ لهیجم

 .دیرس

شد و به سمتشان  ادهیرا نداشت. پ دنشانید توقع

 رفت.
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سالم و احوال  یکرد و برا کیمحمود سالم و عل با

نگاه کردن به او، صورت  یبه جا لهیبه جم یپرس

 شد. رهیرا خ دیام ییبایز

 شناخت. یمحمود را م یها تیحساس

حسرت  یالبته فقط کم ،یکم دیبه صورت ام نگاهش

 داشت.

 

اخل. د دییانداخت در را باز کرد و گفت: بفرما دیکل

 .نیخوش آمد

 

همان اول کار رفت سر اصل مطلب: اومدم  محمود

موضوع مهم صحبت کنم. وگرنه  کیدرباره 

 . میشد یمزاحمتون نم

 

وارد شوند و  لهیتا محمود و جم ستادیکنار ا مهران

 .رهی. ان شاهللا که خدیگفت:  مراحم

 

 هم پشت سر آنها وارد خانه شد. خودش
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آمده بود تا درباره مرگ شوهر خواهرش  محمود

 حرف بزند.

داد:  یم حیراه پله بودنند و مهران داشت توض یتو

 بچه ها باال هستن. دییبفرما

 

اول با خودتون  خوامیبا صورت در هم گفت: م محمود

 حرف بزنم.

 

 ملتمسانه به شوهرش نگاه کرد. لهیجم

ا ر ریدر خانه که موثر واقع نشد. تمام مس شیحرفها

 بچه ها دارد. یهم حرف زد که چکار به عروس

 یو مازار کنسل شود چه سود الریآ یاگر عروس 

 او دارد؟ یبرا

 یم ییحایدو جوان دم مس نینگرفتن ا یعروس ای

صفت، دو به هم زِن، ناحق  طانیشود و آن زنک ش

 دهد؟ یعاجل م یگو را شفا

 یخواهرش بود که بر طبل ب نیرفته هم ادشی محمود

 .دیدو خانواده کوب ییآبرو

 .دنندیگفت و گفت و گفت تا رس خالصه
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۰۴ پارت

 

 یبود اتفاق دهیو محمود فهم لهیکه از رفتار جم مهران

 افتاده  سر تکان داد و گفت: در خدمتم.

 

 ستادنندیپله ها باال رفتند وکدم در آپارتمان مهران ا از

آورد و قفل در را باز  رونیب فشیک یرا  از تو دیاو کل

خنده  یکرد و تا خواست به داخل تعارفشان کند صدا

 .دیچیدر خانه پ الریبلند آ
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 .دیدِر آپارتمانشان باز بود به گوش آنها هم رس چون

خوش آهنگ خنده دخترش گوش  یبه صدا محمود

 .دهیگونه خند نیا یک الریآمد آ ینم ادشیداد. 

 .دهیخنده پر شور دختر کوچکش را شن یصدا یک

 گرفت. الریاز خنده آ یدانست حس خوب یم فقط

آب خنک،  یدر جو شیمثل قرار دادن پاها یحس

در  یبعد کار حساب یروز گرم تابستان کیوسط 

 مزرعه.

او در  یها یباز ادیدخترکش  نیریخنده ش دنیشن با

 ایو  دیدو یم اطیکه درح یوقت ایخانه افتاد.  اطیح

 اطیبلندش کل ح یخنده ها یو صدا شدیسوار تاب م

 داشت. یرا بر م

پدرانه  یدخترکش حس ها یخاطرات کودک یادآوری با

 اش به جوش و خورش افتادنند.

: دیاز دم دِر آپارتمانش به گوش رس الریآ یصدا

  ؟یباباجون اومد

 

هم پشت بند جمله اش در آستانه در ظاهر  خودش

 شد.
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پدر شوهرش، پدرش و  یپله  رو انیبه  پا الریآ نگاه

بودنند  ستادهیبود که مقابل دِر آپارتمان مهران ا لهیجم

 ماند. رهیخ

 شد. ریغافلگ

که در آستانه در  الریپله و آ یچشمان آنها به باال و

 کرد. یمتعجب نگاهشان م

رفت و  نییباالخره تعجبش را پنهان کرد و پا دخترک

 سالم داد.

بار اول بود به آن  یکه برا لهیرو به محمود و جم 

شده؟  یزیگذاشتند نگاه کرد و گفت: چ یخانه پا م

 د؟یکن یم کاریچ نجایا

 

 یمحمود حرف نکهیکرد. قبل از ا یدست شیپ لهیجم

به بچه  میبر صورت نشاند و گفت: اومد یبزند  لبخند

 .میهامون سر بزن

 

پر صورتش کاشت  یپر از ناباور یهم لبخند آبالر

را گرفت و بر پشت  دیدست جلو برد و آهسته دست ام

 نیخوش آمد یلیزد و گفت: خ یآن بوسه ا
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 قانع اش نکرده بود. لهیجم جواب

 باال. میبه ظاهرش را حفظ کرد و گفت: پس بر اما

 

لحظه از صورت شاداب دخترش چشم بر  کی محمود

 داشت. ینم

 ه بود.شد باتریانگار ز الریروزها آ نیا

آنها  یبود خراب کرون عروس لهیهم حق با جم دیشا

 کرد. یرا دوا م یچه درد

 شوهرش زنده؟ ای شدیخوب م محبوبه

همه بشود و  الیخ یبار را ب نیالزم بود حداقل  ا دیشا

 .دییایراه ب شیبه دل بچه ها

 باال؟ میبر دیستادیدوباره گفت: چرا سر پا ا الریآ

 

با من کار  نکهیلب به سخن گشود: مثل ا مهران

 دارن؟

 

 نگاه کرد. لهیپرسشگرانه به پدرش و جم الریآ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 دستش فشرد. انیگوشه چادرش را م لهیجم

پر  یشبها هیکه شب الریآ اهیچشمان س رهیخ محمود

. بعدا ستین یستاره روستا بود گفت: نه مساله ا

 .میزنیحرف م

 َکند و به مهران داد الرینگاهش را از آ تازه

 

آمد. متوجه شد که محمود از گفتن  لهیبه جان جم جان

 شده. مانیماجرا پش

 

نشست و با ذوق گفت:  شیلبها یرو یبزرگ لبخند

اطراف رو بلد  نی. امیاومد یکه ما دست خال دیببخش

 . راننده آژانس هم عجله داشت.مینبود

 

ذوق زده بود تا شرمنده. کال لحنش با  شتریب لحنش

 نداشت. یتیسنخ چیشد ه انیکه ب یجمله ا

به وضوح متوجه دگرگون شد  الریهم مثل آ مهران

 حال همسر سابقش شد.
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 نی. همستین یزیبه چ ازیبا محبت گفت: اصال ن الریآ

 .نیخوشحالمون کرد یلیخ نیکه خودتون اومد
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  یزغال#چشمان

 

 ۶۰۵ پارت

 

دل  یقشم در فصل بهار حساب رهیجز یها غروب

 بود. زیانگ

 داشت. یگرم و دل چسب ه،یخوش بهار یهوا
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 ایدر ییبه هم رو به رو دهیو سحر چسب اوشیس

 آن  بودنند. ییبایآرامش و ز رهینشسته و خ

 

 یآمدن به قشم را داده بود. هوا شنهادیپ اوشیس

 نیتر یاصل اینوروز و آرامش در یخوبش در روزها

انتخاب قشم به عنوان مقصد  یبرا شیها نهیگز

 سفرشان بود.

 را دور کمر سحر حلقه کرد. دستش

 شانه او گذاشت. یهم سرش را رو سحر

 شد. ایدر رهیخ یلبخند کم رنگ با

مثل آنها در  یشلوغ بود. عده ا یو برشان حساب دور

 شانیرو شیپ ییایدر دنیساحل نشسته بودنند و از د

 بردنند. یلذت م

 هم تن به آب سپرده بودنند. یا عده

افتاده بود هنوز هم  شیکه برا یاتفاق ریتحت تاث سحر

 اوشیروزها انقدر س نینداشت اما ا یحال خوش یلیخ

 شد،یکرد که باعث م یرا داشت و محبت م شیهوا

فکر  یگرید زیچ چیاو را کنارش دارد به ه یوقت

 نکند.
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آن شب شوم و اتفاق ترسناکش را  شتریب هر روز و

 بسپارد. یبه فراموش

در  شهیاز هم شتریب اوشیروزها خواستن س نیا

 دوانده بود. شهیجانش ر

در  دهییشد و بر عشق رو یم دیخورش شیمحبتها

اش را مستحکم تر و  شهیو ر دهیتاب یقلب سحر م

 کرد. یبوته اش را استوار تر م

 ریبود ز اوشیشانه س ینطور که سرش رو هما

 اوشیس  ستمیرو بلد ن یگوشش گفت: من رسم عاشق

عشقم رو نشون  یچطور دونمیواقعا عاشقتم. نم یول

 . رمیگ یم ادیکم کم دارم  یبدم ول

 

 هست؟ ادتیرا  یبچگ ییها یچوب آبنبات

آدامس خوشمزه بود.تمام  کی انشانیها که م همان

 آبنبات رفته بود.  شدیکه م

اما کشف آد امس  میخوشش را از دست داده بود طعم

 داشت. یبیو حال خوش عج ینیریهم ش

 بود. نیهم اوشیس یروزها نیا حال
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خوشمزه. درست  ینیب شیآدامس قابل پ کی  کشف

 آبنبات. ینیریبعد از ، از دست دادن ش

 ینشست و سحر ادامه داد: من زن شیلبها یرو لبخند

راه و روش ابراز عشق و محبت رو  یلیکه خ ستمین

 تپه. یتو م یبدونم. اما قلبم برا

 توعه. ... یوجودم برا همه

 

 برداشت. اوشیشانه س یرا از رو سرش

: تو دیصورتش شد و پرس رهیهمان فاصله کم خ از

 ؟یچ

 

متوجه منظورش شد. چشمان را به چشمان  اوشیس

 یلیجواب داد: من خ تیداد و  و با قاطع وندیسحر پ

 ی. تویهست یخوب اریدوستت دارم سحر، تو زن بس

هست  ادیکم و ز گهید یما هم مثل همه آدم ها یزندگ

 نیرو  به بهتر مونیکنار هم زندگ دمیبهت قول م یول

 ...میساز یشکل م
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 نیبود و گفت: بب ایدن یلبخندها نیتر یواقع لبخندش

اطرافمون،  با  ی. از همه آدم هامیچه خوشبخت

 میو درشتشون رد شد زیر یمشکالت و دردسر ها

کنار هم حالمون  یی. دوتامیبا هم خوش نجایا میاومد

بهتر  نیتونه از ا یم یچ میرو دار گهیخوبه. همد

 باشه.

 کیرو با  شونیهمه آدم ها زندگ ستیقرار ن سحر

هر  ستیشروع کنن و قرار هم ن یعشق افسانه ا

 که عاشقانه شروع نکردن خوشبخت نباشن یزوج
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  یزغال#چشمان
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 ۶۰۶ پارت

 

حاال هم با وجود  نیآرام پلک زد: من که هم سحر

 هستم... ایآدم دن نیداشتن تو خوشبخت تر

 

کنم  ینگاه کرد وگفت: اما احساس م اوشیبه س مردد

 تو...

 

 یلبها یرو انگشت اشاره اش را باال آورد و اوشیس

سحر گذاشت: من االن با تو حالم خوبه. فقط هم االن 

گذشته سحر، انقدر به گذشته فکر  الیخ یمهمه. ب

نباش. به حال االن مون نگاه  رشینکن و در گ

 م؟ییخوایم یچ گهی.دمیخوش م،یکن.خوب

 

 لبخند زد  سحر

دستش را از دور کمر او باز کرد و گفت: برم  اوشیس

. میبخور یچا ارمیب وانیفالکس و ل نیماش یاز تو

 کنم. یم یگلوم تازه بشه بازم برات سخنران
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 خنده. ریزد ز سحر

فرستاد و رفت تا  شیدر هوا برا یبوسه ا اوشیس

 .اوردیب یچا

 شد. ایدر رهیخ سحر

 آمد. رونیاز آب ب سیخ یبا لباس ها یکودک

 

صندوق عقب  یها را از تو وانیفالکس و ل اوشیس

برداشت و در را بست و تا خواست به سمت سحر 

 جان؟ الریآ الر،یگفت: آ یبرود مرد

 

 شتاب برگشت و به سمت صدا نگاه کرد. با

 یکه موها یدر لباس صورت دهیپوش یکوچک دخترک

فرش به دورش رها بود به سمت مرد رفت و مرد 

 طرف. نیا یبابا؟ چرا اومد ییگفت: کجا

 

 . دیرس یام بنظرش دوست داشتنن الریآ دخترک
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دور بست و باز کرد.نفسش را  کیرا  شیها چشم

 فرستاد. رونیمحکم ب

 

 یکم یگریمرد د یهنوز چشم نگشود بود که صدا 

آن طرف تر حواسش را به خودش کشاند: من و تو 

از  یوقت دیتموم شد من شا گهیالهه. د میدیبه هم نرس

. فتمیتو ب ادی، رد بشم  میکه با هم رد شد یها ابونیخ

بشنوم سرم محکم به  ییجا کیاسمتو  یوقت دیشا

مورد  یغذا بهچشمم  یوقت دیسمت صدا بچرخه، شا

غذا رو  نیچند بار باهم  ا ادیب ادمی فتهیعالقه ات ب

ادکلنت رو حس  یبو ییجا کی یوقت دی. شامیخورد

 کی یپنج سال بعد وقت دیکنم هنوز ته دلم بلرزه.شا

کنار  میاز خودم بپرسم زندگ نمتیبب ابونیخ یروز تو

مثال  ای. میموند یهم م یاگه برا شدیم یتو چه شکل

سه ساله شد نگاهش کنم از خودم بپرسم  رمدخت یوقت

.....اما ته تهش شد؟یشکل تو م یاگه تو مادرش بود

 یشده ا نیخاطره ته نش کیفراموشت کردم. فقط 

 میاز زندگ یگوشه ها کی یگوشه ذهنم که قرار گاه

. برو الهه قسمت من و تو با هم نبود.  فتمیب ادتی

 دیشا ادچرا خدا ما رو سر راه هم قرار د دونمینم

 یزخم کهنه تا آخر عمر رو کیالزمه  نکهیا یبرا
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. هیدرد چ میو بدون میقلبمون باشه. دردش رو حس کن

 گهیالهه. برو بچسب به شوهرت. د تیبرو دنبال زندگ

 دمیوقت به من زنگ نزن. چون جوابت رو نم چیهم ه

 یدلم برا یگاه نکهیدلم نخواد ها. نه ا نکهینه ا

 یزود نیبه هم ینکه همه چیصدات تنگ نشه. نه ا

که با اون همه  یفی. حیفیتموم شده. فقط چون تو ح

عمر  کیواسه  فمی.منم حیبه گناه آلود بش یپاک

 حسرت خوردن ....

 

 بود. اوشیذهن س یحرفها هیشب یادیز شیحرفها

رفته بودنند  اوشیس الرِ یمرد ناشناس و آ  ی الهه

 حقشان بود. یو خوشبخت شانیدنبال زندگ

تا خوشبخت  شانیرفتند دنبال زندگ یم دیهم با آنها

 شونند. یم

 هم نبودنند.  قسمت

هم نخواسته  یسرنوشت، آن هم را برا ر،یتقد خدا،

 تهمچنان ادامه داش یبود. اما زندگ

 به سمت سحر گام برداشت. اوشیس

 ظرف پر از شکالت..... کی وانیفالکس و دول با
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 یزغال#چشمان

 

  ۶۰۷ پارت

 

بود و  ستادهیپشت پنجره اتاق محبوبه ا ونیهما

 کرد. ینگاهش م

بابت عفونت اجازه  یشدت جراحات و نگران بخاطر

 دادند. یرا به اتاقش نم یورود کس

 از صورتش مشخص نبود. یزیچ بایتقر
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 کرده بودنند. یچیبدن و صورتش را باند پ همه

شده بود تا  چیُمرده کفن پ کیبه  شتریب شباهتش

 زنده. یانسان

بلندش اتاق را بر  یناله ها یصدا یهر از گاه فقط

 یآرامش م یقو یداشت داشت. اما  با ُمسکن ها یم

هم به گوش  شیها ادیفر یصدا یحت گریکردنندو د

 .دیرس ینم

 افتاد. یتخت م یرو دهیکفن پوش یچون ُمرده ا باز

 از آن نماده بود. یزیصورتش سوخته و چ تمام

که به خانه اش  یآتش نیکرد ا یداشت فکر م ونیهما

بود  یافتاد و تمام وجودش را سوزاند تاوان کدام آتش

 انداخت؟ انشیاطراف یکه به زندگ

 انداخت؟  رانیو اکه به عشق او  یآتش همان

نداشت و فقط چون برادرش  یگناه چیکه ه رانیا

اش را به دل گرفت  نهیک ردینشد محبوبه را بگ یراض

 در آورد، حرف وسط انداخت. یو آنقدر مارموز باز

در آورد تا باالخره مادر و  یو باز دینقشه کش آنقدر

و هر چه  ستیپدرش  باور کردنند دخترک، اهل ن
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کند تا   شانینتوانست راض گریزد و خورد د ونیهما

 بروند. رانیا یخواستگار یبرا

شب  کیرساند که  یتوزانه کار را به جا نهیک محبوبه

  رانیچادر سر کرد و به  خانه مادر ا ونیمادر هما

. خوامیپسرم نم یرفت و گفت: )) من دخترت رو برا

وقت.بهش بگو دست از سر پسرم  چینه االن نه ه

و  دمیکه درباره اش شن یحرفها نکهیقبل از ا برداره

 رو به همه بگم(( دونمیکه درباره اش م ییزایچ

خودش را هم ُکشت نتوانست مادر  ونیشد که هما نیا

 کیکند داغش  یازدواج راض یرا برا رانیو پدر ا

 عمر بر دلش ماند.

اتفاقات  نیمقصر همه ا دیفهم ونیهما یچند وقت هر

 سال گذشته بود. یلیخ گریمحبوبه بود که د

 آمد. یاز دستش بر نم یکار چیه

 یرا پس م اوشیو س الریهم تاوان دل شکسته آ دیشا

 داد

 گناه برد. یکه از دخترک ب ییتاوان آبرو ای

آمد؟ آنها هم مگر در  یسر  او و ومحمود چه م بر

 همراه خواهرشان نشده بودنند. ییرسوا نیا
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را  الریآ یدست در دستش نگذاشتند و آبرو مگر

 نبردنند؟

 یبر خطار کار دییمهر تا شانیمشت و لگدها مگر

 نبود؟ الریآ

دخترک نداده  یبا رفتارشان شهادت بر هرزگ مگر

 بودنند؟

 نطوریو ا فتدیآنها ب یقرار بود بر زندگ یآتش چه

 خاکسترشان کند؟
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 (یانی)پارت پا۶۰۸ پارت
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 داده بود. هیمبل تک یبه به پشت مازار

که  الریمبل پهن کرده بود به آ یرا باال شیدستها 

 یدر لباس عروسش به سمت او م بایز یچون طاوس

 کرد.  یآمد نگاه م

 داشت. یلحظه هم از او چشم بر نم کی

 دیوسط سالن رقص الریکه آ یتمام شب، تمام وقت مثل

 کرد. یو دلبر

رقص  گاهیآهسته از جا یکه با گام ها یلحظه ا مثل

بود  ستادهیخودشان ا گاهیبه سمت او که کنار جا

 رفت.

 کرده بود. نشیریو ش یعجب خواستن لبخندش

 هم لبخند بر لبش داشت.  هنوز

 یبرد و مازار نم یدل م شهیگونه اش مثل هم چال

دانست کدام قسمت صورتش را مقصد نگاهش قرار 

 دهد

 آمد. یبه صورتش م یلیتازه رنگ شده اش خ یموها

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



فرشته از مازار   شگاهیامروز صبح دم در آرا نیهم

نه و  ایرا رنگ کند  الریآ یسوال کرده بود موها

 واگذار کرد. الریمازار انتخاب را به خود آ

رو  ییایدر یپر نیکه به دنبال عروسش رفت با ا شب

 به رو شد.

در خانه خودشان تنها بودنند و مرد خانه عزم  حاال

مانع  الریخودش کرد که آ یت کردن قهوه برادرس

 شد.

مشترکشان را  یقهوه زندگ نیداشت اول دوست

 خودش درست کند.

 ینیلباس عروس به آشپزخانه رفته بود و حاال س با

داشت و دنباله  یبه دست خرامان خرامان گام برم

بود و بنظر  دهیسالن خانه مشترکشان کش یلباس تو

 تر شده بود. بایلحظه از همه لحظه شب ز نیمازار ا

گذاشت و خودش  زیم یرا مقابل مازار رو ینیس الریآ

 شوهرش نشست. یو روبه رو زیم یهم رو

 یلیدر چشمان سرخ شده مازار گفت: امشب خ رهیخ

 .یخسته شد
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داده  هیمبل تک یهمانطور که سرش را به پشت مازار

بود گفت: تو  دهیچسب الریبود و نگاهش به صورت آ

 .یخوشکل شد یلیهم امشب  خ

 

به مهمان ها  الریکه با آ یرفت سمت لحظه ا حواسش

 گفتند. یخوش آمد م

شده بود و با دست  دهیچیپ شیدور بازو الریآ دست

 دسته گل و دامن لباسش را نگه داشته بود. گرشید

و پر و  بایآورد بس که ز یدر برابرش کم م طاوس

 داشت. یناز گام بر م

 

 

تر و  قیبزرگتر شد و چال گونه اش عم الریآ لبخند

. پاشو لباس عوض یشیخواب م یگفت: قهوه نخور ب

 خسته ان یلیبرو بخواب. چشمات خ ر،یکن، دوش بگ

 

 .دیمبل جلو کش یخودش را رو مازار

کرد و  کیقهوه اش را برداشت و به لب نزد فنجان

 .دیچیاز قبل پ شتریعطرش در فضا ب
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 اریبس یبر خالف طعمش، عطر یدنینوش نیا

 داشت. الریآ یبرا یخواستن

کم  کیاز قهوه اش را مزه کرد و گفت: سرم  یکم

 .شمیکنه. قهوه بخورم بهتر م یدرد م

 

بلند شد. دامن لباسش را گرفت و به  شیاز جا الریآ

 ابانیخ  ی رهیو خ ستادیسمت پنجره رفت و کنار آن ا

 یابت همه چخوب بود. ب یلیخ یگفت: امشب همه چ

 ممنون.

 

و  ستادیا الریفنجانش را برداشت و پشت سر آ مازار

 نکهیگفت: من ممنونم. هم بابت امشب. هم بابت ا

 .میزندگ یتو ییایب یانتخاب کرد

 

 نگاهش کرد و لبخند زد. الریآ

 الریحلقه کرد و آ الریدستش را دور کمر آ مازار

 خوشحال شدم. یلیات خ هیگفت: بابت با هد
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و مازار  دیشوهرش چسب نهیبه س شتریپشت ب از

 : منظورت دستبندته؟دیپرس

 

دستنبد   یرفت دمید یپاسخ داد:  آره دستبندم. وقت الریآ

خوشحال  یلیخ  یرو پس گرفته و معادلش پول داد

 شدم. واقعا دوستش دارم

 

قهوه  گرید یکرد کم کیفنجان را به لب نزد مازار

 .دینوش

 به خودش چسباند.  شتریرا ب الریآ

 نبود. یفاصله ا گرید

هر روز  یبرا یطوالن ریمس کیو  الریبود و آ او

 خوشبخت تر شدن....

 

 ۱۳۹۹/۱۲/۲۴انیپا
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