


 اکوید یبرا  ی#غمزه ا

:خالصه

از ارث محروم نشدن پدرش   یکه برا  یدختر غمزه 

 کنهیکه پدر بزرگش شرط م  ی با کس کنهیقبول م 

ترک کنه  رانویا یمدت یازدواج کنه وبعد هم برا

 نکهیا یبوده و برا اکو یعاشق د یکه از بچگ ی درحال 

که در عالم    دادهیکنه بهش اجازه م یباهاش باز اکو ید

عاشق    همحال هنوز   نیاونو لمس کنه باا یبچگ

 یکه حت نی قبول کنه چون با ا خوادیاما نم اکوستید

  گهیبودن با مرد د کنهیفکر م   دهیشوهرشو تاحاال ند 

  اکو ی سالش بوده د۱۳فقط  یکه وقت نیگناهه و ا  یا

هنوزم   اکو یاالن هردو دوباره برگشتن د زنهیم  بشیغ

خواستن  نیاما غمزه از ا خوادیوار غمزه رو م وانهید

که   ی کنه چون شوهر داره در حال یم  یشونه خال 

به  شیسال پ۷که  اکو یشوهرش همون د دونهینم

اجبار پدربزرگاشون به عقد هم دراومدن .  
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        ( اکو ید  یبرا ی ا غمزه)       

 

 

ها غرق هلهله بود خدمو حشم   یملکشاه عمارت 

درصدر   یشناختند ساالر خان ملکشاه  یسراز پا نم

  یجدول باشکوه و جبروت خاص خودش از باال نیا

اش به تماشا نشسته بود   یعمارت آبواجداد  وانیا

بدون   یحکمران کشدی آخر را م ینفس ها دانستیم

  مرا انجا   شیبود همه کارها  انیروبه پا  شیچونوچرا

  یبرا د یحکمش معلق بود شا  کیداده بود و فقط 

حکمش......غمزه    یمنتظر دردانه قلبش مجر نیهم

 بود. 
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اش حبس شد از   نهیمهماندار نفس در س یباصدا 

  دانستیرا نگاه کرد فقط خدا م رون یب ما یپنجره هواپ

خاک بود و امروز   نیکه بابندبند وجودش دلتنگ ا

سال محکمتر پخته تر ۷همان روز موعود بود بعد از 

هوا را نفس   بیعج ی تر برگشته بود با شور  بایو ز

چه  نهواید  ز نا  نیبا خودش فکر کرد پس ا  دیکشیم

پاک    ییتهران آلوده است مگر هوا یکه هوا گفتیم

محکم قدم   کردیم  یهوا وجود داشت سع نیتر از ا 

  یسالن انتظار کسان  یها شهی پشت ش دانستیبردارد م

را   دنشانیاند که عمق حسرت د ستادهی به انتظارش ا

انجام   شیتا کارها دانستیاز اشکش م سیبالش خ

  شهیبه پشت ش  بادقت دیطول کش  یشود ربع ساعت

راه   شیبود تااشکها  ی نظر کاف کی  کردینگاه م

اش   ییبا یحقا که ز  د یکنند مادرش راد دایخودشان را پ

خوش   ی در گذر زمان دوچندان شده بودو با چشمها 

بعد از   دادیدست تکان م شیحالت اشکبارش برا 

لحظه   ک یهم شد در   هیمادرش متوجه حضور بق

شد که با همه وجود به   رهیچنان بر او چ یدلتنگ

 سمت آنها پرواز پرواز کرد 
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زن   یهمه حت یهمه تنگ شده بود همه  یبرا دلش

به او    ضیسال هنوز هم با غ۷که بعد از  ده یعمو فر

تا به خود آمد خود را محبوس در آغوش  کردیم نگاه

عطر تن مادر مهربانش را با    دیمادرش د  ی گرمو آشنا 

وبا بغض زمزمه کرد مامان،   دیکش هیتمام وجود به ر

جوابش را داد جان مامان   یگرفته تر  یبا صدا الیژ

دورت بگردم فقط خدا   ی عمر مامان دختر خوشگلم اله

کرد    هیبلند گر یچقدر دلتنگت بودم وبا صدا دونهیم

باباا مادر من   یاعتراض همه بلند شد، ا یکه صدا

 ییخدا ی زیچ هیحاال اگه من بودم   یواسه چ هیاخه گر 

داره؟ با همه وجود به سمت صدا   هیتحفه هم گر نیا

تر از جانش با شعف   زی بود برادر عز  حمزهبرگشت 

از او آغوشش   زمزمه کرد حمزه! حمزه هم دلتنگ تر

گشودو زمزمه کرد جون   شیخواهر دلربا  یرا برا 

حمزه با سرعت خودش را در آغوش برادرش انداخت  

به  ییکه گو دندیرا به آغوش کش گریدیچنان هم
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کردند بعد از حمزه نوبت به  نشانیوصله پ گریکدی

بود   تابیپدرش ب یآخ که چقدر برا د یفرهادش رس ابا ب

خدارا   دیا به آغوش کشاور قیعم یپدرهم با حسرت

هم    هیدوباره خانواده اش شکر کرد با بق دارید  یبرا

 یرفع دلتنگ هیشد که بق نیحال و احوال کرد قرار بر ا 

عمارت بماند آخر هرچه نباشد ساالرخان   یها برا 

 منتظرش بود  یملکشاه

 

 

 

 

 

دوست   زدیعمارت بود ضربان قلبش نامنظم م  ی جلو

که در عمارت به انتظار نشسته بود   ی داشت بداند مرد

گذر زمان   ای هنوز همانقدر مرموز و مهربان است 

سال از    ۱۸گذاشته مهربان بخاطر   ریاوهم تاث  ی رو

گذشت و مرموز   رمردیعمرش که غرق در عطوفت پ

پوش   کیش و مرد  رمرد ی او ،پ نیکه ب  ی بخاطر راز
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نفس   ابودیتالیدر ا  رانیحاضر در محضر  سفارت ا

شال    ر یاش را ز یکارامل ی موها   د یکش ی قیعم

که آزادانه رو سرش انداخته بود راند با   یشمیابر

عمارت شدند به   اطیوارد ح  یمگتعارف پدرش ه

  با یعمارت هنوز هم ز نیگام برداشت ا  ی سمت ورود

  د ید راو خاص بود جلو تر که رفت اطلس خانوم  

  شی گلدارش اشکها  ی که با پر روسر نطوریهم نیهم

مطمئن بود    کردیم  ییلب زمزمه ها  ریز   گرفتیرا م

به  یمثل همان وقت ها که تا کم   خواندی که چهارقل م

  کردو ی نصارش م ی ا دهیورپر  دی رسیخودش م

با اطلس   یحواله اش بعد از رفت دلتنگ یچهارقل

که  ی مردها  یخانوم وارد عمارت شد بزرگ ملکشاه 

بود باهمان   یاریاز کرد و بخت ی قیوخونش تلف یپ

مجللش نشسته بود   یصندل ی رو  یشگیژست هم

  یکه باالودوطرف دسته ها یا  دهی دهن در یرهایش

بود دوقدم جلو   زیبودند هنوز هم رعب انگ ی صندل 

آن دختر  خواستیکرد محکم جلوه کند نم یرفت سع

تا  کردیساله را که به پدر بزرگش التماس م۱۸

سال شوهرش بود ۷که   ینظرش درباره ازدواج بامرد

  شیبودش در خاطر مرد روبرو  ده یهنوز به چشم ند
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نداشتو   ی لرزش نیکه کوچکتر ییزنده کند با صدا

 گفت زدیم اد یرا فر  یغرور و دلخور

 

 

 سالم 

 

تکان دادو دستش را باال آورد خوب   یساالر خان سر 

چه با آرامش جلو رفتو   یعنیحرکت    نیا دانستیم

هرچه قدر  یآخ که خاندان ملکشاه  د،یدستش را بوس

باز خان و   شدیو متمدن م   کردیم شرفتیهم که پ

 پدر به او نگاه کرد   یاش را داشت با صدا یخانزادگ

 

  یکی:خوب خوب خوب به مناسبت برگشت دختر فرهاد

فردا شب به دستور   ی سال دور۷اونم بعد  دونمی
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شده که از همه خانواده    دهی تدارک د یآقابزرگ مهمون

شما هم برنامه فردا    میسرشناس هم دعوت کرد  یها 

 .  د ینگه دار یشبتون رو خال 

 

خوب   ست یخودش گفت که ساالرخان عوض نشدن با 

دارد تا   ی جنبه تجار شتریب ی مهمان  نیا دانستیم

 .  ییخوشمامد گو

 

  ینام ی آشکار گفت:وا آقا فرهاد وقت یبا حسادت ده یفر

 هیخبرا نبود واسه بچم  ن یشت که از ابرگ  کا ی از آمر

و  یمگه فرق نام دیساده گرفت  یخانوادگ یمهمون

 .  تیپسره و در اولو یکه نام ه؟هرچندیغمزه چ

 

  یبرا یبه گردن کوتاهش دادو پشت چشم یقر  بعد

در حال حسادت   امتی زن تا روز ق  نینازک کرد ا الیژ

  فرزندانش خواهد بود  ساالر خان چنان با  الویبه ژ

  دیرا صدا زد که همه نفسشان بر  دهیابهت اسم فر

گونه صدا بزند    نیرا ا  ی کس ی وقت دانستندی،همه م

 یو دهانت را ببند به تو ربط ریکه خفه خون بگ یعنی
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انداخت عمه  ریسرش را ز  دوی بر دهیندارد رنگ فر

 کرد و گفت   ی آرام کردن اوضاع خنده ا یفروز برا

 

دل   ر یس دیا یحاال که دختر خوشگلمون برگشته ب بابا 

 .میکن یرفع دلتنگ

 

موافقت کردند و سپس خودش غمزه را در   همه

همه شکه به  یبلند غیج  یکه با صدا  د یآغوش کش

 سمت در نگاه کردند 

 

 

 

       ( اکو ید  یبرا ی ا غمزه)۵پارت      

 

 

اش بود حال او هم دست   وانهیعمو و دوست د  دختر

 هیآمد چند ثان کشیناز نزد یاز ناز نداشت وقت یکم

  ی فرابنفش غی بهم نگاه کردند وسپس هردو باهم ج یا
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را بغل کردند ناز حکم خواهر  گری محکم همد دندویکش

  کردند یشان منداشته اش را داشت همه با خنده نگاه

دلچسب    یمملوع از حس یساالرخان هم با نگاه  یحت

نوه   شهیچرا هم دانستیخودش هم نم کردیشان منگاه

 از پسر دوست داشت   شتریدختر را ب  یها 

 

با خنده گفت ناز دخترمو بده که هنوز دلم براش   الیژ

   تنگه

گفت زن عمووووو خوب منم دلم    دوی با ناز خند ناز

نداره   یدلتنگ یدختره عجن نیبراش تنگه هرچند که ا

 از ما نکرد ی ادیکه رفت فرنگستون 

 

بخنده افتاده بودند    شیهمه از حرف ها  دیخند بعدم

ناز تنگ شده بود   ی ها  یزبان  نیر یش یغمزه دلش برا 

با   یاگر لجباز  شی سال پ۳با خودش فکر کرد که 

باشد   زانشیبرگردد و کنار عز توانستینبود م  رمرد یپ

برگشت او متعلق به   اوردو یتاب ن نیاز ا شتریب ی ول 

درسش خود را با درس   نبود تا قبل از تمام شد  نجا یا

که درسش   یسال۳ ن یاما کل ا کردیخواندن مشغول م

  خواستیم زد یپر پر م نجا یا یتمام شده بود دلش برا
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آخر   د یکشیم دکیبداند آن مردک که اسم همسر را  

  زین اما حاال برگشته بود تا همه چ ای شودیم شیدایپ

باشد که   ی داشت که همسر مرد یرا تمام کند چه لزوم 

پدربزرگش همان موقع   شناسد ین م  دهیرا د و ن ا

گرفته بودو شناسنامه   ییا یتال یشناسنامه ا کی شیبرا

آخر   نجا یآورده بود اما ا نرایاش را باخود به ا یاصل 

  چیرا ناک اوت کند ه  رمردیخط بود برگشته بود که پ

کار   نینرفت که چگونه اورا مجبور به ا ادش ی وقت 

خاله اش که اورا مخاطب قرار داد از    یکرد با صدا

آمد و در اخر ب دستور ساالرخان  رون یفکر ب

بکندو  یخودش رفت تا غمزه هم استراحت  یپ یهرکس 

 عرق تنش خشک شود  یبه قول

 

 

 

       ۶#پارت 

 

 (         اکوید  یبرا  یا  غمزه      )
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   یهمانیم  یرفتند قرار شد فردا شب همه برا همه

  د، یاز خانواده عمه فروز وعموفر ر یبرگردند، بغ

 

که حکم برادرش  ییپسر عمو یخال یجا  نا یم  ن یا در

   زد،یذوق م  یرا داشت، بد جور تو

 سال؟ ۷غمزه برگشته ؟ آن هم بعد   دانست ینم مگر

 

 حمزه دور گردنش حلقه شد    دست

 

،بالد کفر چطور   نمی_خوب حاال چشم قشنگ بگو بب

 پت؟ یواسه داداش خوشت ی آورد یبود؟ سوغات چ

 

 در گوشش گفت:  بعدم

 

  یدیاز اون ل  دونهیسوغات واسم  دمیم حی_البته ترج

 !ی آورده باش ییا یتال یا یبرنزا
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از   یز یر شگونید،نیقشقش به حرف خودش خند و

 برادرش گرفت   یعضالن   ی پهلو

 

 تو؟!  یپرو شد  ؟چقدر یچ گهی_اِ؟ن بابا؟د

 

نا محسوس به ناز اشاره   یبا چشمک دو یخند  حمزه

 گفت:  ی نسبتا بلند  یکرد و با صدا 

 

درکار نباشه آدم سروگوشش  ی اری ی_خواهر من وقت

 خوب!  جنبه یم

 

از چه قرار است با   ان یبود جر دهیکه فهم   غمزه 

 حرف برادرش را گرفت:  یادامه   طنتیش

 

و به عنوان عروس قبول ندارم    ی_واال من هرکس

خانواده دار   با اصلو نسبو  د یکه!طرف با 

 باشه،  تیو باترب دخوشگلیباشه،با
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که با   دیناز درخش یشی در چشمان م  یروز یپ برق

 ادامه داد:  طنتیش

 

 

 

       ۷#پارت 

 

 (         اکوید  یبرا  یا  غمزه      )

 

 

دارم همه   یدوست هی غمت نباشه داداشم،  ی _ول 

خانواده دار    پیمارو داره،خوشگل خوشت یارا یمع

 کنه،یم ی،تازه از دستپختش نگم بالبو دهن آدم باز 

 

امشب به مامان  نی،هم رمیگیم نوی_آقا حله!هم

 . گمیم انو یجر

 

 نگفتم؟  نویحمزه ا   ی_وا
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 و؟ی_چ

 

 !رسهی_قدش تا سر شونت م

 

قلبش گذاشت و   یدست رو  یش ینما  ی با حالت حمزه

 گفت: 

 

 قدبلندم،  یدختر من عاشق دخترا  ی_وا

 

که ادامه دهد ،ناز با حرص دست غمزه را   نیاز ا قبل

   دیکش

 

چرتوپرتاتو بذار واسه  هی،بق گهی_بسه د

 . دهیزده تازه از راه رس گریجز ج  نیا یبعد،ناسالمت 

 

چشمان   ت یبرد، وبرق رضا  دو یغمزه را کش بعدم

 . دیند  نشیر ی حسادت ش ن یا یبرا یحمزه برا
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 ! زدای_دختر داداشم داشت حرف م

 

 

 

       ۸#پارت 

 

 (         اکوید  یبرا  یا  غمزه      )

 

 

تر از خودت    شعوری_الزم نکرده تو از اون داداش ب

، من اونجا   نهیبیم یعوض ی،اِ اِ اِ؟پسره   یدفاع کن 

 ! دهیبازم به مزخرفاتش ادامه م ستادم یا

 

پسر عموت   ی؟ناسالمتی شی_حاال تو چرا ناراحت م

عاشقش   ین یبب مویناز اگه مر ی،وا   رهیگیداره زن م

 ...شیم
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  د یناز از جا پر  فیخف  غیج با 

 

 د،دختره یریبدرد هم بم طهیتو اون افر دوارمی_ام

 آشغال چه طرفدارم داره؟ 

 

  یم یخودش فکر کرد اگر ناز بفهمد که اصال مر با 

 وجود ندارد!با او چه خواهد کرد؟ 

 اش را بزور قورت داد خنده

 

که   ی از وقت ییخوشامد گو ی_باشه حاال توام ،بجا 

 به ناف من، یبندیفوش م ی سره دار هی اومدم 

 

 شششششش ی،ای_بسکه رو مخ

 

داشت اتاقش همان   یبیوارد اتاق شدند،حال عج باهم

 چی بود!حاضر بود قسم بخورد ه شیسال پ  ۷اتاق 

 هم تکان نخورده ،   نچیا کی یحت  یزیچ
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  نیاتاق چند نیآراسته بود انگار ن انگار ا زویتم اتاق

از سکنه شده، مطمئن بود کار   ی سال است که خال 

 مادرش است،  

که به   ی ند آنقدر رشد کرده بود  شیی چشم آهو یها گل

  دهیچیکوچک اتاقش پ وانیدور تا دور ا ییبا یطرز ز 

 شده بودند. 

 

دنگ   ش یش شهی_کاره منو اطلس خانومه ،هم

کمکش   ومدمیحواسش به اتاقت بود ،منم هروقت م

 . کردمیم

 

 _واقعا ممنونم،راستش فکر کردم کاره مامانه، 

 

  نقدی اتاقت ا یتو ومد یزن عمو تا م چارهی_ن بابا ب

 شد ی حال م یکه ب کردیم هیگر

 

 د یکش یآه
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دختره    هیسال واسه منم کم سخت نبود،۷ نی_ا

  شهی از همه دور م هوی ساله وابسته به خانواده که ۱۸

 پرت شده باشه  گهی جهان د هیجهان به   هی، انگار از 

 

 

 

       ۹#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

 یرفت ی_کاش نم

 

آمد که چه  ینم  ادشی،خودش هم  رفتیکاش نم یا

 آمد !  یم  ادش یهم   دیرفتن گرفت؟! شا  میشد تصم

 

 شد که خواستم برم یچ  دونمی!نم دونمی_نم
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 همه دلتنگت بودن ،  نجا ی_ا

 

زن  یبرا ی_منم دلم واسه همه تنگ شده بود،حت

   ده، یعمو فر

 به ناز زد  یزیچشمک ر بعدم

 

 هی ییوقتا  هیاگه  ستین ی_باور کن مامان آدم بد

  ی که از ملکشاه هییواسه خاطر زخما   کنهیم  ییکارا

که ؟مامانم به زور ساالر خان با   یدونیها خورده،م

 بود  یا گهیبابام ازدواج کرد ،عاشق کس د

 

خبر داشت اما ن   شی ازدواج عمو  انیاز جر شیو ب کم

 ق؛ یدق

 

 ات عاشق همن ! مامانو باب  ی _ول 

 

 خوب،مامانم هنوز دلخوره  ی_اره ول 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



فکرش مشغول بود که فکر کردن به عشقو   آنقدر 

 کار ممکن بود،   نیخانم آخر دهیفر هی عاشق

 

همه آدمو دوست داشته باشن    ستی،قرار ن خالی_ب

 .هیکاف ادیکه خودت از خودت خوشت ب  نی،هم

 

 یطنتا یاز ش گه یشده!د  یفلسف ی_چقد نگاهت به زندگ

 ست، ین یخبر میقد

 

 زد  یعوض کردن فضا چشمک  یبرا

 

 جونه  میبا مر ینیهمنش ری_تاث

 

که حس کرد   دیسرش کوب یچنان با بالشت تو  ناز

 چشمش چپ شد 
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جون واسه من راه  م یجون مر می_خبه خبه،مر

 ی سا یبرسه گ  طهیدختره سل  نیانداخته، اگر دستم به ا

 نم یچیشپش زدشو از ته م

 

 را سمت غمزه گرفت   بشیانگشت ظر بعدم

 

بکپ عصر اومدم سراغت واسه من   ری_توهم بگ

 .   ادیمرگم م   ادیکه خستم خوابم م یا یچسناله ن

 

 نوا در بهم کوباند. یرفتو در ب  بعدم

 

تخت   ی تکان دادو با همان لباس ها رو  یخنده سر  با 

جا خونه خود   چی ه واقعا 》،با خودش گفت دیدراز کش

 《شهیآدم نم

 

 

 

       ۱۰#پارت 
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              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 { ی}عمارت دولتشاه

 

 در اجازه ورود را صادر کرد   یصدا  با 

 

 _سالم آقا

 

 _بگو عطا

 

 _آقا دختر فرهاد خان نوه ساالرخان برگشتن 

 

به عطا   قیدق  یاش نشستو نگاه ی صندل   ی رو  صاف 

 انداخت،

 

 د؟ یرس ی_ک
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استقبال   یهم برا   ی _صبح اقا کل خاندان ملکشاه

 رفتن فرودگاه.

 

 گه؟ی_د

 

فردا شب کل خانواده رو واسه   یآقا برا  نکهیا گهی_د

 دعوت کردن.  یبه عمارت ملکشاه یمهمون

 

 جنباندو مرخصش کرد.   ی سر

  دهی هابرگشته بود ،وقت آن رس یعروس دولتشاه پس

دوخاندان تا خرتناق خورده  نیهرکس که از کدورت ا

 بنشانند.  ش یو برده را سر جا 

 

 آمد   رونیتلفن از فکر ب یباصدا 

 

 _بله
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 اتابک؟ ی_چطور

 

 ؟ی _خوبم،تو چطور

 

 زدم واسه فردا شب دعوتتون کنم، گذره،زنگی_م

 

 ممنون،چشمت روشن،  دهی_خبرش رس 

 

 فردا شب منتظرتم، ی_ممنون ،برا 

 

 ؟ یدعوت کرد  روسمی_حتما،س

 

شاهد   خوامیکفتارو دعوت نکنم ؟! م  نیا شهی_مگه م

 تک تک اتفاقات باشه، 

 

 نیب  ییجا  گهیبفهمه د ی_منم مشتاقم عموزاده ،وقت 

   شه،یم یدنید  افشیدو خاندان براش نمونده ق نیا
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 طوره،فقط درباره اون مسئله...  نی_حتما هم

 

 ده؟ی_نکنه فهم

 

 از رو بسته رو یشمش  ی_نه ،ول 

 

به  م یبه بعدشو بسپار نی از ا دی_نگران نباش ، با

 اکو، ید

 

 _پس تا فردا 

 

داشتند که سالمو   یرا قط کرد قانون نانوشته ا تلفن 

 بود.  یمعن یب  نشایخداحافظ برا

 

فردا شب در   د یهرجور شده با  اکوی را برداشت د تلفن 

 کرد، یم دایجشن حضور پ نیا
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 ش؟ ی_الو قم

 

 _سالم بابا 

 

 کجاست؟  اکو ی_د

 

 نای_رفته سنندج دنبال کار زم

 

 زنگ به من بزنه، هی_بهش بگو 

 

 تلفنش خاموشه  شب ی_راستش،از د

 

فردا صبح  دی که خاموشه ؟هرجور شده با  یچ یعنی_

قرص صبحم پاشدم   یبرا یوقت خوامی باشه ،م نجا یا

 ؟ یدیعمارت باشه فهم یتو

 

 _چشم بابا. 
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خودسر و  یادیپسر ز نی، ا  دیرا محکم کوب تلفن 

شده بود،درست است که از پس همه کارها به  ی وحش

رفته رفته داشت از  ی ول   د،ی آ ینحو احسن بر م

 شد یم کنترلش خارج

 

 

 

       ۱۱#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 {اکو ی}د

 

 

 در چرتش پاره شد  یصدا  با 
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 ه؟ی_ک

 

  یهم عصبان  یلیخان زنگ زدن،خ  شیآقا،قم دی_ببخش

 . نیریبودن ،گفتن باهاشون تماس بگ

 

 د یکش یپوف

 

 خوب برو  لهی_خ

 

 _چشم آقا  

 

  شیساعت نشده بود که چشمها۴ساعت نگاه کرد، به

مثل پور   یهم گذاشت،سرو کله زدن با گرگ یرا رو 

 اش را گرفته بود،   ی نژاد انرژ

نبود همه  اکوید فیحر یکه کس  ییخوب از آنجا  ی ول 

 ن یرفت ،آن مردک خرفت هم ا  شی پ لشیمطابق م  زیچ

 .  کندیجان مرگ م خودیب ی ،ول  دانستیرا م
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  ی عسل   یرو  د،ازیاش کش  دهیژول   یدر موها   یستد

  لیبا س ی را برداشت ،بمحض روشن شدن گوش  ی گوش

بار مادر  ۵۷پاسخ روبرو شد،  یب یها وتماس ها امیپ

هم مهرداد   امیپ ۳بار پدر ،  ۷۳زنگ زده بودو 

 بفرستاده بود، شماره پدرش را گرفت: 

 

 _الو 

 

 ؟ یدیپسر؟چرا جواب تلفنتو نم یی_کجا 

 

 نایکار زم یباشم؟سنندج پ دی_کجا با 

 

کار   یکی یگی؟نمیخاموش کر    توی_خوب چرا گوش

 ؟ یمالحضه شد یب نقدریواجب داره باهات؟چرا ا

 

 حوصله چشمش را در کاسه چرخاند،  یب

 

 _بابا برو سر اصل مطلب 

@Rooman_nazy1400
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امشب تهران  ن یهم دی_اقاجون خواستت گفته با 

 ، یباش

 

 گره خوردند  شی وها ابر

 

 شده مگه؟ ی_چ

 

  دونمی_نم

 

 _باشه تا شب اونجام.

 

افتاده، اتابک خان   یرا قط کرد ، حتما اتفدق مهم  تلفن 

را   ش یاحضار نکرده بود، گوش نگونهیتا بحال اورا ا

  نیکرد،مطمئن بود با ا میدو ساعت بعد تنظ یبرا

خبرش هم به  ندیاگر پشت رول بش یشدت از خستگ

 . دی تهران نخواهد رس
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صبح تهران بود ، خداکمکش کرد  ۶ساعت    راس 

 شد، یمنکر م رویوگرنه امشب مهمان نک

  جومنگی آفرت جان گ  ی جواب قربان صدقه ها  در

 ،  دیرا بوس   سرش

 سالن همکف پرت کرد   یکاناپه  یبرا رو  خودش 

 مانده بود.  یساعت ۳تا ساعت قرص اتابک خان  هنوز

 

 را باز کرد  ش یچشم ها  ینگاه  ینیحس سنگ با 

 

 

 

       ۱۲#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

سرش    یمجسمه ابوالهول باال نیخان ع  اتابک

 نشست.  شیحال بلند شدو سر جا  یبود،ب  ستاده یا

@Rooman_nazy1400
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 سالمت کنم پسر جان؟  دی_من با

 

مانند سالم   یزیدادو چ سرخش را فشار    یها  چشم

 زمزمه کرد، 

 

 خاموش بود؟ ت ی_چرا گوش

 

  یهم انداختو دستانش را دوسمت باال  ی را رو  شی پاها 

 کاناپه گذاشت،

 

 _خوب چون خاموش بود 

 

 ! ؟ی _منو مسخره کرد

 

 _ن ، راستشو گفتم
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مسئله را    نیا یتمرکز رو  نیاز ا  شیخان ب اتابک

از دنده چپ   غور یپسر  نیکه ا  یآن هم وقت  د،یند  زیجا 

 بلند شده بود، 

 

 . میمهم دعوت ی مهمون هی_امشب 

 

 گرداند،   ی سر  کالفه

 

 ؟یک ی_مهمون

 

 _ساالر،نوش برگشته،دختر فرهاد،غمزه.  

 

 منقبض شدن،   شیکرد عضالت گردن و پاها  احساس

و پوست    یقلوه ا یدخترک خاص ؟با آن لب ها  همان

  یوحش هنوز هماتقدر  شی چشم ها  یعنیمثل برفش؟

 ومعصوم است؟  

شده  بیبرگشت غ یوقت  یسال دور ۵که بعد از  همان

 بود؟ 
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 دانست؟ یاو را جزو اموالش م اکویکه د  یدختر  همان

  اکوی که در برابر همه تخسو کنار د ییآنوقت ها  چقدر 

 ... گرفتیم  یبود حال خوب عیمط

 

 _باتوام؟

 

 جواب داد:  منگ

 

 _بله؟

 

 گفتم؟   یچ ید ی_فهم

 

 تر از قبل گفت: منگ

 

 _نه 
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امکان   یعنیحال نوه اش بود، یمتوجه دگرگون اتابک

 بوده باشد؟  یزی آن ها چ نیب  یداشت زمان

 . شدیم  یبود که عال  نگونهیا اگر

 

 ادته؟ ی_اون دخترو  

 

  نکهیکه فقط بخاطر ا ینباشد؟دختر ادشی شد یم مگر

را   شیکند به او اجازه لمس ممنوعه ها  ی باز اکویبا د

  اکویبخاطر د ی ول   ستین ی معلوم بود که راض  داد،یم

 گفت، ینم  یزیچ

لذت وجود دخترک را فراموش کند   توانستیم مگر

از همه پسرا    من》معصومانه به او گفته بود   یوقت

،فقط تورو دوست دارم، باهام دوست   ادیبدم م

 《؟ یشیم

 

 _آره 
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  د یسال سکوت وقت را مناسب د  ۷که بعد از  اتابک

 گفت: 

 

 ،ی بدون د یدربارش هست که با  ییزای چ هی_

 

 !؟ییزای_چه چ

 

 بعد ،فعال برو خونه استراحت کن.   ی_باشه برا

 

 ند،یرا بب اکوی عکس العمل د  خواستیم

 

 ؟یزنیحرف م مهیبرو خونه؟چرا نصفه ن یچ یعنی_

 

 بود...  ده یوقتش رس پس
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       ۱۳#پارت 

             اکوید یبرا  یغمزه ا -

 

 

شروع توپ را در   ی وبرا کرد،یرا شروع م یباز  دیبا 

 انداخت.  اکو ید  دانیم

 

سر راز   تونمیچقد م دونمیست،نمین  یمهم زی_چ

 حساب باز کنم؟... تینگهدار 

 

حرف   هیرا با حرص بازو بسته کرد ،نس  شیها  چشم

اتابک خان   یجا   ی ، هرکس  زدیزدن حالش را بهم م

 .اورد یبود دخلش را م

 

 راحت،دهنم قرصه.   التونی_خ

 

 _دختره شوهر کرده 
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 زد،  خی  ستاد،بدنشینفس گرفت، قلبش ا   

 

امکان نداشت ! دخترک قسم خورده    ازدواج؟

 !اکوست ی بود،گفته بود که فقط مال د

 

ساله حساب    ۱۳دختر  کی حرف   یرو  د ینبا  انستدیم

 باز کرد.

 

ازدواج کرده؟پس    ی که ازدواج کرده؟ باک یچ یعنی_

 دم؟ یچطور من نفهم

 

 زد یم ادیمتوجه باشد فر  نکهیا  بدون

 

من باال نبر، به منو توچه ؟ تو فقط  ی _صداتو برا

 انجام بده.  خوامویکه ازت م ی کار

 

 سرش را تکان داد   بزور
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 ؟ ی _چه کار

 

شرکت باز کنه،با    هیبراش  خوادی_پدر بزرگش م

  یکمکش کن  یتونیتوجه به رشتش من گفتم تو م

 خوامیلباس راه بندازه ،م یشرکت طراح  خوادی،م

 . یبش  کی باهاش شر

 

 خارج توانش بود ،  گری د نیا

 نیدخترک است،اما تا هم  یدایعاشق وش گفتینم

بود   دهیسال اورا ند۱۲ نکهیاامروز صبح با وجود 

 کرد، ی جزو اموالش حسابش م

 

  یسال حتما دخترک کس۱۲بعد  کرد یفکرش را م دیبا 

 خودش دستو پا کرده.   یرا برا 

 

 اش  وانهیلعنت به خود د   لعنت

 

 لعنت 
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         ۱۴#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

  تونمی_نم

 

 ساالر بد قول شم.  ی جلو خوامی_من قول دادم، نم

 

 د یفنر از جا پر مثل

 

؟ چرا منو به    یمن قول داد یبه جا ی _به چه حق

   ؟ یجات حساب نکرد چیه
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دهنت هرزه شده، کجاش   یل یخ ن،ییپا   ار ی_صداتو ب

 نداره!  یکه باهات کار   چارهیسخته؟دختره ب

 

بود که حالش را دگرگون   چاره یدختر ب نیهم اتفاقا

دلش شکستن    دا یکه شد یا  چارهیدختر ب  نیهم کرد،یم

 . خواستی گردنش را م

 

 است؟   بیهنوز همانقدر دلفر یعنی

 

  ده یسرش را تکان داد، هنوز دخترک را ند نیخشمگ

که بخواهد هرروز   نیبه ا  یشده بود!وا   ییبود و هوا

 با او روبرو شود!؟ 

 

بد نگاه نکرده   یتا بحال به ناموس کس  یطرف  از

  یعن یخورد ،  چیدلش پ  یبود،از لفض ناموس کس

 بود؟  یگریغمزه ناموس کس د

 

بچه  یوقت شد،دخترکیکه سرش سوزن سوزن م اخ

 بحال حاال که بزرگ شده، یبود آنقدر لوندبود ،وا 
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  یهم عشوه گر   وز یآن مردک پف یبرا یعنی

  دانستندیکدام نم  چیکه ه ی داری د نیآخر کرد؟مثلیم

دور گردن    شیدست ها  ی است؟مثل وقت دارید  نیآخر

خودش   کردو یم وانهی را د اکوید یحلقه شد؟ وقت  اکو ید

 کرد؟ یم  رابشی هم س

 

 

 وجه چی.به ه  توانستینم

 

 به شدت مشت شده بودند.  شیها  دست

 

 انها بوده!  نیب یزیبود بدون شک چ ده یفهم اتابک

 

 . شدیم  یبود که عال  نگونهی اگرا و

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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         ۱۵#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 شهینم گه یشراکت و قبول کردم .د  شنهادی_من پ

.  یایم یمهمون  نیزد،در ضمن امشب حتما به ا  رش یز

 ؟ ید یفهم

 

 وجود نداره    یدی من با  ی_برا

 

ها احمقانه رفتار   یدولتشاه   ی_واسه تنها نوه پسر

 کردن وجودنداره  

 

  شناسمیکه نم ویکس ی مجبورم کرد شی _چندسال پ

مالو منالت گفتم چشم گفتم احترامت   یکنم ،گفت غهیص

 غهیارزش چندروز ص یثروت افسانه ا  نیواجبه ا

  نیا ی وداره ،ول  ش یشناسیکه نم ویکردن کس

 ، یه،نامردی نامرد

@Rooman_nazy1400
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 ؟ ی_دوسش دار 

 

 تکان داد  ی سر

 

چشمم دنبالشه  ی دونستی؟نگو،میدونستی_نگو نم

ازم، حاالم که شوهر کرده ،من   نی،دورش کرد 

که زمان گذشته    کشم،هرچقدری؟ نم یفهمیم کشمینم

 ته؟یحال خواستمشیم یروز  هی باشه 

 

 گرفت،   زش یعز  یدلش برا اتابک

 

 درکار نبوده،  یا غهیبگو ص اکو یه دب  شدیکاش م 

 

  ی بود که غمزه به نام اوکرده ،ول   یعقد دائم گفتیم 

   کردیصبر م دیبا 

 

 

@Rooman_nazy1400
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  اکوی،بعدش د  کردند یدشمنانشان را کله پا م دیبا  اول

 بماندو غمزه اش . 

 

 تازه کرد: یاش نفس یباطن ل یم برخالف

 

  یگیم یبوده،قسمت نبود البد،بعدم دار  ا ی_کار دن

که دلت بسوزه ،   یعاشقش نبود خواستمش یم

درضمن االن زن مردمه حواست به چشات باشه که  

 نره   شیِ پِ 

 

مرد  نی،ا  کردی آلود اتابک خان را نگاه م  غضب 

 اش کند  وانهی د  خواستیم

 

 گه؟ی_هه،امر د

 

_دختره به خواست ساالر ازدواج کرده شوهره رو  

 اد یروزا م نیفرستاده که هم  غومیپسره پ  ید،ول خوا ینم

  یجلو دختره و خانوادش اسم خوامیسراغ زنش ،نم

@Rooman_nazy1400
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خانوادش هم خبر ندارن،فقط  ،چونیاریاز شوهرش ب

 خودشو ساالر، ومنوتو 

 

 

که مغزش در حال انفجار بود ،از سالن   ییوا ییوا

  شیخانه برا نیا  ی هوا د یخارج شدو در را بهم کوب

 بود.  نیسنگ

 

 

 

       ۱۶#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 طرف مغزش   کیطرف عقلش از   کی از

 

ن   ند،یبب  یدخترک را متعلق به کس  توانستیم ن

 پا بگذارد.   ر یاعتبار خاندانش را ز توانستیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 مهرداد تماس گرفت:  با 

 

 ؟ یی_الو مهرداد کجا 

 

 ؟ی کنیما م ادی  یکار دار  ی؟ وقت وثی_به توچه د

 

 :گمیم یچ نی_زر زر نکن بب

 

 ؟ نمی_ها چته بنال بب

 

 ،ی نفرو برام درار  هیآمار  خوامی_م

 

 ؟  ی_ک

 

شوهرش  نمیبب خوامیم ی_غمزه ملکشاه

 ه؟ یجهنم دره ا  کارس؟کدومیه؟چیک

@Rooman_nazy1400
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 _منظورت نوه سالرخان؟مگه شوهر کرده؟ 

 

به جز   ه،ی کس خبر نداره طرف ک چی ه ی_اره ول 

 ازدواج کرده. دونهینم ی کس یساالرخان حت 

 

که دخترا  نهیاثرات فرنگ ا گهید  نهی_نچ نچ نچ،هم

 شنیبدون اطالع خانواده مزدوج م

 

  یآدم چشمودل پاکم بفرس پ هی_کم چرت بگو، 

 کاراش 

 

 داره؟  ی فرق ؟چهی_واسه چ

 

 که گفتم  نیبکن ،هم گمویکه م ی _کار

 

 تخت.  التی_داداش خ
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 _خوبه ،  

 

 سمت ما؟   یا ی_شب م

 

 _نه کار واجب دارم . 

 

 _باشه ،َپ فعال خدافظ

 

  یمهمان نیحتما به ا  د،امشبیکش شیبه موها یدست

که بخاطر حرف اتابک   زدی،خودش را گول م  رفتیم

  دنیدلش هوس د  دانستی،اما خوب م رود ی خان م

 دخترک را کرده. 

 

 

 }اتابک خان{ 

 

چطور پر پر    یدیاتابک؟ند ی_ چرا به بچم نگفتآفرت

 زد؟ یم
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اولو آخر مال   فهمه،دخترهیم زوی_به وقتش همه چ

 خودشه 

 

،من که سر از کار تو و داداش ساالرم   دونمی_چه م

جور دل آدمو خون  هی نیدشمن ی! وقتارمیدر نم

 .  گهیجور د هی نیدوست ی ،وقت ن یکنیم

 

صبر کن،بعد از اون همه  کمیراحت آفرت، التی_خ

 . رهیم شی پ خوادیاونجور که دلمون م یچ

 

 نی_جهنم از دل منو و تو و ساالر ،من دلم واسه ا 

 دوتا بچه کبابه بخدا قسم 

 

 صبر کرد، فقط صبر.  دی_فقط با 

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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       ۱۷#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 }غمزه{

 

 _چطور شدم؟

 

که   فیمحشرر، فقط ح  ی غمزه محشر شد  ی_وا

 دخترم .

 

 ی _ اَه اَه  گمشو نکبت چندش، حالمو بهم زد

 

 کرده   تی_واال بخدا انگار خدا تقاش

 

 ی شد  یتوام عال  وانهی_د

 

@Rooman_nazy1400
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 _اوومممم اونکه بعلههه

 

 دند، یکردنشان خند یتارف تکه پران نیبه ا هردو

 هوا باز شد   ی ب در

 

 دخت... گم ی_م

 

نگاه   شیدلربا  یمبهوت به خواهرو دختر عمو  ماتو

را درهم    شی شده بودند،اخم ها   بیکرد حقا که دلفر

   دیکش

 

 ن؟ یدیمال یکمتر م نیمردی_م

 

 با عشوه گفت:  ناز

 

 مگه؟  ی _به توچه؟ فضول 

 

@Rooman_nazy1400
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  نیستین حابصا یشماهم ب  یول  ستمی_من فضول ن

 

 اش را پشت گوش انداخت یفر بلوط یموها  ناز

 

با پوشش من   یبده نام ر ی_به من چه؟ به غمزه گ

تور   یشاه ماه هی امشب  خوامینداره، بعدم م  ی مشکل 

 کنم 

 

 : دیغر نیخشمگ  حمزه

 

 کم کن زود  شتویبرو ارا یکن ی_تو غلط م

 

و از  دیکش  یغی برداشت که ناز ج زی به سمتش خ بعدم

 زد    رونیاتاق خارج شد حمزه هم بدنبالش از اتاق ب

 

بودند انگار ن انگار که غمزه هم در اتاق   وانهید

 است! 

 

@Rooman_nazy1400
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دو   نی تکان دادو از خدا خواست ا  یخنده سر  با 

 را قسمت هم کند .  وانهید

 

 قهی رنگش با آن  ینگاه کرد لباس مخمل صدف نه یآ به

ست بشدت  تا مچ د ی ها نیهفته دستو دلبازش و آست

بسته   یبلندش را دم اسب ی محشرش کرده بود،موها 

  یروم ی الهه ها  هیشب  تشیال حویمل شیبود، با آن آرا 

 شده بود  

 

  یاش را پا زد بلند  یسانت۱۰پاشنه  یصدف  یها  کفش 

  ی پا  یرو  ییبایز  فویبود و چاک ظر شیلباس تا مچ پا

  خوش تراشش را به   ی چپش بود که موقع راه رفتن پا 

 گذاشت، یم شینما 

 

 ی ها یو بلند  یجذب بدنش بود که پست  یبقدر  لباس 

 داد ینشان م یاندامش را بخوب

 

 کرد .  یخودش خال  یمحبوبش را برداشت و رو  ادکلن

 

@Rooman_nazy1400
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 }گذشته{ 

 

 ه؟یچ نی_ا

 

 ادکلن واسه ملکه من هی_

 

   دیذوق زده خند   بانازو 

 

 من؟  ی_برا

 

 _بله خوشگل خانوم 

 

 ه؟ی خوشبو،اسمش چ  یل یخ  یی_وا

 

 《ورید  ومیپرف یاد》_

 

 _من عاشقش شدم ، 

@Rooman_nazy1400
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 _خوبه ،هر وقت دلت برام تنگ شد بوش کن 

 

 ؟ ی_مگه قراره چقد بمون

 

 کشهیطول نم ادیز گهی آقاجون م دونمی_نم

 

 :  دیبغض نال  با 

 

 شهی_اما من دلم برات تنگ م

 

   دیاورا در آغوش کش   پسرک

 

 یبده منتظرم باش  شه،قولی_منم دلم تنگ م

 

 سفت کمر پسرک را گرفت   دخترک

 

@Rooman_nazy1400
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 دمی_قول م

 

 }حال{

 

سال  ۵چشمانش را گرفت،چقدر احمق بود که تا   نم

 بعد منتظر ماند، 

 

 امد، ین ی ول 

 

در سفارت به پدر بزرگش التماس    یوقت یحت

 . امدی، اما ن اد یپسرک ب کردیخدا م کرد،خدایم

 

  یسوخت،وبرایساله گذشته م ۱۳دختر   یبرا دلش

تنگ  شده   یساله گذشته به شکل احمقانه ا  ۲۰پسر 

 بود. 

 

 

   دیکش یقیعم  نفس

@Rooman_nazy1400
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 زد؟ یبود که هنوز همان عطر را م احمق

 《ییاحمق به تمام معنا  کی  تو》:گفتیم  علقش 

 

فقط دختربچه عاشق   تو》: گفتی قلبش م ی ول 

 《ی بود

 

 د،  را تکان دا   سرش

 

 《شروع شده ساالر خان ،آماده باش.  یباز 》

 

 

 

       ۱۸#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا
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همهمه   یرفت ، صدا نییسالن را پا   یپله ها  خرامان

 عمه فروز:  یکم شد باصدا 

 

 _به افتخار دختر قشنگم 

 

پله ها منتظرش   نییدست زدند، پدرش که پا  همه

بود به استقبالش آمدو دستش را گرفتو   ستاده یا

 . دیبوس

 

 رفتند،  هماناتیپدر به سمت م با 

 

فرزانه و خانواده   روسیس  یدخترم آقا کنمیم ی_معرف

 محترم.

 

 تکان داد  یسر متیمال با 

 

 د، ی_سالم خوش اومد
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  جوابش را دادند،اما  یو همسرش عاد   روسیس

 هم خرجش نکرد.   ینگاه  میدخترشان ن

 

عطرو    یخوشوبش کردند، بو همانانیبا همه م با یتقر

 تش یاذ ی در سالن کم دهیچیپ  یادکلن  و سروصدا

 کرد،یم

 

  رودیبه باغ م ی هوا خور  یمادرش اطالع داد برا به

طول    قهیدق۵  تا یقول داد نها  الیو در برابر مخالفت ژ

 .کشدیم

 

 . دیکش یقیمحوطه سالن که خارج شد نفس عم از

 

را   شیاز پشت سر با دست چشم ها  ی کس ناگهان 

 گرفت، 

 

 خورد  یتکان ده یترس

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ه؟ی_ک

 

 _حدس بزن؟! 

 

 از گذشته مردانه تر و پخته تر شده بود.  شیصدا

 

 د یکش  یبنفش غیذوق ج با 

 

 

 

       ۱۹#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

   یییییییییییی_نام

 

 شده. یچ کننی_چته دختر؟ االن فک م

@Rooman_nazy1400
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معرفت چقد دلم برات تنگ شده بود چرا   یب یییی_وا

 . ینامرد  یل یاستقبال ؟ خ یومدین

 

 شمام بانو اریاالن دربست در اخت یبودم ،ول  ری _درگ

 

 میآقا خدمت گذار د یدار اری_اخت

 

 دند یخند  هردو

 

لحظه فکر کردم نکنه  ه ی ،ی_چقد خوشگل تر شد

 تونهینم یپر  نیبعد با خودم گفتم ا ی اشتباه گرفتم؟ول 

 جز غمزه خودمون باشه یکس

 

 :دیخند محجوبانه

 

 . یجذاب شد  ،توهمینام ی _لطف دار
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 به غبغب انداخت:  یباد

 

 ی دیدی_بودم دختر عمو ،تو نم

 

تکان داد،هنوز هم   یسر دو یجوابش خند در

 بود. فتهی خودش

 

  یکس 《سالم》  یبدهد صدا یجواب  نکهیاز ا قبل

 توجه شان را جلب کرد 

 

بند آمد خودش بود ، خود خودش،مرد روز   نفسش 

 دورش   یها 

 

 در رفت    شی پا  ریاز ز شی عمال زانو ینام  یصدا  با 

 

 ی خوش اومد  اکو ی_سالم د

 

 کمر غمزه را گرفت و نگاهش کرد: بعدم

@Rooman_nazy1400
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 زم؟یعز ی_خوب

 

 ینگاهش را با مکث از دست حلقه شده نام اکو ید

حالت ممکن   نیدور کمر غمزه گرفت و با سرد تر

 جوابش را داد 

 

 _ممنون

 

 کنمی_ برو تو معطلت نم

 

که غمزه   یآشکار بود،طور  ی ادیز  اکوید پوزخند 

رها   یخودش را از حصار دست نام دوی لزز یلحظه ا

 کرد. 

 

 مزاحم لحظات عاشقانتون شدم.   دی_باشه ببخش

 

 به غمزه انداخت  قیعم  ینگاه بعدم

@Rooman_nazy1400
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 .ریخانوم،سفر بخ دی_خوش اومد

 

غمزه بشدت    یبدون مکث داخل سالن شد،پاها  و

 رنگ به رو ندارد،   کردی، احساس م دی لرزیم

 

ا نشناخته اور یعنیبود!  یدر مقابل دخترک خنث  چقدر 

 ؟

 

 

 

       ۲۰#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

اگر اورا نشناخته  خت،یاش فرو ر  نهیس  انیم  یزیچ

 باشد چه؟

@Rooman_nazy1400
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  دیخوب نشناخته ،چرا با  چ،یه که》زد : بینه  عقلش 

 《تورا در ذهنش حک کند؟ ریسال تصو   ۱۲

 

که او   یهمان خاطر به》پاسخ داد:   عایسر  قلبش

 《حک کرده بود 

 

نکرده   افتی در یاز جمله آخرش حس خوب اصال

 انسان گناهکار را داشت،   کی بود،احساس 

 

 دختر؟  یی_کجا 

 

 _ها؟ 

 

 ؟یی کجا  گم ی_م

 

 تکان داد  یحواس سر  یب
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 شد  یطوالن ی ل یخ بتمیداخل ، غ می بهتره بر نجا ی_هم

 

 !؟ مینکرد ی_ماکه هنوز رفع دلتنگ

 

چکار   دیمگر با  م؟ ینکرد یچه که رفع دلتنگ یعنی

 کردند؟ یم

 نکرد ، افت یدر یحس خوب یجمله نام از

 

 ی بمونه واسه بعد داداش شی_بق

 

و بااخم  امدیخوش ن یچندان به مذاق نام   ی داداش کلمه

 تکان داد.  ی سر

 

وارد شود نفس  نکهیجلو تر راه افتاد، قبل از ا خودش 

سال  ۱۲مرد   نیا》زد   بی بخودش نه دو یکش ی قیعم

تفکرش نسبت به   ی نداره برا یتمام شد،لزوم  شیپ

 《ی خودت نگران باش

@Rooman_nazy1400
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به سمتش آمدو دستش را   الی وارد سالن شد ژ تا 

 گرفت 

 

مطمئنم  دی جد یمهمونا  شیپ م یمامان جان بر ا ی_ب

 دلت براشون تنگ شده.  یل یخ

 

که ساالر خان نشسته بود   یبه سمت قسمت  ال یژ با 

 رفتند ، 

کرد   یبود سع   دایدر چشمان ساالر خان پ  نیتحس برق

 نگاهش نکند، 

 

 . ی _بفرما دخترم خانواده محترم دولتشاه

 

که مادرش اشاره کرد   یگذرا به سمت ینگاه  ناخواگاه

 ها حضور نداشت.   ی انداخت، نبود ،در جمع دولتشاه

 

 زد و سالم کرد،   یا مهینصفه ن لبخند

@Rooman_nazy1400
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  شیبرا ی ساالر خان بود سر هیکه بشدت شب یرمرد یپ

سرش   دیتکان داد، آفرت جان مهربان در آغوشش کش 

  ادیزن اورا  نیقربان صدقه اش رفت،ا  دویرا بوس 

 انداخت ،   ی م امرزیخانوم جان خدا ب

 

چقد خوشگل   ادته؟دختری سالم غمزه منو  یییییی_وا

 ُدردان   گهی! منم دی شد

 

به دختر نگاه کرد،از لحظه اول اورا شناخته  جیگ

که به او ربط داشته باشد را   ی زیچ شد یبود،مگر م

 فراموش کند،

 

 

 

       ۲۱#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بهت گفت؟  ی_چ

 

 انداخت یُدردان نگاه  به

 

 بود؟  ی_ک

 

چقد خودپسندو    یدونیغمزه نم   ی_دختر عمم،وا

 بهت گفت؟   یچ یمغروره، نگفت 

 

 . ستین ،مهم یچی_ه

 

 کمی_اهان، من برم برقصم 

 

 بگذره   زم،خوشی_برو عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یدنیمبل دونفره گوشه سالن نشستو نوش ی رو

دور تا دور    شیها  کرد،چشمیرا مزه م شیآلوئورا 

 دند، ی چرخیسالن م

 

بود ، خودش هم    ده یوارد سالن شد اورا ند یوقت  از

   د،یفهمیحال خودش را نم

 

هم دلش   ند،یدوباره اورا بب خواستی دلش م هم

 با مردک نامرد روبرو شود،  خواستینم

 

 معلوم نبود باخودش چند چند است؟  یواقع  یمعنا  به

 

 _اجازه هست؟ 

 

چشمان   ،یخامه ا ی،موها ینوک مداد  کتوشلوار

 نافذ،  یمشک

 

 گفت:   تفاوتیبود،ب ی جذاب و بشدت آشناه مرد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 .کنمی _خواهش م

 

 د؟ ی_منو نشناخت

 

 _نه 

 

قاطع و خشک جواب داده بود که مرد بغل  آنقدر 

ماتش برد ،اما خودش را جمو جور   یدستش لحظه ا

 کرد 

 

 .  ی_تارخ هستم،تارخ دولتشاه 

 

 کی گنگ از  یری گر،تصاوید ی دولتشاه کی  بازهم

  یشد البته با صورت  ف یدر ذهنش رد یپسر الغر مردن

 بود،  زاریاز او ب شهی هم اکویمملوع از جوش، د

 

 تکان داد  ی سر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خوشبختم.

 

 حمزه سرش را باال آورد   یباصدا 

 

  یپسر؟ خبر  یی!تارخ،کجا نجاستیا یک نی_به به بب

 ست؟ یازت ن

 

آمد   یاز حد که اصال به او نم شیب یبا متانت تارخ

 زد  یلبخند

 

 ؟ یدورو برا،تو چطور  نی_هم

 

 _منم خوبم،امارات چطور بود؟  

 

 . کردی_بد نبود،گرماش آدمو کالفه م

 

@Rooman_nazy1400
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شانس مارو؟به منو توکه  ین یبیبابا م ی_ا

که  یو نام اکو ی نوبت د یول ی ودب رسه،اماراتویم

 . ا یو اسپان  کا یآمر شهیم

 

 

 

       ۲۲#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 دیباال آمدو دور سالن چرخآمد نگاهش  اکو یاسم د تا 

 تارخ دور نماند، نیب زی که از نگاه ت

 

 که حمزه را صدا زد حمزه آن هارا ترک کرد، مادرش 

 

آهنگ بلند شد و خواننده اعالم کرد   ینشستند صدا تا 

بلند شدو   عایکه نوبت رقص تانگوست ،تارخ سر

 دستش را به سمتش دراز کرد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 با؟یز یبانو  دیکنی_مفتخر م

 

  نیاز ا خواستیتعجب داشت هر چه م  یجا  شیبرا

 نکهیآمد، قبل از ا  یتر م  کیمرد دور تر شود او نزد

 زد    خیبدهد تنش  یجواب

 

 _متاسفم،قبال قولشو به من داده 

 

مثل صاعقه از چشمان تارخ گشت که   یز یچ یا لحظه

 داد میمال یرا به لبخند  شیجا   عایسر

 

 . با ی_پس ، فعال خانوم ز

 

دور کمرش  حلقه    یکه تکان بخورد دست نیاز ا قبل

    د،یکش  ستیشد و او را وسط پ

 

@Rooman_nazy1400
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 ی شانه ها   یدستانش را باال آورد و رو یکرخت با 

 تنومندش گذاشت  

 

    گشتم یتو که هرجارو بگ یلحظه هام  یکجا 

    گشتم یوونگید   یکردن پِ  یزندگ  یجا  به

 

    گشتم   یوونگید یپ

 

    تونم یدل کندن آسونه که من اصال نم نگو

    دونمیجوابش رو نم ،ی پرسیحالم رو م  اگه

 

    دونمیرو نم  جوابش

 

 در جانش نشست   یلرز 

 

    یستین گردمویتو که من م  یمیزندگ  یکجا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



    یستیم ی حرفات وا  یمطمئن بودم،پا  یروز  هی

 

    یستیم یحرفات وا یپا 

 

اش   یخ ی یاش شده بود،چشم ها  رهیبا اخم خ اکو ید

 پر حرف بود.

 

 

 

       ۲۳#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

    ی ش  دا یباز پ دیکشتم ، که شا  یهر جارو بگ تو

    ی کاش،هنوزم عاشقم باش عشقت زنده موندم به

 

@Rooman_nazy1400
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    ی عاشقم باش  هنوزم

 

لحظه   اکویتر شد،حس کرد د کی به او نزد ناخودآگاه 

 .  دیلرز  یا

 

    گمت کردم، شبوروزم زمستونه یاز وقت من

    خونه بارونه  یهرجا صاف باشه ، هوا  یهوا

 

    خونه بارونه  یهوا

 

کمرش را سفت تر در بر   اکویمردانه د یها  دست

 گرفت. 

 

    گم شد اهامی گمت کردم،تمام رو یاز وقت من

    قصش حرف مردم شد ،کهیاز اون یدونیم  یچ تو

 

    قصش حرف مردم شد  که

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

     یستین گردمویتو،که من م  یمیزندگ  یکجا 

    یستیم یحرفات وا  یمطمئن بودم ، پا یروز  هی

 

    یستیم یحرفات وا یپا 

 

 شدند،   رهیو بهم خ ستادند یاز حرکت ا هردو

 

    ی داشیباز پ دیگشتم،که شا  یتوهرجاروبگ

    ی عشقت زنده موندم کاش،هنوزم عاشقم باش به

 

    ی عاشقم باش  هنوزم

 

  ،یسادگ نیرفت، به هم  اکویها که روشک شد د  چراغ

 کردو رفت. شییباز آمد هوا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۲۴#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

  ییبود، مغزش توانا   ستادهیمبهوت وسط سالن ا  جویگ

 پردازش اتفاقات را نداشت

 

 د؟ یداشت  نید،تمرید یخول رقص یل ی_خ

 

نگاه کرد،با آن پوزخند کنج لبش ولحن پر   ینام به

  اکوی تمسخرش به او رسانده بود که از رقص او و د

 . ستین  یراض

 

قائل بود،   ینام یکه برا یذهنش با وجود احترام  در

  دو یراهش را کش توجهیزمزمه کرد و ب ؟یبه تو چه ا

 رفت. 

 

@Rooman_nazy1400
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 ن یریماده ش ک یبه   یزیاز هرچ شتریحال حاضر ب در

 داشت،  ازین

 د،ینفس سر کش   کیآلبالو را   شربت 

 

آماده کرده   ی زیهرچ یبود که خودش را برا  درست

 منتظره بود. ریغ  یادیز  داری د نیبود،اما ا

 

 ؟ی_خوب

 

 به حمزه نگاه کرد    آشفته

 

 شه؟یم  یرو بزنم چ  یمهمون هیبق دی_اگه برم باالو ق

 

که متوجه حالش شده بود دست دور کمرش   برادرش

 انداخت

 

 گل داداش،برو باال استراحت کن شهینم یچیه_

 

@Rooman_nazy1400
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 د یحمزه را بوس گونه

 

وگرنه تا آخر    ستی_به مامان بگو حالم واقعا خوب ن 

 . کردمیصبر م یمهمون

 

 نگران مامان نباش   زم ی_برو عز

 

 سرعت به اتاقش پناه برد،  نیشتریباب

به اتاق در را قفل کردو تمام پرده   دن یمحض رس به

 د یهارا کش

 

  شیدست دور گلو ی وسط اتاق برهنه شد ،انگار کس 

 گذاشته بود. 

 

 

 

       ۲۵#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

را داخل حمام انداخت ، آب سرد را تا آخر باز  خودش 

  شی دندان ها  یماند که صدا  خ یآب  ر یکرد،آنقدر ز

 حمام را پر کرد، 

 

آنقدر خودش   ختیریسرش شامپو م  ی مشت رو  مشت

 که بدنش به گز گز افتاد،  دیرا ساب

 

لباس گشاد و بلند دوبنده بسنده کرد با همان   ک ی به

 انش را  چشم د،یلحاف َخز   ریز  سیخ ی موها 

 بود.  لیتکم تشیامشب ظرف  یهم فشرد،برا ی رو

 

 

 《اکوید》

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شات را باال رفت،جنبه اش باالتر از آن بود   نیهفتم

 شود،   خودی که با هفت شات از خود ب

 

  یبه پله ها خشک شده بود،دخترک از وقت چشمانش

  یزیتر از چ یعال   یباالرفته بود برنگشته بود ،لعنت

 تر شده   یعال   کردیکه فکرش را م

 

دمپر دخترک   اد یخودش اتمام حجت کرد که ز با 

عنان  از دست    دید ی که اورا کنار نام یوقت  ینرود،ول 

 داد 

 

لبش    ی تن دخترک را گرفته بود ،گوشه  یبو تنش

که خودش  یزد،همان یباال رفت،هنوز همان عطر را م

 به او داده بود،

 

ط است اما ناخودآگاه  احساسش غل  دانستیم نکه یباا

 کرد، یم ی روزیرگ احساس پ یب  کهینسبت به آن مرد

 

 دختر را رها کرده بود  نیچطور ا  وزیپف  مردک

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اتابک  خواست،ساالرو یکه در حال حاضر دلش م آخ

  ریتقص نها یا یخرفت ،همه  یها  یریرا بهم بدوزد،پ

 آن دو بود 

 

 

 

       ۲۵#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

را داخل حمام انداخت ، آب سرد را تا آخر باز  خودش 

  شی دندان ها  یماند که صدا  خ یآب  ر یکرد،آنقدر ز

 حمام را پر کرد، 

 

آنقدر خودش   ختیریسرش شامپو م  ی مشت رو  مشت

 به گز گز افتاد، که بدنش  دیرا ساب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



لباس گشاد و بلند دوبنده بسنده کرد با همان   ک ی به

 چشمانش را   د،یلحاف َخز   ریز  سیخ ی موها 

 بود.  لیتکم تشیامشب ظرف  یهم فشرد،برا ی رو

 

 

 《اکوید》

 

 

شات را باال رفت،جنبه اش باالتر از آن بود   نیهفتم

 شود،   خودی که با هفت شات از خود ب

 

  یشده بود،دخترک از وقتبه پله ها خشک   چشمانش

  یزیتر از چ یعال   یباالرفته بود برنگشته بود ،لعنت

 تر شده   یعال   کردیکه فکرش را م

 

دمپر دخترک   اد یخودش اتمام حجت کرد که ز با 

عنان  از دست    دید ی که اورا کنار نام یوقت  ینرود،ول 

 داد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

لبش    ی تن دخترک را گرفته بود ،گوشه  یبو تنش

که خودش  یزد،همان یباال رفت،هنوز همان عطر را م

 به او داده بود،

 

احساسش غلط است اما ناخودآگاه   دانستیم نکه یباا

 کرد، یم ی روزیرگ احساس پ یب  کهینسبت به آن مرد

 

 دختر را رها کرده بود  نیچطور ا  وزیپف  مردک

 

اتابک  ست،ساالرو خوایکه در حال حاضر دلش م آخ

  ریتقص نها یا یخرفت ،همه  یها  یریرا بهم بدوزد،پ

 آن دو بود 

 

 

 

       ۲۶#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 د، ینفس سرکش کیرا    یبعد کیپ

 

 که امشب از اون شباست نمی بی_م

 

شکستن گردن تارخ را داشت،اما حوصله نش   تیقابل 

 نه، یکش

 

 انگار؟  یستی_عموزاده جان امشب رو فرم ن

 

حواله تارخ کرد،از آنها که انگار   ینگاه مین

 .《ندازمیتورم از فرم م یبخوا اگه》گفتیم

 

 دستانش را باال آورد،    تارخ

 

 ؟ یریگ یپسر،چرا گارد م م ی_تسل 

@Rooman_nazy1400
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 رد کارت  یبر کنمیم شنهادی_بهت پ

 

 تر شد   کینزد  ینفهم کم  مردک

 

 میحرف بزن  دی_با 

 

 به او انداخت رانهیحق  ینگاه

 

کجت    ی ال یر  هیهمه سال هنوز اون  نی_تارخ تو بعد ا

وجود   ید یتو قاموس من با  یدونینم افتاده؟ها؟تو ین

 کنم؟ نشییکه من تع ن ینداره مگر ا

 

 زد  ی همه غرور پوزخند  نیاز ا یحرص تارخ

 

به بعد برنامه  نی_اشتباه نکن عمو زاده جان ، از ا

 شهیعوض م

 

@Rooman_nazy1400
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 دیمستانه خند اکو ید

 

  یجنبه ندار  ؟یکرد  یرو   ادهیتو باز ز کهی_مرت

بخواد همونه؟نچ    اکوید ی رفت هرچ ادتینخور، باز 

 رفت؟   ادتی از جملم نگذشت  قه یدق هینچ ، 

 

  یفهمیم  ی ار کردواگذ زویرسما همه چ ی اومد ی_وقت

 .هیبه ک یک

 

سخت حواله تارخ کرد،آنقدر سخت که تارخ    ینگاه

 را گم کرد،  شی دستو پا  یلحظه ا

اش   نهیبه س نهیکردو س  یدو قدم فاصله را ط  آرام

 بتشیتارخ بود،هم ه یهم قدش ورا  ستاده یا

 د یکت تارخ را دست کش قهی یشینما 

 

به تارخ   اکویکه د  دی_مگه اتابک به هوشگ بخش

اعتماد   زیبه پسر چنگ یببخشه؟هوم؟از اون گذشته ک

 باباتو؟   یایرفته گند کار  ادتی کنه؟نکنهیم

@Rooman_nazy1400
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بخاطر بابابزرگت نبود اتابک خان باباتو با عهدو   اگه

نابود کرده بود، اونوقت تو واسه من   توینس ال یع

 بچه برو.   ؟برو یکشیشاخو شونه م

 

 

اش   یشانیتارخ بنفش شده بود رگ گردکو پ صورت 

وجود   ییاکویوقت د چی درحال انفجار بود، کاش ه

نداشت که از او سر باشد،کاش هوشنگ بزرگتر از  

اشاره اش را   د،انگشتیلرزیاتابک بود، کل بدنش م

 گرفت اکوی به سمت د

 

  یوقت ،چون بزود  چی_امروز  و فراموش نکن،ه

 کنمیپاهام لهت م ریز

 

تارخ عادت   یها  ی نگاهش هم نکرد،به گنده گوز یحت

 همه هارتو پورت؟  نیا  زویداشت ،آخر پسر چنگ

 

@Rooman_nazy1400
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تشکر   زبانانیاز صرف شام در کمال احترام از م بعد

ها   یکرد و زود تر از خانواده اش از عمارت ملکشاه

 زد   رونیب

 

به تنها بودن   یمبرم  ازیسمت خانه خودش راند ، ن به

 داشت. 

 

 

 

       ۲۷#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 }غمزه{

 

 

را باز کرد ، سرش    شیچشم ها  یاحساس تشنگ با 

 نم داشت،  یهنوز کم
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 بود،  یمنتظره ا  ریشب غ  شیبرا  شب ید

  دارید نیا  ی بود، ال   دهیرا به تنش مال  زیهمه چ هیِ پ

 ن یریش  یکم د یو شا   یلعنت

 

را عوض    شیواجبه،لباس ها   یاز انجام کارها  بعد

 نشسته بودند،  زیرفت،همه دور م  نییکردو پا 

 کرد، یکنار خانواده بود حالش را خوب م   نکهیا

 رمرد یاز گردن پ زیبود قبل از هرچ شیهفت سال پ اگر

 کرد، ی ناز م  یکل  شدویم زان یآو

 

 حاال، اما 

 

 رون یرا ب الیجفت ژ ی بلند سالم کرد و صندل  یصدا  با 

 د، یکش

 

که حمزه گفت   شبی زم،دیماهت عز ی_سالم به رو 

درم قفله   یخواب دمی د ی حالت بدشد اومدم سراغت ول 

 مزاحمت نشه یکس یگفتم البد خواست
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که نشد تا    دیببخش د،راستشی_ممنون که درک کرد

 صبر کنم  یآخر مهمون

 

مهم تر از خودت   یچیم، هگل ناز هیچه حرف نی_ا

 . ستین

 

 شروع کرد  یبا لودگ  حمزه

 

برگشتم ن   یاز دوب شیماهه پ نی_اونوقت من هم

اطلس خانوم منتظر   چارهیب ،ییراین پذ ،یاستقبال

  یمونده بود که برام غذا گرم کنه، بعدم صبح با صدا 

دوش   ی د یکه چرا تا رس شمیخانوم پام الیژ غیج

 ؟  ینگرفت

 

به پسر شاخ شمشادش چشم غره   الیژ دند، یخند همه

 رفت یا
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از  دادیسگ مرده م  ی بزمجه خوب اتاقت بو ی_پسره 

 . یبسکه عرق کرده بود

 

استفاده  یکیمن از چه الفاظ رک ین،برا ی نیبب نی ن ی_بب

 کنه؟ یم

 

تا   زترهیکره خر،معلومه غمزه عز گهی: بسه د فرهاد

 چشت دراد. 

 

االر خان  به س یبا بغض و عشوه مسخره ا  حمزه

 نگاه کرد 

 

 حیرو به من ترج یگالب  نی ساالرخان؟توهم ا ی_تو چ

 ؟ یدیم

 

نشاند و    شیلب ها  یرو   یخان لبخند محو  ساالر 

 را صدا زد  ژهیبالفاصله من
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 زیتپل بدو بدو خودش را به م کلی با آن ه ژهیمن

 رساند 

 

 _بله آقا؟ 

 

_به اطلس بگو ناهار به اندازه خودتون بذاره ما ظهر  

 ،همه خدمه هم تا عصر آزادن.  میستین

 

 _چشم آقا.  

 

 آقاجون؟  میی: وا ! پس کجا الیژ

 

 . میناهار دعوت دی_خونه فر

 

 _اهان. 

 

عادت نکرده    شیدلنازکش هنوز به رفتار جار مادر 

 دست مادرش گذاشت،  یبود،دستش را رو 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 تکان داد  ی با لبخند سر الیژ

 

 

 

       ۲۸#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

کرد   یاز بابت مادرش راحت شد، تشکر  الش یخ  یوقت

 و بلند شد 

 

 _من برم آماده بشم 

 

 باهات دارم  یکار  هی_دخترم بمون 

 

 باباجونم؟ ی_چ
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 کار کردنت ی _درباره 

 

 نیهم  اوردیکه او را سر ذوق م   یتنها مسئله ا د یشا 

 کار بود 

 

 سراپا گوشم  ،منیی_چشم بابا 

 

 اجازه اقاجون  من،با یتو نش می_پاشو بر

 

به ساالرخان دنبال فرهاد   یتوجه ا نیکوچک تر  بدون

 راه افتاد   منیسمت نش

 نشستند فرهاد شروع کرد  یوقت

 

سال ها درس خوندن و   خوامیباباجان من نم  نی_بب

ثمره  خوامیباشه،م جهینت یب  بیکشور غر یتالشت تو

و   ی دیکه واسه رشته مورد عالقت کش یزحمت ی

 ی نیبب
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مسئله    نیخوشحالم که به ا  یل یبابا واقعا خ ی_مرس 

 ،یدیم تیاهم

 

،مگه چندتا دختر دارم،واسه   دمیم تی_معلومه که اهم

کنم،البته  سیشرکت برات تاس هیگرفتم  میتصم نیهم

شرکت   یآدم قابل اعتماد هم جزو سهام دارا  یچند نفر

 شن یم

 

 نکنم. دت یوارم ناام د یخدا!ام یبابا؟وا یگی_راست م

 

 یوقت یجون من ،تویکنینم دمی_من مطمئنم که ناام

 به کام منه  ا یدن ی خوشحال  ینطوریا

 

و خدا را بابت   د،یپرستیوار م وانهیرا د  پدرش 

  قهیچند دق نیدر هم  کردی داشتنش شاکر بود،احساس م

 کرده  دا یبه لطف پدرش پ ی دیجد  یمعنا   یزندگ
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 _ممنون بابا منم عاشقتم 

 

 تکان داد  یبا لذت با دخترش نگاه کردو سر  فرهاد

 

نداره    ی سهام دارا، اگر از نظرت مشکل  مونه ی_فقط م

 به من بسپار  نشو یانتخاب ا

 

 نهیگز  نیموضوع آخر نیحاضر فکر کردن به ا   درحال

 مد نظرش بود 

 

_بابا من به تو اعتماد کامل دارم انتخاب تو انتخاب  

 منه 

 

الزم شد    یکه وقت مونهیامضاء م یسر  هی _خوبه،پس 

 کنم یخبرت م

 

 د یفرهاد رابوس یگونه  بلندشدو
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 برم آماده بشم.   ،منیی _باشه بابا 

 

 . زم ی_برو عز

 

 

 

       ۲۹#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

  ی سر  الیگرفت به ژ میبه اتاق برود تصم نکهیاز ا قبل

 د، ی بزند،به در اتاق کوب

 

 ه؟ی_ک

 

 _منم مامان جان  
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 زم یعز اتوی_ب

 

شده اش را پشت گوش زد و به  تیالیها   ی موها  الیژ

 تخت اشاره کرد، 

 

 میخلوت کن  یمادرو دختر کمی نی_بش

 

 را گرفتو فشرد  ال ینشست دست ژ تا 

 

 گه،ی_ناراحت نباش د

 

  ه؟ازیزن مشکلش با منو خانوادم چ  نیا دونمی_نم

  یبگه زنه نا حساب  ستین یکی زد،یم ش یروز اول ن

 ن یبه خودم بگو ا ؟خوبیبچه منو پاگشاکن  یخوایم

   ه؟یبابت چ یاحترام یهمه ب

 

 را دور شانه مادرش انداخت دستش 
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تو هنوز به  یعنی_مامان خوشگلم،مهربونم،دلنازکم،

 ی همه دلنازک  ن یفروز با ا ؟عمهیزن عمو عادت نکرد

شما    کنه،بعدیزن عمو تره هم خورد نم ی واسه حرفا 

 ؟ یکنیم یخوشگلتو بارون یچشما

 

،اصال ولش کن از خودت بگو بگم  یبابا چ ی_ا

 ؟ی،راحت

 

 تکان داد  یآرامش سر  با 

 

 بد باشم؟ تونمیکنار شماهام مگه م ی_وقت

 

 ی بر ذاشتمیم دی_منو ببخش نبا 

 

 سالم گذشتو رفت ۷ ن یور دلت،ا نجامیا گهی_االن که د
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تو اون   فهممیمادرم م ،منیستین نجا ی_ن غمزه ن تو ا

هست به   یزی...اگه چ ،اگهیستیسابق ن یغمزه  

 مادرت بگو،

 

 د ی کش یکالقه ا  پوف

 

 مثال؟  یزی _ن مادر من چه چ

 

را    شیتر کردو صدا کیخودش رو به او نزد الیژ

 آورد   نییپا 

 

 ؟ ی ،مثال...مثال عاشق شده باش دونمی_چم

 

 کرد تا خودش را آرام نشان دهد  یسع

 

 میکجا بود،ناراحت یبابا مادر من عشقو عاشق ی_ا

که بگذره خوب  کمیاونجامه ، یاز دوستا  مییبابت جدا

  دم یقول م شم،بهتیم
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 شماهاست  ی _خدا کنه من آرزوم خوش

 

 یخوب نقدی_قربونت که ا 

 

 

 

       ۳۰#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 میکن رید خوامی_خدانکنه،برو اماده شو نم

 

 چشم شما فقط امر کن ملکه من ی _برو

 

 دخترش  ی ها  یزبان  نیری خنده اش گرفت از ش الیژ
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 گههیخوب حاال،برو د لهی_خ

 

 _چشم فعال با اجازه 

 

اتاق را که بست لبخندش جمع شد،اصال دلش   در

 به احساساتش ببرد   یمادرش پ  خواستینم

بخاطر خانواده اش  گرهمید  کباریشود،اوقبال  ونگران

نشان   یخودش را عال دیکرده بود، حاال هم با  یفداکار 

  یفیو بالتکل   یاشفته فکر  طیشرا  نیالبته در ا  داد،یم

  کرد،یبود و بخاطر آن ها تحمل م یکار سخت ینسب

و خودرا شاد نشان دادن کنتر   دن یخند یمگر الک

 داشت؟ یبرم

 

  خواستیاتاقش شدو به سمت کمدش رفت ،نم وارد 

خودش را بزک   ی ادیز  ی ناهار خانوادگ کی یبرا

 دوزک کند،
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و    ی گشاد با کمربند ورن یمشک یشلوارپارچه ا به

شلوارش   ر یرا ز نشییکه پا  یلمه ا یزرشک  راهنیپ

 داده بود افاقه کرد، 

 

 را ساده بافتو سمت شانه چپش انداخت ،   شی موها 

بسنده  مل یو ر  یبه ضد افتابو رژ زرشک  شیارا یبرا

 کرد 

نقصش را   یب کلیخورد، داشتن ه ی دور نهیا ی جلو  

درکنار داشتن    ی بود، زنان ملکشاه ونیبه مادرش مد

بال استثناء تپلو قد کوتاه   با یو ز ی اتورینیصورت م

 ییبا یعمه فروزو عمه فلورش هم درکنار ز یبودند حت

 ند.کننده تپلو کوتاه بود رهیخ

  یوغمزه به چشم م الیقد بلند ژ شهیبود که هم نیا

 آمد، 

 

را برداشت    فشیک دویاش را پوش یمشک یها   صندل

راحت    الشیخ ی خودش را چک کرد، وقت  گرید  کباری

 زد  رون یشد از اتاق ب

  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یزد،در دلش فدا   رونیهم همزمان از اتاقش ب  حمزه

 برادرش شد 

 

پارچه   ،شلوار یدختر کش زد پیکه ت نم یبی_به به م

  ه؟یمردونه؟خبر رهنیپ ویا

 

 د یکش شیدر موها یچفت ساعتش را بستو دست  حمزه

 

 ی دختر کش می قراره بر گهی_بله د 

 

 کشتتی_ناز م 

 

 حرس بخوره  ی _اتفاقا قراره حساب

 

 

 

       ۳۱#پارت 
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              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 تکان داد  ی سر  باخنده

 

 ؟ یدونست ی م یبد جنس یل ی_خ

 

بدجنس بودنم هزارتا کشته مرده دارم   نی_ با هم

که ؟!دختر خالش روم کراش   یدونینم ل،بعدمینگیف

 ی داره اساس

 

با اون دماغش بهت کراش   سویگ  نکهیا  سو؟واسهی_گ

 ! ؟یذوق زده ا  نقدیداره ا

 

کوفته از نو    شویچحرف نزن ،دختره همه   یدونی_نم

نقل و   یجا  نا یبا همه ا یپلنگ،ول یعنیساخته  

 کنم.  تشیاذ خوامیره،میگیبرام نم چکسیه
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 د؟ ی _شما حاضر

 

اش بشدت   ی شمینگاه کردند کتو دامن   الیبه ژ هردو

 ساده  شیبرازنده بود با ان ارا

 

 د یرو قلبش کش  یشیدستش را نما   حمزه

 

 خواهرم؟  ا ی یتو مادرم  گمیجون م   الی_ ژ

 

 دیاش به در کوب  یبا عشوه ذات الیژ

 

امشب منو   یتونیم نمی_بگو ماشاهللا بچه جون، بب 

 ؟یبنداز

 

 _من غلط بکنم بانو 

 

 وونه ید  چارمو یب یبابا  یخوای،میشد  یعال ی_مامان

 ؟یکن
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اقاجونو فرهاد   نییپا  نیبر ع ی_از دست شما دوتا،سر

 منتظرن

 

  ن یرفتندو راه افتادند،حمزه و غمزه با ماش نییپا 

  یوفرهاد با راننده شخص  الیحمزه رفتندو ساالرخانو ژ

 ساالر خان.  

 

باز    دهیانگار فر ن،یپر بود از ماش دیخانه فر  ی جلو

حرفو عملش   نیب شهیکرده بود،هم یرو   ادهیهم ز

 فاصله وجود داشت .  ییا یدن

 

 باشه؟  یخودمون ی مهمون هی_حمزه مگه قرار نبود 

 

 د یکش  یپوف د یرسیهم که کالفه به نظر م  حمزه

 

  یاوففف حاال ک ؟یشناس یزن عمو رو نم   دونمی_چم

 کجو کولشو داره؟   لیاعصاب فکو فام
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 دادو خودش را چک کرد    نییرا پا   نیماش نهیآ

 

  گهید میا یم میخوریناهاره م هیتو  می_بر

 

 .می_بر

 

هنوز همانقدر    دیخانه عمو فر اطیباز بود، ح اطیح در

  یراتییداشت البته همراه با تغ یرینظ ی چشم انداز ب

 مدرن 

 

 

 

       ۳۲#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا
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 {اکو ی}د

 

 

 یدونیم  یوقت یکنیاسرار م نقدر ی_مادر من چرا ا

 دست؟ یفا یب

 

 را در کاسه چرخاند   شیچشم ها  سودابه

 

  یمن تاحاال برا ؟مگهیکنیچرا مقاومت م زمی_عز

 بهت فشار اوردم؟  ا یجور مهمون  نیا یشرکت تو

 

 تکان داد  ی سر  کالفه

 

 ه؟یچ یمهمون  ن یا ریکه نه،حاال توف میری_گ

 

 مبل تکان داد  ی مشتاق خودش را رو سودابه
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اصال    خوام،یرو م نا یکه من برات بهتر نهی_فرقش ا

 ؟ ی اومد ی ول کرد هویچرا   شب ید

 

  شناخت ی را م مادرش 

 

 ؟ یبرس یبه چ یخوای_مامان م

 

 _به غمزه 

 

 رک سودابه دگرگونش کرده بود   لحن

 

 ؟ ی_خوب که چ 

 

نداره، دختر قرص قمره ،دختره پنجه  ی_خوب که چ 

همه ماتو مبهوتش    شبیتمومه،د یآفتابه، همه چ

از مرد بودن فقط   ؟ یخوب که چ یگیبودن بعد تو م
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  یماه  نهویتو بغلت ع شبید ؟دختری گردن کلفتشو دار

 ؟ یخوب که چ یگیماست م  ن یبعد تو ع خوردیتکون م

 

که   یزیخواهد،چیبود که سودابه چه م  دهیفهم خوب

اشاره   شبشانیبه رقص د نکهیامکان نداشت، از ا

  نیکه تمام مهمانان هم متوجه اکرده بود مشخص شد 

مهم نبود حرف   شیکه اصال برا ی زیمسئله بودند ، چ

  ی،غمزه ممنوعه  یغمزه،غمزه لعنت ی مردم بود،ول 

 با همه فرق داشت،  یلعنت

 

  شبیندارش هم د یچیآن شوهر ه خواستیم  دلش

 ب یس شهیر یغمزه اکنون مال آن ب  فیبود، اما ح

 بود  ینیزم

 

  نقدیدخترا،چرا ا هیبق  نیدختره ع  هی_مادر من 

 ؟ یرشیگیپ
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  یتو از همون اول بهش ب اکو، یکن د ا ی_برو خودتو س

،حاال که دختره برگشته و هردوتاتون به   ی نبود لیم

 دختراست؟  هیبق  نیع یگیم  نیدیسن مناسب رس

 

 د یبلند شدو سر سودابه رو بوس شی از جا  عیسر

 

 _مامان اِدامش باشه واسه بعد 

 

 ای_پس ناهار امروزو حتما باما ب

 

به مادرش بدهد بلند گفت:   یجواب نکهیا  بدون

 《خداحافظ》

 

  ختهیرا بهم ر   زشیآمده بود همه چ یدختر از وقت نیا

 بود،  

 

 د یکش رون یب بیرا از ج  لیموبا  لشیموبا یصدا  با 
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 _بله بابا 

 

 پسرم؟  یی_کجا 

 

 شرکت  رمی_دارم م

 

فرهاد بهم زنگ زد درباره اون   یبر خوادی_ن نم

  رهیبه اسمت سهام بگ خوادیکه پدربزرگت م ی شرکت

 ی ا یخبر داد،اقاجونم گفته ناهار امروزو حتما ب

 

هم فشار داد،همه کمر همت بسته   ی را رو  شی ها  لب

 کنند یمهمان  ن یا یبودند اورا راه

 

 خب بابا،خدافظ.   لهی_خ

 

 _خدافظ پسرجان. 
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چرا    د،یصورتش کش یرا چند بار محکم رو ستش د

چند درصد سهام   کردیدرصد فکر نم کی  شیقم

همه   نیا یوقت  دیآ   یم اکویبه چکار د یاطیشرکت خ

 دارد؟ هی سرما 

 

 در سر داشته باشد؟ یی که اتابک خان نقشه ها  ن یا جز

 

 

 }غمزه{

 

 

کل   ده یکه حدسش را زده بودند زن عمو فر همانطور

 ناهار دعوت کرده بود،   یشهر را برا

 

 ره؟ یم شیخوب پ یهمه چ زمی_عز

 

 دیدی_ممنون زن عمو جان،زحمت کش 

 

@Rooman_nazy1400
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 نکردم  ی _کار

 

از جفت غمزه گذشت حاضر بود قسم   عیسر بعدم

چند کلمه را هم با   نیحفظ ظاهر هم یبخورد که برا

 او صحبت کرده 

 

  یروونیش ریز  اطیح  یتو میریم می_غمزه با دخترا دار

 ؟ یا یم  دهیحال م هیهوا ابر  مینیبش

 

 بود   ییبا یز  ی و بهار یابر یهوا

 

 می_اره بر

 

 

 

       ۳۳#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

@Rooman_nazy1400
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رو به  ویهوا ابر   میشد اط یناز و دخترها وارد ح با 

  شدیبود البته اگر م یباران بود،جمع دوستانه ا

 گرفت،   دهیرا ناد  سو یحضور گ

 

وارد شد خودش را به سمتم پرتاب کردو در    یوقت 

   د یآغوشم کش

 

نشان   ی حمزه خود ی جلو خواهدیمعلوم بود م کامال

با من   یدهد، چون قبل ها اصال رابطه خوب

که حمزه جواب سالمش را داد مرا کال    نیداشت،همن

 گفت،یفراموش کرد،حاالهم که مدام مزخرف م

 

 _غمزه؟

 

 آمد   رون یفکر ب از
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 _جانم؟ 

 

 دن،ی_دخترا ازت سوال پرس

 

 رو به جمع زد  یلبخند

 

 د؟ یسوال پرس  یحواسم نبود،جانم ک دی_ببخش

 

جمع   ن ینگاهم کرد،حضورشان در ا طنتیبا ش  ُدردان

  دهیزن عمو فر ینبود آن هم وقت رمنتظرهیچندان هم غ

 کل شهر را دعوت کرده بود 

 

  ییا یتال یا  ی پسرا گنی_اومممم،غمزه جون راسته که م

 گرن؟یج  یل یخ

 

 تکان داد  ی سر  د یناز با تاک هییدختر دا  تارا

 

 ناناس بودن ن؟ یل یخ گه؟یراست م  ی_وا

@Rooman_nazy1400
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 یجالب بود،در اوج نوجواب  شیبرا دخترها   یکنجکاو

 پسرها بودند،  اقهیق پویبدنبال ت

 

  یافتضاح طی همسن انها بود درشرا یوقت

 قرارگرفت،بالبخندجوابشان را داد 

 

  پ،همی_خوب بودن،هم پسر جذاب داشتن،هم خوشت

 بود  ا یدن گهید  ی،تنوعشون مثل هرجا  ختیریزشتو ب

 

 به عالمت خاک برسرت دستش را تکان داد ناز

 

سال با  ۷توروخدا؟انگار سنگه،دختر  دی نی بی_م

  یمث همه جا  یگیاالن م  ی بود ا ی دن ینا یجذابتر

 بزن لهش کن،  گه یم طونهیگه،شید

 

 ، ی_ولم کن توام حال دار
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@Rooman_nazy1400



  ی پسر چیاصال باه یبگ  یخوایم یعنی_غمزه جون 

 امکان نداره!  ؟هه یدر ارتباط نبود

 

 انداخت سویحس به گ یب  ینگاه

 

جان من اونجا با اقا هم  سو یگ یگی _تو درست م

 یکنیکه تو فک م یدوست بودم ،اما ن به اون منظور

 نیدست دادن ساده بوده هم  هی مونمیاوج تماس بدن

 

تکان داد،کم کم نم نم   یاش سر  یعمل   افهیباق سویگ

 گرفت   دنیباران بار

 

 بلند شد  ناز

 

 داخل بارون گرفت،   میبر گهی_بچه ها د

 

 موافقت کردندو بلند شدن بجز غمزه  همه
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 گهی_غمزه پاشو د

 

 امیم گهید کمی_تو برو من 

 

 _باشه پس من رفتم 

 

 

 

       ۳۴#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

قدم   ی ناز هم داخل رفت ، بلند شد تا کم نکهیاز ا بعد

تر از قبل شده بود از   با یباغ هزاران برابر ز نیبزند ا

شده وسط درخت ها عبور کرد   یکار  یکاش  یراهرو 

 درختان زردآلو واقعا قشنگ بودند، 
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کرمش گرفت که از    کدفعهی چرا  دانست یهم نم خودش 

کار را   نیا ادیدرخت باال برود،بچه که بودند ز

 به نظر سخت نبود،  کرد،چندانیم

 

  یسبزه ها  یرا رو  ش ی را در آوردو پاها   شیا ه  صندل

نمناک گذاشت احساس کرد از اعماق وجود دلش  

 خنک شده ،تنه درخت را گرفتو باال رفت ،  

 

دهانش   دندیرسیکه زرد آلو ها سبز به نظر م  نیا با 

زردآلو   نیآب افتاد خودش را خم کرد تا به درشت تر

شده،    یخال  شیپا ریممکن برسد که احساس کرد ز

 کرد،  زانیخودش را به تنه درخت آو 

 

  یزیچه چ دانست یبه غلط کردن افتاده بود، نم رسما

  توانستیاو شده ن م یآن طنتیحجم از ش  نیباعث ا 

خودش را نجات دهد،ازشدت   توانستیداد بزند ن م

اش اوج  هیشد،کم کم گر  یجار شی استرس اشکها 

خودش را نگه  نیاز ا شتری ب توانستینم گریگرفت د

 عرق کرده بود   شی دارد،کف دست ها 
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  ییییبه من کمک کنه،کس یکی ست؟ی ن نجا یا  ی_کس

 کنم؟کمکککک  کاریخدا حاال چ یییست؟واین نجاااا یا

 

 اون باالست؟  ی_ک

 

 درخت   یکردم رو  ریگ نجا ی_من ا

 

  یا ه یکرده بود و سا  رهیبودن هوا آسمان را ت  یابر

 کرد یدرختان افتاده بود فضا را ترسناک م یکه رو 

 

حالش بد شد،او   شتریشد ب  انیکه چهره مرد نما  نیهم

 کرد؟ یآنجا چه م

 

نگاهش کردو   قیعم یاز او بدتر بود با اخم اکو ید

 خفه گفت

 

 ؟ی کنیم  کاریاون باال چ _تو
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 شدند،اهسته هق زد   ی بد تر از قبل جار  شیها   اشک

 

  افتمی_دارم م

 

قسمت از   کیافتاد شکستن    ی از آن ارتفاع م اگر

 بود،  یبدنش حتم

 

 

 تر آمد و بشدت اخم کرد   کینزد اکو ید

 

 رمت یگی_دستاتو ول کن م

 

 و با خجالت سرتکان داد  مظلومانه

 

 _نچ،
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دلش ضعف رفت،مث گذشته نچ گفته  یلحظه ا اکو ید

  ردویگازش بگ  خواستیکه م ییبود ،مثل وقتها 

 گذاشت ینم

 

 راحت باشه دستاتو ول کن   التی_خ

 

 افتم؟ ی_قول بده ن

 

 سر تکان داد  مطمئن

 

   دمی_قول م

 

 غمزه تکان نخورد کالفه گفت   اما 

 

 ؟ یا ی_پس چرا نم

 

 از اشک جوابش را داد  یلیبا س دخترک

@Rooman_nazy1400
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 یزد   رشیز یول  ،ی_تو قبلنم بهم قول داد

 

 گردنش سفت شدند،  عضالت

 

 ... دیبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل

 

 

 

       ۳۵#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

  ی خودش را رها کردو در آغوشش افتاد ول  دخترک

 بلند شد ، هول زده و منگ گفت   فش یخف غیج  یصدا

 

 شده غمزه چته؟ ی_چ

@Rooman_nazy1400
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 خدا پهلوممم  ی_وا

 

 نم؟ی_پهلوت چشه؟بب

 

 شتریجوابش را بدهد دستش را پ نکهیبدون ا غمزه 

 فشرد  ش یپهلو ی رو

 

 ؟ یسر خودت آورد ییچه بال نمی_بابا بذار بب

 

کند    کی دخترک نزد  یخواست دستش را به پهلو تا 

 د یکش یغیدوباره ج

 

 بردار  ا،دستتو یکنیم میعصب  یدار  گهی_د

 

 نی بذارم زم خوامی_نم
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  یآمد که دخترک در آغوشش افتاده ، ب  ادش ی تازه 

گذشت، غمزه آرام دستش را از    نیآرام اورا زم لویم

پاره شده بودو   شیبا یبرداشت،لباس ز ش یپهلو ی رو

خراش   کیمثل مهتابش زخم شده بود ،   پوست 

 کوچک

 

تو سرم   یخدا لباسم پاره شده حاال چه خاک   یی_وا

 زم؟ یبر

 

نگاه کرد که خشک شده به  اکو یبه د یچشم ریز

   د یغر عاینگاه کرد ، سر شی پهلو

 

 ؟ یکنینگاه م یبه چ ه؟ی _ها چ

 

  ذاشتمیم دی_عوض دستت دردنکنته دختر جون ؟با 

 ی کتلت بش

 

 اصال به حرفش توجه نکردو ناخودآگاه گفت  غمزه 
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 لباس ؟  نیکنم با ا کار یچ اکوو ید  ی_وا

 

شد ،با همان لحن گذشته گفته   مانیآنن پش که

اخم   یاز او بد تر خشکش زده بود،ول اکوی بود،د

 صورتش شکل گرفت،    یرو  ی قیعم

 

 بکنم؟  د یبا  کاری_چ

 

 لب زد  خفه

 

 شم یممنونتون م دیبه ناز بگ دی_اگه بتون

 

 زد  یشدن لحنش پوزخند صدادار   یبابت رسم اکو ید

 

 خوب، شمارشو حفظته؟ لهی_خ

 

@Rooman_nazy1400
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 تکان داد  ی سر

 

 _بله

 

 بهش زنگ بزن ا ی_ب

 

 را گرفت   یتشکر کرد، گوش آرام

 

 کیتون هیفقط  گمی_الو ناز،منم غمزه بعدن برات م

 ایب اریکه تنم بود برام ب یزیچ نیرنگ هم

 ، یمنتظرم فقط سه نکن گه،یبود د یباغ،زرشک

 

 را به سمتش گرفت   ی گوش

 

 _ممنون

 

 تکان داد  ی سر

@Rooman_nazy1400
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 _خواهش، 

 

  دویحالت ممکن راهش را کش  نیصدا تر یدر ب  و

نداشت، مثل   ی رفت،غمزه هم اصال حال خوش

 بود که فعال تنش داغ است،  یمصدوم

بغل پسر مردم افتاده بود،احساس کرد  یتو رسما

  یقینفس عم کرد   یداغ شده،سع شیپشت گوش ها

را دور خودش حلقه کردو    جانشیب یبکشد، دست ها 

 را فشرد،   شیبازو ها 

هفته بود که برگشته بودو دوبار در    کیاز  کمتر

 رفت و آمد داشت....  اکویآغوش د

 

 

 

         اکوید  یبرا  یا  غمزه      

 

 

@Rooman_nazy1400
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بدون شک  کردیخون چکه م  شیخی ی چشمها  از

اش بشدت بازو   ینیب یدر راه بود، پره ها  ییبلوا

 در آرام بودن دارد   ی،معلوم بود سع شدند یبسته م

 

 

 ؟ یشی من م ی تو ک-

 

  کردمیقفل شده بود، با وحشت نگاهش  م زبانم

 : دی کش  ادیفر دیسکوتم را که د

 

 ؟ یش یمن م ی گفتم تو ک-

 

 ز..زنت-

 

 تکان دادو دوباره تکرار کرد:  ی سر

 

 ؟ی شیمن م یبگو بازم بگو ،تو ک-
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 :  دمیکش  ادیو سردرگم فر   آشفته

 

 زنت زنتم من زنتممممممم  -

 

را بهم   شیدستها ق یبه نشانه تشو یشیحالت نما  با 

   دیکوب

 

  نویهزار بار تکرار کن ا یروز  نویپس ا نیخوبه،آفر-

،فقط من   ییاکوی کن که تو،فقط مال د یبه خودت حال

 !یا گهیشرف د یب چ ین ه

 

 تکان دادم  ی سر

 

آشغال حق ندارن   هین اون نام زیهمه چ  ین تارخ ب-

 بشن، حق ندارن.   کیبهت نزد

 

 رفت، یم لیتحل شیکم صدا کم
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  مردمی حلقه زده بود، آخ که من م  ش یدر چشمها  اشک

انگار قلبم کنده   دم،ید یم نگونهیمرد را ا نیا یوقت

 شده بود، 

من   شدیمرد متعصبو عاشق م نیا هیعل   ا یتمام دن اگر

 . ماندمیکنارش م

لرزانم  را دور صورت بغضالود و متعصبش    دستان

 قاب کردم وبا تمام وجود گفتم:

 

اگه کل  یبدون حت نوی اکو،ایمال توام،فقط تو د  من 》-

 یلحظه، حت  کیسر خواستن تو روبروم باشن  ا یدن

 《دم یکشیلحظه از تو دست نم کی

 

 چسباند......   میشانی را به پ شیشانیطاقت پ یب

 

 

 

       ۳۶#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

@Rooman_nazy1400
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او هم   کرد،خوبیرا با خودش مشخص م  فش یتکل  دیبا 

 ی که ندا  یدر حال   ل،ی فام یبود مثل تمام مرد ها یکی

 د، یکشیم اد یفر را《جون دلت  آره》درونش جمله

 

 شد،  کیمتعجب به او نزد  ناز

 

که واسه خودت درست   هیچه وضع  نی_دختر ا

 !؟ی کرد

 

االن اصال حالم خوب   دمیم حی_بعدا برات توض

 ؟ یآورد   ست،لباسین

 

 بپوش  ا ی_آره ب

 

 شوکه شد   دی را که د لباس 

 

@Rooman_nazy1400
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واسه من  یبعد توبرداشت ی_ناز من به تو گفتم زرشک

 ؟ یقرمز آورد 

 

 باال انداخت یشانه ا   الیخ  یب ناز

 

نداشتم   د یکه بشه باشلوارت پوش ی _خوب لباس کوتاه

 کنم؟  کاریچ یگیم

 

 حرص نگاهش کرد  با 

 

 جلوم بپوشمش،  ا ی_الاقل ب

 

 خودش را مرتب کرد  یکم  دوی را پوش لباس 

 

  انویکل جر دی بعد با   یول  یدر رفت   رش ی_االن که از ز

 ،یواسم بگ
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  شیچون عمو دنیتکان داد،ظاهرا به موقع رس  ی سر

   کرد،یداشت همه را به ناهار دعوات م

 

متعجب نگاهش   دیشد، مادرش تا اورا د  الیژ کینزد

 کرد 

 

 ؟چرا لباست عوض شده؟  ی _کجابود

 

 گه یبارون موندم لک افتاد،د ریمامان جان ز یچی_ه

 گفتم عوضش کنم

 

 انگار که قانع شده باشد نگاهش را از اوگرفت  الیژ

 

سلف   یرا در دست گرفته بودو از غذا ها بشقاب 

  یبا مقدار ینیدو تکه جوجه چ  د،یکشی م سیسرو

  یتکه ا شیبرا یبرداشت، که دست  ریسس قارچو پن

 بشقابش گذاشت،   ی تو  کیاست
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 با لبخند گفت  ی،نامباال آمد نگاهش

 

 ی اومد نخور فمیفوق العادست،ح  کاشی_راستش است

 

بگذرد   یاز کنار نام نکهیگفتو قبل از ا  ی آرام ممنونم

 دستش را گرفت

 

 ی _غمزه از من ناراحت نباش،باور کن منظور

  یمن برقص ا ی نداشتم، راستش انتظار داشتم با حمزه 

   اکو،ی،نه د

 

 نگاه کرد  ش یبه چشم ها  رهیخ

 

نداشته باش ، تو بخاطر   یاز من انتظار گهی_لطفا د

که اصال   یدر حال  ،یانداخت کهیرقص ساده به من ت هی

 نداشت   یبه تو ربط

 

 آن رقص اصال هم ساده نبود   گفتیم مزخرف
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 من پسر عموتم؟  ینداشت وقت  ی_چطور به من ربط 

 

 د یخند ی حرص

 

 دراز تر نکن.  متیل ی وقت پاتو از گ چیه  گهی_ لطفا د

 

  دهی جوابش را بدهد،زن عمو فر ینام نکهیاز ا قبل

 خودش را وسط انداخت  

 

 لحظه لطفا،  هی  زم یعز  ی_نام

 

دلش    ده یمنتظر نماند معلوم بود زن عمو فر  غمزه 

شوندو    دهیجمع کنار هم د  نیآن دو در ا  خواستینم

 ه شود.  آنها زد  نیهزار حدسو گمان درباره روابط ب
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از ناهار مادرش گفت که پدرش غمزه را خواسته  بعد

  ونیکه آقا  یمنیلباسش را مرتب کرد و به سمت نش 

 بودند رفت 

 

 که داخل شد...  نیهم

 

 

 

       ۳۷#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 دستش را به سمتش دراز کرد   فرهاد

 

  نیبش  ا یبابا جان،ب ا ی_ب
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رو به جمع داد،همه جوابش را دادند به  یسالم  آرام

اش در دستش بودو گوشه  یدن ینوش وانیجز او،ل 

زده بود ،معلوم بود که فکرش   هیتک واریسالن به د

 مشغول است 

 

که صبح  ی_دخترم به امضات در رابطه با مسئله ا 

 دارم  ازیباهات حرف زدم ن

 

 تکان داد  ی سر

 

 _ممنون بابا،کجا رو امضاء کنم؟ 

 

 با دستش چند برگه را نشان داد  فرهاد

 

 حله ، یامضاء بزن  ناروی_ا

 

  دادیرا که فرهاد نشانش م  ییو تند تند هر جا   معذب

 زد یامضاء م
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 ت باشه، مبارک زمی_تموم شد عز 

 

 _ممون بابا

 

 _عموجان مبارک باشه

 

 _ممنون عمو 

 

 همه موقرانه تشکر کرد  کاتیتبر دربرابر

 

 گهیشرکا به همد  یسراغ معرف می_خوب خوب بر

 

 به پدرش نگاه کرد،  کنجکاو

 

نفر رو به   نی_غمزه جان من اول قصد داشتم که چند

جان لطف  اکویسهام دارا اضافه بکنم،اما د   ست یل 
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درصد سهام شرکت رو همراه با  سودو    ۵۰کردو  

خوشحال   یل ی کرد،که البته من خ ی داریبرابر خر انیز

 اکو؟ یبهتر از د یشدم ک 

 

  یانگار اورا ال  کرد،یمنگ به فرهاد نگاه م جویگ

 دادند،یمنگنه گذاشته بودندو بشدت فشار م

با سرعت نور به او   کردی م یدور  یزی از هر چ چرا

 شد؟ یم کینزد

 

 یعنیجنون دوباره اش،  یعنی اکو ی هر روزه د  دارید

 خواست، یرا نم ن یشدن،و او ا  ییباز هم هوا

 الوده به گناه شود،  خواستینم

 

 شد، یمگر م  اما 《نه》 دیداشت به فرهاد بگو   دوست

،   یکامال خنث یرا گوشه سالن انداخت چهره ا   اهشنگ

 افتاده است، یانگار ن انگار که چه اتفاق 
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کار   ن یکه ا ست یهر روزه اش راض داری او به د یعنی

 را کرده؟ 

 احمقش به تاالپ تاالپ افتاد ،  قلب

 

 از سالن خارج شد  ی سرسر  یتشکر با 

 

کارش    نیا یبرا  یلیدل  ه،اما یگر  ر یبود بزند ز کینزد

 نداشت ، 

 

پشت   یچند قدم نگذشته بود که احساس کرد کس  هنوز

 د یسرش است تا برگشت اورا د

 

 سرعت به سمتش حرکت که....  با 

 

 

 

           اکوید  یبرا  یا  غمزه        
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 گرمش دور شکمم حلقه شد   دستان

 

 ؟ یاالن واقعا حامله ا یعنی_

 

 دمیذوق و لوند خند با 

 

 _با اجازه آقامون 

 

 ین ین  ن یتو و ا ی_آخ آقاتون فدا

 

گفت که   یجمالت را م نیخالصانه و عاشقانه ا  آنقدر 

   رمیبم شیاالن برا نیهم خواستیدلم م

 

بچه   نیمنو ا ی _خدانکنه  دردت بجونم ، اگه تو نباش

  میستیهم ن
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 اخم نگاهم کرد  با 

 

  هی ی_اوال که درد شما به جون من ،دوما جرات دار 

سالم رو    یحرفا بزن اونوقته که جا  نیاز ا گهی باره د

 ؟ ید یفهم مونهیتنت نم

 

هم   شی عاشقانه ها  یمرد حت نیته دل قهقه زدم ،ا  از

 زور داشت 

 

 

 

       ۳۸#پارت 

              اکوید  یبرا  یغمزه ا  # 

 

 

با چند قدم جلو آمد و   اکو ید  دیبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل

 به او نگاه کرد  رهیخ  تیبدون حرف با اخمو جد

 

@Rooman_nazy1400
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 ؟ یکارو کرد  نی_چرا ا 

 

 اش بود  رهیباهم خ همچنان

 

 ؟ یکارو کرد  نیچرا ا گمی_  با توام م

 

 بدم؟  حیبرات توض دی_با 

 

اق شد    در  صورتش بر 

 

 _معلومه

 

بدم؟ پولمه   حیدختر بچه توض هیواسه  دی_ من چرا با 

  کنمی م شی گذار هی هرجا بخوام سرما 

 

 ینامرد  یل ی_خ
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 حالت ممکن نگاهش کرد  نی سخت تر با 

 

 دونمی_م

 

 جنباند  ی سر

 

آدم   هی هر روز  تونمیمن نم ی ول    ،یدونی_خوبه که م

 نامردو ور دلم تحمل کنم،

 

 کرد ینگاه م حینرم تر شده بودو با تفر یکم  نگاهش

 

 مشکل تو خانوم کوچولو  نی_ا

 

 نگاهش کرد  ی حرص

 

 د ید می_خواه
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بار هزارم   یمردانه کرد که دلش را برا یا  خنده

 لرزاند 

 

منو از اون  یخوایم  یچطور نمی_مشتاقانه منتظرم بب

 ؟یکن  رونیشرکت ب

 

  منیدر نش یاز جلو  عی،سر شدیسرش دود بلند م  از

 نشست،   الیشدو کنار ژ ییرایگذشت و وارد سالن پذ

 

مخ   اوردیرا درب یلج کس   خواست یم یهم وقت   هنوز

،با آن خنده مزخرف کنج لبش   کردیطرف را نابود م

قسم   رانیکه قبل از بازگشت به ا  نجابودیا ی،بدبخت 

 کند یاش را تالف ی خورده بود نامرد

  کردیاحساس م دید  که اورا یدو سه دفعه ا نیدرا  اما 

 ست،ین یاصال از دستش عصبان

 

برود که هنوز   وارید  ی با سر تو خواستیم  دلش

 در برابرش سست عنصر است،   نقدریا
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 _دخترم؟غمزه؟ 

 

 ؟ی _جان مامان

 

 ارام در گوشش گفت  الیژ

 

 ، ی همش تو فکر بود ؟امروز ی_غمزه خوب

 

 زد  ال یژ یبه رو  یلبخند

 

 _خوبم مامان جان،حرفتو بزن 

 

 د یبا ذوق خند مادرش 

 

 اره یب یکه برات فقط خوب ی_شرکت مبارکت باشه،اله 

 

 مهربونم ی_مرس 
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 د یرا بوس الیژ  یگونه  بعدم

 

 شدن؟  کیشر ا ی_خوب حاال ک 

 

 جم شد   لبخندش

 

 د یدرصد سهامو خر ۵۰دارم که  کی شر هی_فقط 

 

 کنجکاو نگاهش کرد  الیژ

 

 ؟ ی_ک

 

 ی دولتشاه اکو ی_د

 

 شکفت که غمزه تعجب کرد   ال یگل از گل ژ چنان
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فوق  اکویه،دیعال نکهی؟ایگی خدا راست م  یی_وا

 کرد  یالعادس، واقعا که بابات کار درست

 

 

 

       ۳۹#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 

 شهیخوشحال م یل ی_مطمئنم سودابه جونم خ

 

 زد   یلبخند الی ژ هیهمه احساس خوشحال   نیجواب ا در

 

 شش یگرفت برو پ ی_سودابه مدام سراغتو م

 

 را گرد کرد   چشمانش
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 خاله شیپ رمیمامان تورو خدا،حاال بعدا م  ی_وا

 

 دل من  ز ی _به به، عز

 

 《حالل زاده  چقدر》ذهنش با خودش گفت   در

 

، داشت از من   شتیپ ادیب خواستی_اتفاقا غمزه م

  ، یکجا نشست دیپرسیم

 

چانه غمزه گذاشت و دو طرف   ریدستش را ز سودابه

نسبت به  قشیاحساس عم د، یصورتش را محکم بوس

 غمزه کامال مشخص بود، 

 

دل به دل راه داره   گنیدخترم بشم،م  ی _آخ من فدا 

  داش یپ ی ول   گشتمی دنبالش م یها،خودمم از صبح ه

 کردمینم
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جفت غمزه نشست حاال غمزه   ی صندل   یرو  سودابه

مادرش و سودابه بود،سودابه دست غمزه را  نیب

 گرفت 

 

 ؟ یبخدا تو دختر، چه خبرا خوب  یخاله ا زدلی_عز

 

 د یبود، صورت سودابه را بوس رینظیسودابه ب  خاله

 

 عمو خوبه؟ ؟یخاله جون،تو خوب  _خوبم

 

 _شکر خدا خاله جون

 

  یچ یاگه بدون ن،سودابهیحرفارو ول کن نی_بابا ا

 شده؟ 

 

 شده؟  ی_چ
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  اکوی غمزه و د  ده،االنینصف سهام شرکتو خر اکوی_ د

 کن، یشر

 

 ستاره باران غمزه را نگاه کرد   ی با چشم ها  سودابه

 

 _ واقعا غمزه؟

 

 سرتکان داد یا مهیلبخند نصفه ن با 

 

شد   یعال شه،یداره جور م یخدا کم کم همه چ  یی_وا

 ،  یی عااال 

 

 

 

       ۴۰#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

@Rooman_nazy1400
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 ؟《شهیداره جور م یچ همه》چه که یعنی

 

مبارکت باشه هم بابت شرکت هم بابت   زمی_عز

بچمه ،نه بخدا،آدم   نکهیا یفوق العادت، ن برا  ک یشر

داره   رسه،نمکیکه بخواد م  یزیهرچ ه،بهیبا پشتکار

 بچم

 

االن گفته   نیحرصش گرفته بود هم خنده اش،هم  هم

  اکویکه د  ستین ن یبخاطر ا شی ها  فیبود که تعر

 پسرش است، 

 

در حق   یواقعا لطف بزرگ شونی_ممنون خاله جون، ا

 من کردن 

 

 نکهیادا کرد ، قبل از ا یرا با حرص خاص  لطف

 از پشت سرش آمد  یی بزند صدا ی سودابه حرف

 

@Rooman_nazy1400
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که   یز ینکردم،چ یکار خاصو تاپ  کنم،ی _خواهش م

 شرکتاست.   نجوریا یدارم سهام تو ادیمن ز

 

  نجوریا زد یاز غرور  و  شرارت برق م چشمانش

گفت که انگار دارد درباره شرکت    یشرکت هارا با لحن

   زند،یتخم مرغ حرف م یبسته بند

 

نگاه    هیجنبه قض نی از مثبت تر  ال یسودابه و ژ ی ول 

 گفتند کیتبر اکویبه د ی کردندو با خوشحال 

 

 غرور و متانت از هردو تشکر کرد،  با 

 

 د،یقبول نکن دیتونستی م_ اگر سرتون شلوغ بود 

 

شرکت ها بود   هیشرکت مثل بق هی ستین  یمهم زی_چ

جور دوئل سر    هی،   افتهیب ی،قرار نبود اتفاق خاص

 تجربه شما
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 را باال انداخت  شیابرو

 

انسان   کتونیشر نکه ی، ا  زدمیحدسش رو م  دی_با 

شراکت رو   نیا  دیق دیمثل منه باعث شد نتون یقابل 

 د،یبزن

 

 یاو رو به جمع خداحافظ یتوجه به حرف ها  بدون

روش   شهیمرد هم نیکنف شده، ا  کرد یکرد، احساس م

 خودش را در ناک اوت کردن داشت، 

 

نبودند با خنده   ا یدن ن یسودابه که انکار اصال در ا  الیژ

 . زدندیخانوم حرف م تا یداشتند درباره مزون آز

 

 {اکو ی}د

 

نداشت،   یبد  قرارداد را بسته بود حس  نیکه ا  نیا از

داد وگرنه فرها  گفته بود  شنهادیاصال خود اوبود که پ

   گردد،یم ک یدنبال شر
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 بازهم تخس شده بود  دخترک

 

داشت از او دور شود ناخوآگاه به او   ی سع نکهیا با 

 زد  یشخندیلحظه اخر که افتاد ن ادی شد، یتر م کینزد

 

اش    یخواسته قلب نکهیرا کنف کرده بود با ا دخترک

 آرام باشد  ش یها  کهیدر برابر ت  توانستینبود اما نم

 

 

 

       ۴۱#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

کرد که نام   یوزیهم در دلش خاک بر سر آن پوف باز

 احمق کهیمرت د،یکشیم دکیهمسر دخترک را 
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 ست، ینبود کدام جهنم دره ا   معلوم 

 

فکر کردن به دخترک گناه است،اما دست  دانستیم 

 که نبود،  غمبریخودش نبود، اصال به درک پ

  یخند  شیالخطاست ،به افکار خودش ن زیجا   انسان 

 زد،تلفنش زنگ خورد 

 

 _بگو مهرداد 

 

 ا؟ ید یی_کجا 

 

 شرکت،چطور؟  امیخونه عصرم م  رمی_دارم م

 

 وانستیپسره پاک د نی_بابا ا

 

 کرد  یاخم
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 _کدوم پسره؟ 

 

 چیسه پ  ر یگ نجا یتارخ خل وضع صبح اومده ا نی_هم

شد زد  ی عصب یا یگفتم نم نهیتورو بب خوادیکه م

 اتاقتو شکست  شهیش

 

 هم فشار داد  یرا رو   شیها   دندان

 

 اونجا؟  نیکنیم ی_گه خورد،پس شما ها چه غلط 

 

انگار جن   هو ی _رم نکن بابا پسره آروم بود 

 .. ی گرفتش،اصال شکه بود

 

 دم درآورده بود،  یرا قط کرد،کثافت الش  تلفن 

 تلفنش را برداشتو شماره گرفت   دوباره 

 

 _جانم آقا
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 بَنَدر؟ یی_کجا 

 

 شما    هیسا   ری_ز

 

 خوامیخاره،می هست که تنش م یکیبسه، ی_چاپلوس

 یمشکلشو حل کن

 

 امر کن،اسمش؟ _روچشم اقا ،شما

 

 ، تارخ  یشناسی_م

 

 براش؟  می _در چه حد بخارون

 

 شه.   ریگ نی زم یهفته ده روز   هی_حداقلش 

 

 تخت باشه خان   التونی_خ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _خوبه

 

تازه   ن یقط کرد تارخ احمق ا یرا بدون خداحافظ تلفن 

کج افتاد در   یدولتشاه اکو ی که با د یاولش بود،کس 

 خودش را امضاء کرده  ی واقع حکم نابود

 

برادرش  ضیمر ی نوه  یبا اتابک خان هم درباره دیبا 

 .کرد یصحبت م

 

  یرو  دو یپوش یدوش گرفت،شلوارک دیبه خانه رس  تا 

 گذاشت،یغمزه راحتش نم الیتخت افتاد،فکرو خ

 

معصومانه گفته بود که او به قولش عمل   چقدر 

داشت قولو قرارشان به باد فنا رفته بود،   کند،حقینم

نابود شده بود، بازهم در دل اتابکو    شانیها  ایرو

 دو بودند  نیا نها یساالر را لعنت کرد مسبب ا

 

  دا یتکان داد، شد یدر آغوشش افتاده بود...سر  یوقت

 داشت.   ازیبه دوش آب  سرد ن 

@Rooman_nazy1400
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       ۴۲#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 }غمزه{

 

 

که به خانه برگشتند با همان لباس ها خودش را   نیهم

 شد، یتخت خواب انداخت سرش داشت منفجر م ی رو

 

اش    یوسط زندگ قایدق ییجا  اکویبود د  نیهم شهیهم

هرچه    د یهم فشار داد، با  یرا رو  ش یداشت ، چشم ها 

 ،   کردیتر با ساالرخان صحبت م عیسر
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تمام  یبرا  شتریبرخورد کرده بود ب اکو یبا د یوقت  از

م شده بود، ول  نیکردن ا    خواستینم ی مسئله مسم 

 قبول کند،

 

طالق اورا   ن یا گفتیم یاعماق قلبش کس  ییجا چرا

سر راهشان    ی مگر سد کند؟یتر م کینزد اکویبه د

 وجود داشت؟ 

 

 .نیروز رفت ، هم ک ی اکویکه د ن یا جز

 

باشد که شناسنامه اش   ی او حاضر بود با زن اصال

باشد که   یشده؟ خودش چه؟ حاضر بود با مرد اه یس

 کرده بود؟  شیرها  یروزگار 

 

 ختند،یریم نیی آرام از گوشه چشمانش پا  شی اشکها 

  شی آن جور که انتظارش را داشت پ  زیچ چیه چرا

 نرفت؟ 
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را    شی اها یکه رو  یی ا ی، لعنت به دن زدیصدا هق م  یب

 نابود کرد . 

 

که به در خورد چشمانش را باز کرد بدنش   یتقه ا  با 

 جواب داد:  ی خوابالود  یکرخت شده بود ، باصدا

 

 ه؟ی_ک

 

 شام   ا ی_منم مادر ب

 

 تخت نشست   ی رو

 

 نم ییپا  گهیربع د هی اطلس خانوم من تا  نی_شما بر

 

برات مرصع پلو و خورش  ای_باشه مادر زود ب

 ناردون درست کردم 

 

 زد  یلبخند

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 چشمم  ی_باشه رو 

 

 بال ی_چشمت ب

 

 رون یالزم ب یرفت بعد از کارها یبهداشت سیسرو به

 رفت  ن ییپا  دویپوش  یآمدو لباس ساده ا 

 

 

 

       ۴۳#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

را   یخستگ شانیها  اقه ینشسته بودند ق ز یدور م همه

 زد یم اد یفر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یکردیکردم شما شروع م   ر ید دی_ببخش

 

 حسادت گونه چپ چپ نگاهش کرد   ی باحالت حمزه

 

  ی درست ول   یزیزع  یدیحاال تازه از راه رس  نی_بب

 بخدا م یسر سفره ماهم آدم  ایخوب زود ب

 

   د،یکش رونیجفت حمزه را ب ی صندل 

 

  ی کردی داداش گلم خوب شروع م  یقربونم بر  ی _اله

 جلوتو گرقته بود؟ یک

 

 اد یبچمم ب دیصبر کن  گفتی _اطلس خانوم،همش م

 

 دیگونه اش کوب ی با حالت ُشکه رو  اطلس

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دروغه که تو   یچ  یچ نی_پسر ُخدا توِر ُعمر بده ،ا

من فقط گفتم خورش ناردونِه ِر  بخاطرغمزه  ؟یگیم

 نیدرست کردم،هم

 

 یکنیغمزه غمزه م یه  ی_خوب اطلس جونم وقت

غذا ماله   نیا یگیم یدار  یزبون یبا زبون ب یعنی

 اون اول شروع کنه دیبچمه صبر کن

 

بعد به   ی؟از من بزرگ تر یکشی_حمزه خجالت نم

 ؟ی کنیمن حسادت م

 

 حمزه جواب دهد سودابه گفت   نکهیاز ا قبل

 

 . د یاقاجون ،شامتونو بخورد ی جلو گهی_بسه د

 

سکوت شام را خوردند،الحق که اطلس خانوم    در

چند روز که برگشته بود    نیسنگ تمام گذاشته بود ا

مورد عالقه غمزه را درست  یفقط غذاها 

 از قبل هم بهتر شده بود .  کرد،دستپختشیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گفتو رفت  ریاول از همه بلند شد،شبخ حمزه

 

 _مامان بابا کو؟ 

 

  دیگرفت خواب کردیسرش دردم نقدر یبراش ا رمی_بم

 د،ینکن دارمیگفت واسه شامم ب

 

 _اهان 

 

 صحبت با ساالرخان بود   یفرصت برا نیبهتر االن

 

 _آقاجون؟ 

 

برق زد بعد از چند سال دردانه اش   رمردیپ چشمان 

 با ارامش جوابش را داد  زدیم شیصدا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _بله

 

 باهاتون صحبت کنم خوامی_ م

 

 اتاق منتظرتم  ی_بعد از شام تو

 

  شیساالر خان هم از جا  قهی جنباد، بعد از چند دق  ی سر

کردو به  یبلند شد،پشت سرش غمزه هم تشکر

 دنبالش رفت،  در را پشت سرش بست، 

 پشیاش نشست پ ی صندل   یخان با آرامش رو   ساالر 

 را روشن کرد و منتظر به غمزه نگاه کرد 

 

 شنومی_بگو،م

 

   دیکش یقیعم  نفس

 

 میپس مستق خوامیم یچ  نیدونی _شما بهتر از من م

 .خوامیسر حرف اول،طالق م رمیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گرفت   پیاز پ یکام رمرد یپ

 

 یصبر کن  دی_با 

 

  کردیم  یکه سع ی رفت درحال   رمردیبه سمت پ ی عصب

   دیباال نرود غر شیصدا

 

سال کم بود؟ بازم  ۷_صبر؟چقدر صبر کنم؟ها؟چقدر؟ 

منو   ی!زندگ؟یهست یصبر کنم ؟تو چجور آدم دیبا 

مسخرت  ینقشه ها  ن یهنوز ا  ستی ن ،بَِستینابود کرد

که   یهرکس  ی عوض  ستم،اون ین گهیادامه داره؟ من د

 کارو تموم کنه  نیا ادیبگو که ب هست 

 

کاراشو انجام    ،دارهیصبر کن د ی_گفتم که با 

 ده یانجام م یکه تو بگ ی هرکار ادویم ده،بعدش یم

 

 زدو دستانش را به کمر زد   یپوزخند 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 که من بخوام.  ی !هرکاری_اوه واقعا؟چقدر عال

 

 ی دونیهست که تو نم ییزای چ هی_

 

 بهم بگو.....  یزی_چه چ

 

 

 

       ۴۴#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 

 ،  یفهمی_به موقش م

 

 خسته کرد  ی تکان دادو خنده ا ی سر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ی،نگام کن،وقت نیهوم؟ منو بب ه؟یِ _موقعش کِ 

سالمه    ۲۵االن  ی سالم بود ول   ۱۸فقط   یمجبورم کرد 

  یهدر بره تا شما راض د یاز عمرم با  گهید چندساله

پس   ویتقاص چ گفتمیسال با خودم م۷ ن یا ،تمامیبش

 دادم؟ 

 

فراهم کردم،   طویشرا نیبرات بهتر  ؟منی _چه تقاص

و  ینام  یسال اونقدر که تورو ساپورت کردم حت۷ نیا

 نکردم، تیحمزه رو هم حما 

 

 اش شد  رهیخ زد یکه از اشک برق م یچشمان با 

 

 ،تویازم گرفت ویمهم یزایکه چه چ یدونی_خودت م

  یبرا نایا ،یکرد  اهیس  ،شناسنامموی روحمو نابود کرد

باشه   اهیشناسنامت س ی، وقت ینابود  یعنیدختر  هی

مطلقه نگاه   هی بهت به چشم  یباشه،وقت وهیب یوقت

چش بود که از   ستیهمه بگن معلوم ن یکنن ، وقت

 کمن؟  نا یشوهرش جدا شده، ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 به درد امده بود  زد،دلشینامنظم م رمرد ی پ قلب

 

 افتهیاتفاقا ب نیکدوم از ا  چیه  ستی_قرار ن

 

دختر    هی یسوال حاضر هی  ؟اصالیدیم ینی_چه تضم

 ؟ یرینوهات بگ یمنو برا طیبا شرا

 

مثل تو   ی کس ، ی ملکشاه ،غمزهیمن ی _تو نوه 

 خواهان داره  شهیهم

 

 زد  یشخندین

 

 ؟ یکرد یم ی راض ی نجوریساال خودتو ا نی_ا

 

 _بس کن 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چند   نیکه ا هی رگ ک  یب ینیزم بی اون س نمی_بگو بب

   ومده؟یبارم سراغم ن هی یسال حت

 

حالش اصال مساعد   زد،یکند م  یادیز  رمرد ی پ قلب

 نبود،

 

  یکه منو به عقدش دراورد  ی_بهم بگو اون عوض

 بهم بگو من حق دارم بدونم  ه؟یک

 

 _اون.. 

 

 د ی قلبش مال  یرا رو  دستش 

 

 _اون..... 

 

 

 

       ۴۵#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

جمله اش را تمام کند از حال    نکهیاز ا قبل

 غیحواس ج یرا گم کرده بود و ب  شی رفت،دستوپا 

ساالر    دنی وارد اتاق شدند،با د الی اطلسو ژ د،یکشیم

 سرش رفتند  یشکه باال طین درآن شرا خا 

 

 بدو  اریاقاجونو ب ی_اطلس بدو قرصا

 

داخل    دهیزد ،فرهاد ترس رونیبا عجله از اتاق ب  اطلس

 آمد 

 

 _بابا چش شده؟ 

 

 زنگ بزن دکتر مفاخر    عیفرهاد فقط سر دونمی_نم

 

هولو دستپاچه شماره دکتر را گرفتو از اتاق    فرهاد

نداشت استرس  ی زد، غمزه  هم حال خوش  رونیب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



داشت خفه اش  افتدیب رمرد یپ یبرا یاتفاق نکهیا

 بال را سرش آورده بود؟  نیاو ا یعنی کرد،یم

 

 که حال آقاجون بدشد؟   نیگفت ی_غمزه دخترم چ

 

آمد چشمانش   یباال نم شیرا باز کرد اما صدا دهانش 

 از اشک شد، فرهاد با عجله وارد شد  زیلبر

 

 رسهیراه االن م ی_دکتر تو

 

دخترش که گوشه اتاق مچاله شده بود   بهینگاه

 زانو زد   شیپا  ی انداخت جلو 

 

 ده، ی باباجان؟رنگو روت پر ی_تو خوب

 

  یزل زده بود،حال خوب  نیحرف به زم یکالم  بدون

اش   وانهید شتریداشت ب  رمردینداشت اما استرس پ 

 کردیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

تخت   یساالر خان را رو  دیبعد دکتر رس قهیچنددق

  تیبه رعا  هیو سرمو توص نهیگذاشتند بعد از معا 

حال  نیباعث شده به ا  یسفارشات گفت که فشار عصب

کرد و همراه دکتر از اتاق خارج   ی فرهاد تشکر افتدیب

 شد، 

در اتاق بوده  رمرد یغمزه با پ  دانستیکه م یکس تنها 

به غمزه انداخت دستش را گرفتو   یمادرش بود،نگاه

است دستش   یوانیبرد،ل   رونیاورا با خود از اتاق ب

گفت که بحث   یجد  شی ها  خورمیداد در برابر نم

کمکش   شی ها  ینکند،باهم به اتاقش رفتند مثل بچگ

 پتو دراز بکشد   ری کرد ز

 

 _غمزه مادر چرا اقاجونت فشارش رفت باال؟ 

 

 دونمیم_ن

 

 یبگ یخوا ینم  یول  یدونی_م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



   دیسرش کش  ی را رو پتو

 

 _مامان تنهام بذار  

 

 شده به من بگو    یزی _غمزه اگر چ

 

 نشده،توروخدا تمومش کن  یچی_ه

 

 بدر خورد و فرهاد وارد شد  ی ا تقه

 

 بابا؟  ی_بهتر

 

 خوبم یی_اره بابا 

 

دنبالت   ادیب اکو ی قراره فردا د ی _خدا روشکر، راست

 شرکت   ی سراغ کارا  نیبر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اکو یآنور رفتن با د نوریرا کم داشت ا نیهم  فقط

 

 را هم با خود برد   ال یتکان داد فرهاد ژ ی سر

 

 کطرف ی اکو یفردا با د  دار ید کطرف ی رمرد ی پ حال

 

 

 

       ۴۶#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 {اکو ی}د

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیگرفت،در انتخاب لباس ها  ی از ورزش دوش بعد

کرده بود که انگار امروز   کینکرد چنان ش دیترد

 است،  ش یروز داماد

 

بخاطر   پشیهمه وسواس در ت نی ا دانستیکه م  نیا با 

مدام بخودش   رفت،یبار نم ریبازهم ز ست،اما یچ

 شیبرا  د یچرا با  ست،اصالیکه بخاطر دخترک ن گفتیم

که   ی او آراسته باشد،آن هم وقت ی مهم باشد که جلو

 دخترک شوهر دارد؟ 

 

لحظه حس    کی یهم فشرد،برا   یرا رو   شیها  چشم

گذاشته، نفس   شی گلو یدستش را رو   یکرد کس

 شماره فرهاد را گرفت   دو یکش ی قیعم

 

 جان؟  اکوی_الو،د 

 

 ری _سالم فرهاد خان صبح بخ

 

 پسرم  ری_صبح شماهم بخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

سمت شما که با دخترتون    امیبگم دارم م خواستمی_م

 یادار  یکارا یبرا میبر

 

 پسرم غمزه هم آمادست ا ی_ب

 

 نتونیبی_باشه پس م 

 

 _خداحافظ پسرم 

 

در    د یکش ی پرت کرد و پوف یصندل  یرا رو   ی گوش

 زد،  ی پوزخند《دخترتون》دهنش به کلمه 

 

 }گذشته{ 

 

شده را دست    چیکادو پ دیمدل جد ی لمس  ل یموبا 

 دخترک داد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اد یخوشت م نی_بب

 

 بورش را پشت گوش زد  یموها دخترک

 

بدردت   یاالن گوش  گهیمامانم م گمیم  اکو ید  ی_وا

 کنن  داشیپ  ترسمیبعدشم م ،یبچه ا خوره،هنوزینم

 

   دیدر هم کش  اخم

 

  شمیدلتنگت م یسرباز  رم ی؟ من دارم م یچ یعنی_

 راحت بهت زنگ بزنم الیبا خ خوامیم

 

 ر یبلند شدو ز ش ی نوک پاها  ی با عشوه رو غمزه 

 د یرا بوس ش ی گلو

 

شر   ترسمیمن، بخدا م  هیی_غمزه بگرده دورت آقا 

 ن؟ یببر یگوش ذارنیبشه ، بعدشم مگه اونجا م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کرد  یزیغرور آم  خنده

 

 سر صف متاهال   رم یم ی_نه ول

 

 د یذوق زده خند دخترک

 

 شه؟ یدلت تنگ م  نقدیا یعنی؟یگیراست م  اکو ید  یی_وا

 

 دخترک قاب کرد  رینظیرا دور صورت ب  دستانش

 

 دوماه جونم دراومد  نی_ا

 

 در چشمان غمزه جمع شد  اشک

 

 کردم یم هی_بخدا منم همش شبا برات گر

 

 طاقت بغلش کرد  یب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  کنه،اصالینکن عروسک ، اشکات حالمو بد م هی_گر

گذار   ری تاث یل یخ یکه گفت یجمله ا  نیا نمی بگو بب

 ؟ی گرفت اد یبود،از کجا 

 

 _کدوم جمله؟ 

 

 من  هیی_همون آقا 

 

 نهیاز قبل به س شتریبا نازو لوس سرش را ب دخترک

 اش فشرد 

 

مامانم به بابام گفت،بابامم خوشحال شد گفتم   شبی_پر

 ؟یحاال دوس داشت اد،یتوهم خوشت ب  د یشا 

 

 حض نگاهش کرد  با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خوشحال   شتریب یقبول کن ویاگه گوش ی ،ول یل ی_خ

 شمیم

 

 ناز چشم چرخاند  با 

 

 خب لهی_خ

 

 

 

       ۴۷#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 }حال{

 

را نگه   نیها ماش یعمارت ملکشاه  ی جلو

 داد،  هیتک ن یماش ی داشت،سرش را آروم به صندل 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بدنش آتشو حرارت   یاز همه جا  کردی م احساس

 زند،یم  رونیب

 

روبرو شدن با دخترک  یطیشرا نیدر چن  مسلما

از خودش بدش   یدشوار بود، لحظه ا شیبرا

که شوهر   یآمد،مرور گذشته پر حرارتش آن هم با زن

 داشت منزجر کننده بود، 

 

 شدو زنگ عمارت را زد   اده یراباز کردو پ نی درماش

 

 پسرم  اتوی_ب

 

 کمی شهیدم در منتظرم اگه م ال،منی_ممنون خاله ژ

 زود تر 

 

 _باشه پسرم 

 

 نشست،   ن یداخل ماش برگشتو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که با ارامش به سمت    دیدخترک را د قهیدق  ۱۰از   بعد

نصف روز در کنار دخترک آن   امد،گذارندن یم  نیماش

 هم بعداز مرور خاطرات اصال جالب نبود، 

 

در را باز کردو نشست   لیم  یب دی رس نی به ماش یوقت

و ارام سالم کرد،آرام تر از خودش جوابش را دادو  

 راه افتاد 

 

 ؟ میری_کجا م

 

 میشرکتو ثبت کن میری_م

 

 _اهان 

 

 شد   یسپر ینیدر سکوت سنگ   ریمس هیبق

 

 ستاد یا  یبلند کو یبرج ش یروبرو 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شو   ادهی_پ

 

[11 /16 /2021  5:40  PM] 

 

       ۴۸#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 

با او   کردیم  یسع  اکو یبرج شدند د یهم وارد الب  با 

  ۱۸دکمه   اکو ی همقدم باشد،وارد آسانسور که شدند د

 رفت یبا آرامش باال م یا شهی را فشار داد آسانسور ش

 مرد وارد شدند،۴آسانسور مکث کرد و  ۵،طبقه 

 

کرد   تی ناخودآگاه غمزه را به کنج آسانسور هدا اکو ید

که نگاهش    کردیتمام تالشش را م ستادیو روبه او ا

 نکند، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به محوطه انداخت فضا  یشدند غمزه نگاه اده یپ یوقت

شده بود،وارد واحد   نیزاید  ی و با کالس  کیش  یل یخ

 مورد نظر شدند  

 

  دن یبود با د  ستادهیکه وسط سالن ا  یپوش کیش  مرد

 گل از گلش شکفت  اکو ید

 

پارسال دوست   اکوخان،ی د  نجاستیا یک نی_به به بب

 یچیامسال ه

 

 دست داد  اکوید با 

 

 بودم،تو چه خبر ری _درگ

 

 به غمزه انداخت  ینگاه مرد

 

 د،یخوش آمد  ،خانومی_سالمت

@Rooman_nazy1400
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 _ممنون

 

رو  گهی آشناست،قبال همد یلیمن خ یشما برا افهی_ق

 م؟یمالقات کرد

 

  نکهی، قبل از ا کردی متفکر به غمزه نگاه م همچنان

 انداخت اکو یدورشانه د د،دستیبگو  یزیغمزه چ

 

غمزه   شونی_پسر مبارک باشه،اگر اشتباه نکنم ا

منو   ؟خانومیچرا دعوتم نکرد یلعنتخانوم باشن، 

خدمت بود   اکوید یکه وقت  یهمون  دمیسع  ن؟من یشناخت

 اوردم یمن کادوهاشو براتون م

 

 د یخوشحال خند بعدم

 

 د ی_خوشحالم که قسمت هم شد

 

@Rooman_nazy1400
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  یدی رو به سف  شی از تن غمزه رفته بود،لبها  روح

خودش را   ینبود ول یف یهم تعر اکوید   رفت،حالیم

 جمع کرد 

 

اون مسئله مربوط به  یهمون خانومن ول شونی_ا

  یدربارش حرف گهیبود،لطفا د  یگذشتس شور جوون

 نزن 

 

مبهوت سر تکان داد و آن ها را به اتاق   دیسع

بود،احساس  ی کرد،غمزه اما در حال فروپاش ییراهنما 

 زند، یقلبش کند م  کردیم

 

 ؟ یجوون شور

 

 فیاحساسات لط ست توانی، چطور م شد ینم باورش 

 خطاب کند؟  یدخترک را شور جوان 

 

@Rooman_nazy1400
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نگاهش   یچشم  ریز  اکویدنبالشان راه افتاد، د  حسیب

کمرش عرق کرده بود و دوست داشت با   کرد،یم

 بکوبد  د یمشت در دهان سع

 

 دینیبش دیی_بفرما

 

خودش هم   اورد، یفنجان قهوه ب ۳خواست   یمنش  از

 نشست   زیپشت م 

 

 _خب؟در خدمتم؟

 

[11 /16 /2021  5:40  PM] 

 

       ۴۹#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

@Rooman_nazy1400
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 م یثبت شرکت اومد ی_برا

 

 کامله؟  ،مدارکتونی عال اری_بس

 

انداخت دلش   یتکان دادو سمت غمزه نگاه  ی سر

از او   دانستیچهره مظلوم دخترک کباب شد م  یبرا

   شیدلخور شده،لب ترکردو صدا

 

 _مدارکت همراته؟

 

  الی که ژ ی کردو پوشه ا فشیحواس دست در ک  یب

با   اکو ی صبح به او داده بود را سمتش گرفت ، د

فرصت از دلش  ن یآرامش پوشه را گرفت،در اول 

مطمئن نبود،همه مدارک را دست   آورد،هرچندیدرم

 مدارکشان را چک کرد  دی داد،سع  دیسع

 

 ؟  یِ _شناسنامتون المثن
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هم کنجکاو نگاهش کرد،آب دهانش را به    اکو ید

 قورت داد   یسخت

 

 _بله

 

 مد نظرتونه؟ یشرکت اسم خاص ی خوب، برا اری_بس

 

 و به دخترک نگاه انداخت   د،یبه گردنش کش  یدست

 

 باشه؟  یاسمش چ ی _ دوسدار

 

 نداره برام ی _فرق

 

مثل خوره بجانش افتاده بود   یز یفکر کرد چ یکم

  یز یعکس العمل دخترک چه خواهد بود، چ  دانستینم

  نقدریاسم ساده ا  کی یبرا》 زد یم ادیدر دلش فر

 《فکر الزمه؟ 

 

@Rooman_nazy1400
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 پرتاب کرد  رونیرا ب نفسش 

 

 _آلَند. 

 

 ریاورا ت د،امروزیبه سمتش چرخ یغمزه به آن  سر

که اصال دلش  دانست یخدا م  ی باران کرده بود ول 

 کند،   تشیاذ  خواستینم

 

 نبود،   اکویامروز د  اکو ید

 

 ه ییبا ی_واقعا اسم ز 

 

 جنباند  یسر  د یسع  دییتا  در

 

 هست؟   ی_شرکت چ

 

 _دوختو دوز 

@Rooman_nazy1400
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 امضاء  ی سر  هیواسه  دیا یخب،  فردا ب اری_بس

 

 کرد  یتشکر شد یکه بلند م همانطور

 

  م یینجا یموقع ا  نی_خوبه، فردا هم

 

 دارد، یقدم برم یبود که دخترک به کند متوجه

 

[11 /16 /2021  5:40  PM] 

 

       ۵۰#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

آسانسور شدند دخترک به محض ورودشان   سوار

 داد  هیتک یآهن  واریخودش را به د

@Rooman_nazy1400
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 _چرا؟ 

 

 نگاهش کند جوابش را داد  کهنیا  بدون

 

 چرا؟  ی_چ

 

گوشه چشم متوجه شد دخترک کامال به سمت او   از

 کندینگاه م

 

 آلند  ی_آلند،چرا گفت

 

اعصابش را متشنج   نیبغض داشت و ا شیصدا

 د یکش شیبه موها   یدست کرد،یم

 

 ،ی نطوری_هم

 

@Rooman_nazy1400
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 ی اریتمام ع هی عوض هیتو   ،یل ی،خیپست یل ی_خ

 ؟یدونستیم

 

زد،طاقتش طاق شد به سمت   ادیآخرش را فر جمله

اق گفت   دخترک برگشتو بر 

 

 گنده تر از دهنت حرف نزن  نوییپا   ار ی_صداتو ب

 

 نداشت   یغمزه تمام  یاشکها

 

مدام گذشته   ی؟خواستیاسمو گذاشت نی چرا ا ی_لعنت

 چشمم باشه؟   ی جلو مییکذا

 

تر   کیدرون دلش ترک برداشت،به دخترک نزد  یزیچ

 شد 

 

 بود؟  ییکذا  ؟ها؟گذشتت ییذا_گذشته ک

 

@Rooman_nazy1400
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 تر از خودش نگاهش کرد  بد

 

 یدونیبود،توکه بهتر م یشور جوون گهی_اره د 

 

جوابش را دهد به طبقه همکف   نکهیاز ا قبل

 یمتشنج به سمت خروج یبا اعصاب  دند،هردویرس

 برج حرکت کردند 

 

 نشستند غمزه شروع کرد  ن یکه داخل ماش نیهم

 

 عوض شد   نظرمون بابت اسم یگی_فردا م

 

گرفت خودش را خونسرد   ی از درون آتش م نکهیا با 

 نشان داد

 

 بکنم؟ ویکار نیهمچ دی_چرا با 

 

 خوامی_چون من م

@Rooman_nazy1400
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 زد  یپوزخند 

 

[11 /16 /2021  5:40  PM] 

 

       ۵۱#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

  یوقت ی کردیاسم انتخاب م  هیخودت  یخواستی_اگر م 

 ی حق دخالت ندار گهید یبه من واگذارش کرد 

 

 تکان داد  یحرص سر با 

 

بکن، اما لطفا چپو راست    یخوای م یکار ،هری _اوک

 گذشته رو وسط نکش  
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  نکهیا  یبرا ی را محکم در دستانش فشرد،ول  فرمون 

 جوابش را داد  لکسیر  اوردیحرصش را درب

 

 ده؟ _گذشته؟ مگه گذشته چه خبر بو

 

ناباور   د،ینگاهش کرد،قطره اشکش آرام چک مبهوت 

 سر تکان داد 

 

نبوده جز    یخبر  چیگذشته ه ی تو یگی_راست م

 حماقت منه احمق،

 

را آرام گوشه   نیخودش هم روبراه نبود،ماش حال

  یآرام دخترک م  نیف ن یف یپارک کرد،صدا  ابانیخ

 کرد یحالش را بدتر م نیآمد،هم 

 

 نکن، هی_گر

 

 نداد  یجواب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نکن هی_گفتم گر

 

مزاحمتون    نیاز ا شتری،ب  شمیم  ادهیمن پ دی_ببخش

  شمینم

 

برود قفل   رهیدستش به سمت دستگ نکهیاز ا قبل

 را زد  ی مرکز

 

 نی_درو باز کن

 

 رسونمتیبعد م میناهار بخور ییجا  هی می_بر

 

 _مزاحم... 

 

 می دیکه گفتمو انجام م ی _کار

 

@Rooman_nazy1400
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شدند،    اده یو پتوقف کرد هرد  یکی رستوران ش  ی جلو

رفت تا    سیداخل که رفتند غمزه به سمت سرو

 را بشورد   شیدستها 

 

 }غمزه{

 

 حرکت کرد ،  زیآمدو به سمت م  رونیب  سیاز سرو 

شد    یکنار  زیمتوجه دو دختر م ندیبنش نکهیاز ا قبل

  کنند،یرا نگاه م   اکوید  یفتگی که با ولعو ش

 

 دست خودش باشد  نکهیا  بدون

 

[11 /16 /2021  5:40  PM] 

 

       ۵۲#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

@Rooman_nazy1400
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قرار   اکو ید  ی نشست که جلو ی صندل   ی رو

پسر   ایاحمق آمده بودند غذا بخورند  رد،دختران یبگ

 کنند،  یباز

 

کرده    اکویهرچه از دهنش درآمده بود نثار د نکهیا با 

را    اکو یسر د خواستی دلش م  شیپ قهیبود و تا چند دق

نگاهش  ی از تنش جدا کند اما حاال با کنجکاو

داشت بداند اوهم به دختر ها نگاه    کرد،دوستیم

 نبود  ایدن نی انگار در ا اکوید کند،اما یم

 

 کرد، ی نگاه م زیم ی به گلدان رو رهیخ

 

 د؟ ی_انتخابتونو کرد

 

سفارش برگ دادو    اکو یانداخت،د یگارسون نگاه به

  یناهار را در سکوت  ده،یخودش هم سفارش کوب

 کرد،  هیحساب را تصو اکو یمحض خوردند،د

 

@Rooman_nazy1400
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 را ارام قدم زدند،  نیموجود تا ماش   فاصله 

 

من خودم   دیکه گذاشت ی _ممنون بابت ناهار و وقت

 شمیمزاحم شما نم  رمیم

 

نگار  آشکار بود ا ی ادیز اکو ی د پوزخنده

تو    ی کردیفوش بارونم م یوقت   چطور》گفتیم

 《بودم،حاال شدم شما؟ 

 

 کنم یم  ادتی_از در خونتون بلندت کردم همونجا هم پ

 

  یشد پوف   نیسوار ماش  دیبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل

 سوارشد   دو یکش

 

بود  نیبخاطر ا  دی دردناک بود،شا   شیسکوت برا نیا

ناهار دونفره را داشتند،   نیحسرت ا ی که روزگار

به  هیباهم بودنشان پر از خاطره بود،از ثان یلحظه ها 

 کردند ی اش استفاده م هیثان

@Rooman_nazy1400
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درحال معاشقه   گذشتیکه هم به سکوت م ییها  لحظه

  اکویبه د  یچشم  ر یُگر گرفت،ز شیادآوریبودند،از 

هم   تشیانداخت،چقدر پخته تر شده بود،جذاب  ینگاه

 شته شده بود، که بدتر،هزار برابر گذ

 

 سهمش نبود ،  گری مرد د ن یزد،ا  یتلخ پوزخند 

 

 را پارت کرد، ن یعمارت ماش  ی جلو

 

 _خداحافظ

 

 دنبالت  ام ی_خداحافظ،فردا م

 

که در عمارت را نبست اوهم   یتکان داد،تا زمان ی سر

 کرد ی کمکش م دی داد فقط خدادبا  هینرفت،به در تک

 

 یجی مرگ تدر یعنی اکو یهر روز د  دارید

@Rooman_nazy1400
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[11 /16 /2021  5:40  PM] 

 

       ۵۳#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 د ی پر شی جلو عیخانه که شد اطلس خانم سر داخل

 

  ی که کل  میناهار بخور میبر ا یمادر ب ی_خوش اومد

 خبر خوب برات دارم 

 

 زد   یحال یخنده ب تک

 

 رون یمن بشرمنده  یبرم من،ول می_قربون اطلس جون

 ناهار خوردم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کنجکاو نگاهش کرد   اطلس

 

 ؟ یخورد   ی_باک

 

 یدولتشاه   یاقا  م،یکار کی_با شر

 

 ذوق زده نگاهش کرد   اطلس

 

مادر ؟ آخ خداکنه مهرتون به دل هم   یگی_راست م

مهرش افتاد   یول  دمشیند شتریمن دو سه بار ب افتهیب

 بدلم 

 

دور   ا ید،دنیشنیاطلس خانوم را نم یحرف ها هیبق

 اکو یهمه راه ها و حرفها به د خورد،چرای م چیسرش پ

 شد؟ ی ختم م

 

  ده،منمی_باتو ام مادر ،برو باال استراحت کن رنگت پر

   ارمیدمکرده نارنج م وانیل  هیبرات 

@Rooman_nazy1400
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 لب زد  یبسخت

 

  یزیچ تونمینم نی_خوبم،فقط خستم شمام زحمت نکش

 بخورم 

 

اشت که پله ها را باال ببرد،خوش  را ند  نیا ینا  یحت

لباسش را   حالیرا کشان کشان به اتاقش رساند،ب

 چه تن کرده  دانستینم یعوض کرد حت

 

  ۲:۴۵تخت افتاد،بساعت نگاه کرد   ی رو

بودو  رونیب اکویساعت با د  نیزد تا ا یقه،پوزخند یدق

  نیب د،چقدر یآمدنش را نپرس ری د لی دل  یحت یکس

 امروزش فاصله بود.  روزوید

 

 }گذشته{ 

 

@Rooman_nazy1400
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خودش را   ی بیج نهیو در آ  دیبه مقنعه اش کش یدست

  دهیرنگ پر یخوب بود جز لب ها  زینگاه کرد، همه چ

 اش، 

 

در    د،دوبارهیرا محکم گاز گرفتو زبان کش  نوایب  یلبها

 زد،   یمند  تیبه خودش نگاه کرد،لبخند رضا  نهیآ

 

  دویپشت مدرسه کش یروان یش  ریرا آرام ز خودش 

متوجه اش شود،   ی کس دیترسیبه ساعت کرد م  ینگاه

زده بود و از ناظم   یحال یاز صبح خودش را به ب

  شیناظم برا یاجازه گرفت که سرکالس نرود وقت

 نکهیشد،از ا  ادهی آژانس گرفت سر کوچه مدرسه پ

 رفته بود  شینقشه خوب پ 

 داشت  یخوب حس

 

[11 /16 /2021  5:40  PM] 

 

       ۵۴#پارت 
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              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

  اکوینگاه که کرد د دی پر شی از جا  یتک بوق یصدا  با 

لبخندو عجله سوار   د،با ید یمشک  ی ایرا سوار بر پرش

 شد، 

 

 _سالم بر ملکه من 

 

 د یذوق خند با 

 

تا   افتیه بسالم پادشاه من فقط توروخدا را کی _عل 

 ده یند یکس

 

 گازش را گرفتو حرکت کرد   عیسر  اکو ید

 

 رون یب یا یب یتونست ی_چطور

 

@Rooman_nazy1400
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 مقنعه راند  ر یبورش را ز ی ناز موها  با 

 

 ؟ ی_ منو دست کم گرفت 

 

 د یدست دراز کردو با حرص و ولع لپش را کش اکو ید

 

 وقت تورو دست کم نگرفتم عروسک چی_ من ه

 

 م؟یری_کجا م

 

 م یرستوران ناهار بخور میری_م

 

 استرس نگاهش کرد  با 

 

 خونه باشم  ۲قبل از ساعت  دیبا  اکو ی_د

 

 سرتکان داد   اکو ید

@Rooman_nazy1400
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دپرس نباش که قلبم    ،فقطیجفت چشام خانوم ی _رو

 ره،یگیم

 

 د ی خند خوشحال

 

 اکو؟ی_د

 

 _جان؟ 

 

 ؟ ی_دوسم دار 

 

بندازد دنده را عوض   ینگاه  می ن نکهیبدون ا اکو ید

 کرد 

 

 _نه 
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روح از تنش   کردیگفته بود که احساس م طعانقدرقا

  شینبود،اشکها  یاز شوخ  یاثر اکو ی رفته در چهره د

 شد  ری سراز

 

 کن منه احمقو باش  ادمی_پس پ

 

دوست داشته باشم لطفا درکم   تونمیغمزه من نم نی_بب

 کن. 

 

 افتاد  ی کم داشت پس م کم

 

 _چونکه عاشقتم

 

 عیسر   یرا از نظر گذراند ول  اکویگرد د ی چشها  با 

را    فشیضع  یشروع به کتک زدنش کرد،مشت ها 

 دیکوبی م شی بازو ها  ی رو

 

@Rooman_nazy1400
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وقت   چیه گهید  مردمیداشتم م ،ییییی ل یخ  یبد یل ی_خ

 کارو نکن  نیا

 

   دیدستش را گرفتو بوس اکو ید

 

 _باشه ملکه امر امر شماست 

 

 }حال{

 

را پاک کرد دوباره    ش یبود اشکها  یداریخوابو ب نیب

 بود ۴به ساعت نگاه کرد 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۵۵#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را    شیساعتم که شده پلک ها  مین یکرد برا  یسع

 شد؟ یهم بگذارد،اما مگر م ی رو

 

که   یتخت نشست،از وقت یوار رو   چارهیحالت ب با 

 شد، یمواجه م  اکویآمده بود چپوراست با د

 

  عایبود که هنوز هم مثل گذشته سر نجا یا یبد بخت و

 داد، ینسبت به او واکنش نشان م

 

 رفت  ن ییصورتش را شست و پا   دستو 

 

 خواندیلم داده بودو کتاب م  یکاناپه راحت  یرو  رمرد یپ

 دادو وارد آشپزخانه شد  یلب سالم   ریز

 

بود و اطلس خانوم   وهیمشغول خورد کردن م ژهیمن

 گفت یقابلمه نسبتا بزرگ ذکر م یتند تند باال

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _سالم  

 

 جواب سالمش را دادند   هردو

 

 ؟ی کنیدرست م  یجونم چ ن؟اطلسیخوای_کمک نم

 

  روزیکنم،دیآش درست م ست،دارم ین ی_نه مادر کار 

که ساالر خان حالش بد شد آنَن نذر کردم که اگه  

 بالش رفع شد آش بار بذارم،

 

 تکان داد  ی سر

 

 _دستتون درد نکنه

 

 جوابش را داد  یبا مهربان  اطلس

 

به سالن برگشت خواست باال برود که ساالر    دوباره 

 زد   شیخان صدا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _بله؟

 

 کارت دارم  نجا یا ا ی_ب

 

  یاناپه ک  یبه سمتش قدم برداشتو رو لیم یب

 نشست ییروبرو

 

 حالم چطوره؟  یپرسی_نم

 

 نگاهش کند جوابش را داد  نکهیا  بدون

 

 د،ی_ظاهرا که خوب

 

 کتاب را بست رمرد یپ

 

 ؟ یشد  زاریاز من ب نقدریا یعنی_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۵۶#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 مرد دوخت ریدلخورش را به چشمان پ نگاه

 

رو عوض    یزیموضوع چ نی_حرف زدن درباره ا 

شما دوباره حالت بد بشه و من   نکهی جز ا کنه،ینم

 دچار عذاب وجدان بشم 

 

من    یبرا م یبدون تو هنوزم به اندازه قد نوی_ا

 ی کن و برو دنبال صدا نانیبهم اطم  ،پسی زیعز

 قلبت، 

 

 حالت تمسخر نگاهش کرد  با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ،خوبییا یپدر بزرگ دن نیمن! تو قطعا بهتر ی _خدا

  یتو  رانیسفارت ا یشد؟در ضمن تو قلب منو تو 

 که؟  اد یم ادتی یله کرد  ا یتال یا

 

  عیمرد بدهد سر ریاجازه جواب دادن به پ نکهیا  بدون

 سالن را ترک کرد، 

 

 د یپله ها مادرش را د انیم

 

 _سالم قلب مامان، 

 

 _سالم مامان جونم

 

 رفت؟   شی_امروز خوب پ

 

 _خوب بود،  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به او انداخت.  قیدق   ینگاه الیژ

 

 ومدنی_برو لباستو عوض کن تا مهمونا ن

 

 را گرد کرد    چشمانش

 

سره تو   هیاومدم   ی از وقت نی_بازم مهمون؟دقت کرد

 م؟ یمهمون

 

مهمونو گرفت؟بعدشم   یجلو شهیمگه م زم ی_خوب عز

 که، عمو و عمت با خانواده ان   ستنین بهیغر

 

 د یکش یپوف

 

 _باشه من برم خودمو آماده کنم

 

به سمت حمام رفت،امروز   میاتاق که شد مستق داخل

 عرق   یل یکرده بود هم خ ه یگر یلیهم خ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گرفت، ی اش م یزندگ  یبرا یجد میتصم دیبا 

هم   اش یگوش امکیپ یحمام که خارج شد صدا  از

 بلند شد 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۵۷#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

قرار   هی فردا》را باز کرد امیناشناس بود پ  شماره

  امیثبت شرکت  ب یکارا  یبرا تونمیمهم دارم نم یل یخ

 ؟ یچه قرار ، 《انداختش پس فردا دیسع

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  خواستیمثل خوره به جانش افتاد،دلش م  یزیچ

خودش را گرفت،   یجلو  یول《؟ی قرار  چه》 سد یبنو

 قرار داشت، یامروز  ی از دختر ها  یکیحتما با 

 

  س یکه او به سرو یبود ،در فاصله ا  نطوریهم حتما 

رفته بود شماره هارا ردو بدل کرده بودند ، اصال به  

به   شی اوچه؟بدرک که قرار فردا را به خاطر دختر باز

 موکول کرده ،  یگری روز د

 

ثابت کند که حرف حرف خودش است   خواستیم  دلش

  دن یلبش نشست ، مشغول پوش ی رو  یطان ی، لبخند ش

و شلوار کوتاه    یشد ،بافت ساده کارامل   شیلباس ها 

را خشک کردو اطراف    شی موها  یمشک  یِ چرم

 انداخت.

 

رفت متوجه شد که مهمان ها آمدند،   نییپله ها  پا  از

در   اقیند سالم کرد ،عمه فروزش بلند شدو با اشتبل 

 دیآغوشش کش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شمیپ نیبش ا یدل عمه ب زیماهت عز ی_سالم به رو 

 نم یبب

 

نشستند،فروز با   یراحت یکاناپه چرم یهم رو با 

 عشق پشت دستش را نوازش کرد 

 

 ؟ی_مگه قرار نبود بهم سر بزن

 

 فروز را نگاه کرد  انهیرا کج کردو دلجو  سرش

 

اومدم   یبخدا از وقت یفدات بشم عمه جون  ی _اله

  ویدل استراحت نکردم همش مهمون  ریهنوز س

 یمهمون

 

فرصت خونه ماهم   ن یدر اول  یعمه جان ول دونمی_م

  ایپور اد، یکه تا تابستون نم  سا یکه تنهام پر یدونیم ا یب

 برگشتن  شیماه پ کی ن یو زنشم هم

 تنهام  ی حساب نکهیا خالصه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د یعمه اش را بوس یگوشتالو  یعشق گونه  با 

 

 _چشم حتما 

 

 یدر جوان نکهیبود با ا یفروز زن فوق العاده ا عمه

همسرش را از دست داده بود اما حاضر به ازدواج  

 فرزندانش را بزرگ کرد،  ییدوباره نشد، و به تنها 

 

اش کامال مرفه بود    ینداشت و زندگ یمال  ازین  هرچند

 شد یم ده ی چهره مهربانش کامال د ی رو  ییاما قبار تنها 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۵۸#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

و    شی بجز عمو دندیهم از راه رس دیعمو فر خانواده

 کرد با همه دست داد یناز که با انها روبوس 

 

خودش را به  هیچاپلوسانه و با گر دهی عمو فر  زن

 ساالرخان رساند

 

از   هینجوریحالتون ا نم یآقاجون که نب رمیبم ی_آخ اله

  شیپ ن یومدیآرومو قرار ندارم،کاش م  دمیصبح که شن

راحت   الممیخودم حواسم بهتون بود خ ی نجوریما ا

 شد یم

 

اصال   الینازک کرد، اما ژ  الیژ  یبرا یپشت چشم بعدم

 نوبر بود!  یمکار نینگاهش هم نکرد،زن به ا

 

   ده، ی:شلوغش نکن فرساالرخان

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سالن    یتو یهم باهم حالو احوال کردند، همگ هیبق

 نشستند 

 

 یباغ چ یاونروز تو  انیناقال جر  نمی:خوب بگو ببناز

 بود؟ 

 

 چپ زد  ی را به کوچه عل  خودش 

 

 ان؟ ی_کدوم جر

 

 نگاهش کرد  یحرص ناز

 

 گه؟یبگو د یشعوریب یل ی_خ

 

ناز را دوست داشت اما    یل یخ یل یخ نکهیا با 

  رونیافتاده  ب اکویاو ود نیکه ب یاتفاقات خواستینم

 درز کند 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گمیبعدا برات م ستین یمهم زیبابا چ یچی_ه

 

 دوبه شک نگاهش کرد   یبا حالت ناز

 

 _باشه 

 

 با ذوق زده گفت بعدم

 

 برات دارم  ییخبرا  هی ،ی_راست 

 

 نگاهش کرد  کنجکاو

 

 ؟ی_چ

 

پسره   ی خواستگار برام اومده عال  هی_راستش 

 با شعور اصال پرفکت.... تیمعرکس با شخص

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شدیحمزه چه م د،پسیشنیناز را نم یحرف ها هیبق

 ؟مگر ناز حمزه را دوست نداشت؟ 

 

 فقط گفت  ش یبه حرفها  توجهیب گنگو

 

 ؟ی_پس حمزه چ

 

 نگاهش کرد  انهیصلح جو یساکت شدو باحالت  ناز

 

حسم به  کنمیغمزه من احساس م نی_اوممم...بب

زود    یها   داریحس زود گذر و بود که د هی حمزه 

...اما...اما االن با وجود  کردیم  دشیزودمونم تشد 

 هیکه به حمزه داشتم  یحس کنمیمن واقعا حس م ریام

 حس بچگانه بود 

 

 نگاهش کرد  یحالت تدافع با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟چرا ید یرس جهینت نیسال سن به ا  ۲۲_االن با 

   ؟ی کرد دوار ی حمزه رو ام

 

 دوار یبهش نگفتم که ام یز ی_بخدا...بخدا من اصال چ

 ذاشت یعشقو عالقه م  یبشه اون کلکالمونو پا 

 

 دست غمزه را گرفت   بعد

 

 یبعدها درکم کرد  دیه،شا یعشق چ  یدونی_غمزه تو نم

 

که   یاز همان وقت ست،یشق چع دانست یخوب م   اتفاقا

حمزه   یحواله    یعاشق بود،نگاه د یآ یم  ادش ی

  نیا ن یب دیبرادرش خون شد، چرا با  یکرد،دلش برا 

 همه آدم او و برادرش ناکام بمانند؟ 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۵۹#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

تکان داد   یبه او کردو با چشمک سر  ینگاه حمزه

بزند اما   یکرد لبخند یسع 《شده؟ یچ》 یعنیکه 

بلند شدو به سمت آن ها آمد   شیحمزه از سر جا   یوقت

 معلوم شد موفق نبوده 

 

 نشست و رو به ناز گفت شیمبل کنار  ی رو  حمزه

 

 _احوال نقل؟ 

 

  نییسرش را پا   دیکه از او بع میمال یبا لبخند ناز

 انداخت

 

 ون پسر عمو _ممن

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یزیچ نکهیخورده نگاهش کرد قبل از ا کهی  حمزه

گفتووبلند شد ،حمزه شکه به   یدیناز ببخش  دیبگو

 کرد    یغمزا نگاه

 

 چش شده؟  نی_ا

 

 م؟ یباهم حرف بزن کمی  یا ی_داداش مهربونم، م

 

 _االن ؟بذار بعد از رفتن مهمونا  

 

 میاالن صحبت کن نی_نه، هم

 

 باال  می_باشه پس بر

 

جمع را ترک کردند و به اتاق غمزه رفتند، حمزه   ارام

 تخت نشست  ی مبل کنج اتاقو غمزه رو ی رو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که تا اخر شب   یبگ ی خواستیم یچ  نمی_خوب؟بگو بب

 ؟ یطاقت نداشت

 

نه، بنظرش هرچه زود   ا ی د یبگو دانست ی بود نم دودل

به نفعش بود،   شتری ب کردیتر حمزه را متوجه م

 شده،   عرق   سیکمرش خ کردی احساس م

 

که   ی....بفهمیبفهم یروز  هی_حمزه تو ...تو اگه  

  کاری...دوست....دوست نداره،چیکه دوسش دار  یکس

 ؟ یکنیم

 

 کرد  یاخم آلود نگاه  حمزه

 

 نیکه دوسش دارم دوسم داره ، بخاطر هم   ی_کس

 کنمیمسئله فکرم نم نیوقت به ا  چیه

 

 کند  هیبحال برادرش گر یها یداشت ها   دوست

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ی مطمئن نقدر ی _خب،خب از کجا ا

 

 بلند شد  ی ضرب از صندل  کی

 

 میارسونیم یشده غمزه؟دار ی_چ

 

بلند شد   نییِکل از پا   یصدا  دیبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل

از اتاق   عیحمزه مات نکاهش کردو سر دی ،رنگش پر

 خارج شد ،  

 

 دندیپله ها که رس نییپا 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۰#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 آمد   شوازشانیخانوم با شوق به پ  اطلس

 

 عروس بشه  خوادی ، ناز م نی_مژده بد

 

 هیحرکت به نرده ها تک یحمزه نگاه کرد که ماتو ب  به

 ناز بود،  حینگاهش لبخند شادو مل  ریداده بود و مس

 

 دل حمزه ، خدا اورا بکشد،  ی اورا بکشد برا خدا

از پله ها باال رفت   عا یخواست به سمتش برود سر تا 

 برگشت  شی پالتو  نویماش چییو با سو

 کردو سالن را ترک کرد.  یبه جمع بلند خداحافظ رو

 

 :کجارفت؟الیژ

 

 یدوستش باهاش تماس گرفت گفت کار واجب یچی_ه

 داره 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شام   همه را دعوت به ژهیگفت همزمان من  یآهان الیژ

به او    یناز از جفتش رد شد نگاه شرمنده ا  یکرد،وقت

 کرد 

 

 بشه، من...  ی نطوریا خواستمی_غمزه من نم 

 

 حرفش را تمام کند،  نگذاشت

 

 ی شد،خوشبخت باش شش،تمومی_ه

 

بغلش کند خودش را آرام   خواستیکه ناز م  یزمان

  ی در حق دوست چندساله اش نامرد  دید،شا یکنار کش

 کرد، یرفتار م نهنگویا  دیدنبا یکرد،شا

 

مدت ها طول    یریدلگ نیا د یبود،و شا  ریاو دلگ اما،از

به سمت سالن   دو یارام خودش را کنار کش د،ناز یکشیم

 رفت،   یغذاخور

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شد   یوارد سالن غذاخور  دیکش یقیعم  نفس

 نشست  دویمادرو عمه اش را عقب کش نیب ی صندل 

 

رو به  ختیریآشش م  ی همانطور که کشک رو  فروز 

 د یپرس دیفر

 

ها کجا عروسک مارو   یپسر شمران نمی_خوب بگو بب

 ده؟ ید

 

به گردن   یقر  دهید،فر یبگو یزیچ دیفر نکهیاز ا قبل

 دادو شروع کرد   زشیطالر

 

 میکه به مناسبت برگشتن غمزه گرفت یمهمون  ی_تو

 هم عنان از دست داده  یحساب  نکهیمقل ا ده، ید

 

احساس عذاب   د، یبلند به حرف خودش خند بعدم

 گشتیبرنم شکستویم ش یوجدان گرفت کاش قلم پا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۱#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

   دیرسیهم گرفته به نظر م  فرهاد

 

دوباره به  یشام در سکوت خورده شد وقت هیبق

 جمع را بدست گرفت د یفر برگشتند منینش

 

و داداش لطفا شماهم فردا شب حضور داشته  ی_ آبج

 شمیم ن،خوشحالیباش

 

و فرهاد ارام مبارک باشه    رفتیپذ لیبا کمال م فروز 

در مجلسشان   تواندیگفتو اعالم کرد فردا شب نم یا

 رفت یهم پذ  دی حضور داشته باشد،که فر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



وسط    لا یکردندو رفتند غرق در خ یکم خداحافظ کم

بود   امده ینشسته بود،حمزه هنوز ن شیسالن سر جا 

 کرد ی نگرانش م نیوا

 

شب گذشته بود، با   مهین۳ساعت نگاه کرد از  به

 د یفرهاد از جا پر  یصدا

 

 باباجان؟  یدار ی_هنوز ب

 

 لبخند نگاهش کرد  با 

 

 ن؟ یداریچرا ب ،شما یی_اره بابا 

 

 ،  یداریکه تو ب یل ی_به همون دل

 

 د یپرس دی ترد با 

 

 ن؟ ی_بابا شما خبر دار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 سر تکان داد   یبا زهرخند فرهاد

 

  ی_هم من خبر دارم هم مادرت،کاش زود تر کار

 منو ببخشه  کردم،خدایم

 

 را قورت داد  بغضش 

 

 کار ی_نگو باباجان،ناز حمزه رو نخواست شما چ

 هیمثال؟اصال اصال بهتر شد اگر  نیبکن نیخواستیم

  دیکشی کنار م  بعد ناز یسر خونه و زندگ  رفتنیم  یوقت

 خوب بود؟ 

 

 خوامی؟نم یمونیمنتظرش م دونم،تو یدونم،نمی_نم

 شهیخدشه دار م م،غرورش یدونیبفهمه ما م

 

 د یپدرش را بوس یگونه  بلندشدو

 

@Rooman_nazy1400
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 راحت مهربونم،من هستم  التونی_خ

 

مبل لم   یتکان دادو رفت،دوباره رو  ی سر  فرهاد

 در آمد  ی نگذشت که صدا یا  قهیداد،چند دق

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۲#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

استرس از جا بلند شدو به سمت در پرواز کرد، از   با 

 د یرا خواند، نگران پرس  یزیچ  شدیصورت حمزه نم

 

 ؟ یداداش  ی_خوب

 

 حمزه جگرش را خون کرد،  پوزخند 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که فکر   یشه،کسینم نیبهتر از ا نیبب م،ی_عال 

 ی از چ یدونیولم کرده ، م ستاده یپام وا کردمیم

 سوزم؟ یم

 

 نگاهش کرد  منتظر

 

قدم شد،اون بود که نخ  شیاون بود که پ نکه ی_ا

 شروع کرد   ویباز  نیداد،اون بود که ا

 

هولو وال بسمتش رفتو   رفت،با یداشت باال م  شیصدا

 دهنش گرفت  یدستش را جلو

 

 _غمزه فدات بشه ، داداشم آروم باش  

 

دهنش کنار زد و دستانش را   ی غمزه را از جلو  دست

 باال آورد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بدون اگر روز   نوی_باشه،باشه آرومم،آروِم آروم،اما ا

من اسمشو آوردم بدون که از سگ   ی تا روزگار

 از سگ کمتر یفهمیکمترم،م

 

 شام بخور ،    ا یداداش باشه، حاال ب _باشه 

 

 خوابمیم رمیگی دوش م هی رم ی_س

 

آخر   کردیباال رفتنش را نگاه کرد، فکرش را نم ناچار

آب    وان یل  ک یختم شود، نجا یقصه ناز و حمزه به ا

 خوردو به اتاقش رفت

 

  ۸ یساعتش را برا  قهیدق۴۰و ۴ساعت نگاه کرد به

 . دیکوک کردو خواب

 

 {اکو ی}د
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  یبودو رو  داریرا ب  شب یرا ماساژ داد،کل د  چشمانش

،به سود    کردیاش کار م ی شرکت تجار  ی پرونده ها 

  ی کسریبود،اما هنوز هم  ده ی رس ی ادیخالص و ز یده

 فکر کردن داشت  یمعامله ها جا

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۳#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 در امد اجازه ورود را صادر کرد   یصدا

 

 اومدن  یی_سالم جناب مهندس خانوم صفا 

 

  یاعصابش متشنج بود و تحمل عشوه ها  دیکش یپوف

 قابل تحمل،  ریغ  روسیدختر س

 

@Rooman_nazy1400
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 ادی_بگو ب

 

اتاقش   یکفشش تو یپاشنه ها   یبعد صدا هیثان چند

 پر از عشوه اش بلند شد  ی صدا دویچیپ

 

 یلتشاه _سالم جناب دو

 

 تکان داد  ی سر

 

 _امرتون؟ 

 

 شده اش را باال داد   فتیل   یابرو یکتا ی

 

 نم؟یکه بش  د یکنی_از دعوت نم

 

 پا انداخت  ی پارو الیخیب

 

@Rooman_nazy1400
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 د،یسر پا بگ  دمی م حیکوتاست ترج غامتونی_اگر پ 

 

 پیو ت افهیدختر پنچر شد انتظار داشت با آن ق افهیق

از او استقبال کند،خنده   یگرینقصش طور د یب

 کرد  یمصنوع

 

 _انگار مزاحم شدم 

 

که   د یکارتونو بگ  دیاومد نجا یحاال که تا ا ی ول   قای_دق

 میرو مالقات کن گهیهمد گهید  کباری م یمجبور نباش

 

دختر اندازه توپ شده بودند، و معلوم   یچشم ها عمال

 برخورده   شیقبا  جیریبود به ت

 

  یما و خانواده ملکشاه _پدرم گفتن حاال که خانواده ش

 هیتسو یبرا عا یسر  نیمشکالتتون رو برطرف کرد

 دیحساب به دفترشون مراجعه کن
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 آشکار شد   اکوید شخندین

 

سال ها   نیا یحساب؟ فکر کنم پدرتون تو هی_تسو

دو    شیی که االن  دارا ده یانقدر از هر دو طرف دوش

 ها باشه،  یها و ملکشاه یدولتشاه  ییبرابر دارا

 

 نگاه کرد  اکو یبه د ضی غ با 

 

 دیکن  نیبه پدرم توه دی_شما حق ندار

 

 نگاهش کرد  سرد

 

 _در پشت سرته

 

شده بود،و با  ریکلمه تحق یواقع  یبه معنا  چاره یدخترب

  شیبرا  یملکشاه  ینام استقبال 》خودش فکر کرد 

 تکان داد،  یسر  《جذاب تر بود 

 

@Rooman_nazy1400
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  جوابیب نتونی توه نی ،ا دی_منتظر تلفن پدرم باش

 مونهینم

 

 نثار دخترک کرد،   ی سردو تو خال   نگاه

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۴#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

کولش گذاشتو   ی دمش را رو ییکه دختر صفا   یطور

 نداشت،  ی قرار مهم چی امروز ه یرفت، برا

 ند،یدخترک را دوباره بب خواستینم فقط

 

گذشت،انگار   نیمانند شخم زدن زم شی برا روزید  کل

به او ثابت کند   خواستیم  کردو ی روزگار با او دوئل م

 خواهد رفت ،  شیاو پ لیمطابق م زیهمه چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ختهیبهم راسم آلند را آورده بود خودش هم  یوقت  از

که  یزیبود، دخترک هم حتما حال او را داشت،چ 

بود که دخترک  نیفکر ا خورد یخوره وار اورا م

 شوهر دارد 

 

رفته، از خودش    ادشی دن یکرد نفس کش احساس

  یمولکول به مولکول بدنش حت  یوقت  شدیم زاریب

   داد، ینسبت اسم دخترک واکنش نشان م

 

باال   دیشروع به زنگ خوردن کردو اسم سع   لشیموبا 

 آمد،دکمه اتصال را زد 

 

 _بله

 

 ؟ یخوب  اکو ی_سالم د

 

 ؟ی _ممنون تو چطور
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 ثبت سند شرکت زنگ زدم  ی_منم خوبم ،راستش برا 

 

 داد  هیاش تک یصندل  به

 

 _اونکه رفت واسه فردا! 

 

امضاء کنن  خوانیاومدن م ی _راستش خانوم ملکشاه

خودتو   یتونیتو م ان،حاال یفردا ب توننی نم نکهیمثل ا

 ؟ یبرسون 

 

غمزه باز هم تخس    دیهم ساب یرا رو   شیها   دندان

 شده بود 

 

امضاء   امیدارم من فردا م  ی_نه قرار فوق العاده مهم

 زنمیم

 

 _باشه داداش پس فعال 

@Rooman_nazy1400
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 _فعال 

 

ثابت کند   خواستیرا قط کرد،دخترک چموش م تلفن 

 ردیگینخ نم یاز کس  دهدو یرا انجام م کار خودش 

 

 }غمزه{

 

 کرد یم د،احساس ینوشیآرامش قهوه اش را م با 

 توانست یچطور م رد،مردکیرا بگ  اکو یتوانسته حال د

 قرار بگذارد!؟ ی با کس 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۵#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

قرار نذاره؟اصال به  چرا》گفتیاز درونش م  یی صدا

انتظار  ی زن شوهر دار هیداره؟ تو االن   یتوچه ربط

بکنه    نکاروی با تو قرار بذاره؟ اصال بخواد ا ادیب ی دار

که با وجود شوهر    یباش  حیوق نقدر یا ی تونیهم تو م

 《؟ ی بهش پا بد

 

  خواستیم دی کش یق یتندو پشت سر هم نفس عم تند

سر باال    دی سع یبا صدا   ردیرا بگ  شیاشکها  ی لوج

 آورد 

 

   دیامضاء کن  دییشما بفرما   ی خانوم ملکشاه دی_ببخش

 

 شدو با زبان لبش را تر کرد  بلند

 

 ؟ یچ یدولتشاه  ی _پس امضاء آقا 

 

@Rooman_nazy1400
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جوابش را  کردیکه برگه ها را آماده م نطوریهم دیسع

 داد 

 

کنسلش   تونهیداره که نم  ی_گفت قرار فوق العاده مهم

 امضاء کنه ادیکنه،قرار شد فردا ب

 

  دانستیالزم را انجام داد،اصال نم  ی امضاء ها   عایسر

  توانستیکه نم یچه کرده و چه نکرده،چه قرار

 کنسلش کند؟  

 

  اکوینثار د دیآ  یهرچه از دهنش در م خواستیم  دلش

 نکرده ،  ییطا که او کار خ  دانستیکند اما م

 از او بود ، ییواقع پرو  در

 

  طیبا او باشد، آن هم با شرا خواستیدلش م یکس  چه

 که داشت،  یقمر در عقرب
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  دادیاجازه نم نباریباز کرد،ا  شیرا برا یدر عقب   راننده

بودن سر آمده   فیشود،دوران ضع   ریسراز  شی اشکها 

 بود، 

 

و از   استد یب ی فروش ینیریش  کی ی داننده گفت جلو  به

 ینیریش   خواستیکند،م دیها خر ینیریانواع ش

 شرکتش را بدهد، 

 

 زد   ادیعمارت که شد مث همان گذشته ها فر وارد 

 

 که گلتون اومده  نیا یاهل خونه ب ی _اها 

 

 با تعجب به استقبالش رفت مادرش 

 

 افتادم  رستانتیدوران دب  اد ی قهیدق هی زم، ی_سالم عز

 

 سر داد  یبلند  ی  خنده

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۶#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 بشم  طونی _قراره دوباره همونقدر ش

 

 کرد   یها نگاه ینیر یش به

 

 شرکت شدن من  سیرئ ینیریش دیی_بفرما

 

را   ژهیبعدم من دیبغلش کردو بوس یبا خوشحال  الیژ

 کیهم به او تبر  ژهیصدا زد که جعبه ها را ببرد،من

 گفت، و او با لبخند جوابش را داد 
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  نارویبهتر  اقتی من ل  یمبارکت باشه،بچه ها  زمی_عز

 دارن، 

 

 د یحمزه لبخند از لبش پرکش  اد ی با 

 

 _مامان حمزه کجاست؟ 

 

 د یاسم غمزه خنده اش پرکش دنیهم با شن الیژ

 

از آقاجون   نکهی_صبح زود رفت شرکت،مثل ا

به بعد خودش رسما کار  تجارت   نی خواسته از ا

 قبول کرد  عا یفرشو انجام بده،آقاجونم سر

 

 تکان داد  دنیبه نشانه فهم ی سر

 

 _غمزه ؟ 

 

 _جانم مامان؟ 
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نگران حمزه ام ،باور کن   یل ی_راستش من ...من خ

من   نازو دوست داره گفتیبهم م ومدیاگر زودتر م

  دمی...اما ترسزدم،اما یهم رو م  ده یبخاطرش به فر

حمزه هم  یحسه زود گذر باشه...حت هیحسشون 

 به من نگفت  یزیچ

 

را به   الیدردناک بود،ژ  شیمادرش برا یها   اشک

 د یآغوش کش

 

نکن مامان جان،البد قسمت نبوده،مطمئن باش   هی_گر

مدت به   هی هیکنه،کافیحمزه هم خودشو جمو جور م

 م،یچیدستو پاش نپ

 

را    شیاشکها  دادیهمانطور که سرش را تکان م الیژ

باال رفت و   دویمادرش را بوس  گریپاک کرد،بار د 

 را عوض کردو برگشت،   شیلباس ها 

 

 _ظاهرا خونه غرق ما دوتاس 
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امشب ،   ی برا دیفر یجون که رفته خونه _اره،آقا 

 ناست، یزم یکارا  ری باباتم تا عصر در گ

 

 تکان داد  ی سر

 

 _اطلس خانوم کجاست؟ 

 

 ناهار ؟  میبر ،ی، امروز رفته مرخص دونمی_نم

 

 مامان  می_بر

 

آشپزخانه  یتو ژهیدر کنار من ی را سه نفر ناهار 

 خوردند ، بعد ناهار به اتاقش رفت تا استراحت کند، 

 

بود،با خودش   دهیتخت دراز کش ی که رو نطوریهم

گرفت   میکرده،تصم  یخچال ی کیفکر کرد چقدر هوس ک
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درست    یخچال ی کی شدن از خواب ک داریبه محض ب

 کند

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۷#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

  یمضاعف  ی انرژ کردی احساس م دارشد یخواب که ب  از

 آمد  یدارد،هرچه افکار شوم به سمتش م

 زد، یآنها را پس م   عایسر

 

کالمو   یها بود آهنگ ب پوریپودر کردن پِت مشغول 

 را هم مرخص کرده بود،   ژهیگذاشته بودو من یمیمال

 

 _سالم 

@Rooman_nazy1400
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رنگ   شیمرتب اما چشم ها  کویگاه کرد ،ش حمزه ن به

 وارد شد  یخون بود، از در شوخ

 

اُرالَسلَطنِه خسته نباش  ی_به به، آقا    یتُج 

 

 زد  یلبخند خسته ا  حمزه

 

 کجان؟  هیبال،بق طونیش  زی_مزه نر

 

اتاق مطالعس   یتو  رونن،مامانمی_بابا و آقاجون که ب 

رو هم خودم    ژهی،منی ،اطلس جونم رفته مرخص

 مرخص کردم 

 

 حمزه درهم گره خوردند  یها ابرو

 

 _آقاجون با اون حالش کجا رفت؟ 
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 د،یبود چه بگو مانده

 

 دونم ی_اوممم...نم

 

 صدا دار بود   یادیبرادرش ز پوزخند 

 

 نََوش؟ هیی_رفته کدخدا

 

 نگاهش کرد  اطیاحت با 

 

 یدربارش نزن یرفح گهی_قرار بود د

 

 تکان داد  یحمزه سخت شد و سر نگاه

 

 استراحت کنم   رمویباال دوش بگ رمی_م

 

 زد  یلبخند

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که آماده شد صدات   م یخچال ی کیک  ی _برو داداش

 کنم، یم

 

گفتو باال رفت، دوباره مشغول شد   یباشه ا  حمزه

درآورد تا آب کند که  خچال یکاکائو ها را از داخل 

  زیم یاکائو ها را رو اش زنگ خورد ،ک  ی گوش

 گذاشتو به سمت کانتر رفت 

 

دستپاچه شد ،    لیصفحه موبا  ینام افتاده رو  دن ید با 

دست   شیچه کند دستپاچه به موها دیبا  دانستینم

 د،یدیانگار که از پشت تلفن او را م دیکش

 

به بدون  دیآمد با  ادشی رنگ را که لمس کرد  نوارسبز

کرد لرزش   یاز دست او ناراحت باشد،سع  ل یدل 

 را کنترل کند  شیصدا

 

 _بله؟
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 جوابش را داد  هیاز چند ثان بعد

 

 _الو 

 

 د؟یی_بفرما

 

 ؟  ی_چرا امروز رفت

 

 برم، تونستمی....خوب چون فردا نم_اوممم

 

  یزد،با حرص  یشخندیکرد از پشت خط ن احساس

 آشکار گفت 

 

داشت؟ شما    به شما ی_حاال رفتنو نرفتن من چه ربط

 ن، یکه قرار مهمتونو کنسل نکرد

 

 که ته خنده داشت جوابش را داد  ییصدا  با 

@Rooman_nazy1400
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بعدم از   رفت،یم شیکارا هماهنگ پ دی_به هر حال با 

کنسل    شدیبود نم یکه قرار فوق العاده مهم  ییاونجا 

 بشه

 

 هم فشار داد  یرا با حرص رو   چشمانش

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۸#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 نیکه از قرار مهمتون برام حرف بزن  ن ی_زنگ زد

 

 ختیکرد که دلش ر یمردانه ا  خنده
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صحبت   یقرارا با کس نیوقت از ا چ ی_نه من ه

 خوامیسنندج م رمیم  یمدت ه ی یچون فردا برا کنم،ینم

 ثبت شرکتو بدم به خودت   ی وکالت کارا

 

شدو از جمله دومش دلش   یجمله اولش حرص از

 شد  یکجوری

 

 کنم  کاریچ دی _خوب ...خوب االن من با 

 

ساعت ،  ۱ لمم،تا یوک ش یاالن پ کنمی م مشی_دارم نتظ

 دم یم لتیدر عمارت تحو  امی م گهید  میساعتو ن۱

 

 _باشه 

 

 _فعال 

 

را قط کرده    ی گوش  دیبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل

اش دوچندان شده بودو تند   ی ادب،انرژ ی بود،مردک ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از   اکو ی د  خواستیم  داد،دلشیرا انجام م  شیتند کارها 

 اش بخورد،   یخچال ی کیک

 

  خواستی ،اما خوب دلش م دیرسیبه نظر م مسخره 

که اسم شوهر   ی دست خودش هم نبود،جهنم از مرد

 وقت نبود،  چی ه دویکشیم دک یرا 

 

  دیپوش یگذاشتو لباس مرتب  خچالیرا داخل   کیک

 کرد یاشپزخانه بود،احساس م یحاضر و آماده تو

 هم    دارید  یبرا یواشکیبه گذشته ها که  برگشته

 زد ی م یبه هر در قراریب  هولو

 

  ی آشپزخانه نشسته بود که دوباره گوش ی صندل   ی رو

 را برداشت  یگوش عیاش زنگ خورد سر 

 

 _الو 

 

   ا ی_دم درم ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را قط کرد  یگوش  عی سر  و

 

همراه   یرا داخل ظرف کیتکه بزرگ از ک  کی

  نهیچاقوچنگال گذاشت،خودش را دوباره داخل آ

 چک کرد  یراهرو ورود  ی سرار 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۶۹#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

  یقیعمارت را بازکند نفس عم اط یدر ح نکهیاز ا قبل

داده بودو   هیتک نیبه ماش   اکویدر را باز کرد،د  دو یکش

 د، یباریاز چهره اش م یخستگ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اش را از   هیاش قنج رفت ،تک  یخستگ یبرا دلش

جدا کردو به سمتش قدم برداشت او هم جلوتر    نیماش

سالم داد که جواب سالمش را    اکوی آمدو زود تر از د

 گرفت،  یبا خستگ

 

ثبت احتماال  یی، زمان نها  ریپوشه رو بگ نی_ا

   دمیبهت خبر م شو ییپسفردا باشه حاال باز زمان نها 

 

 را گرفتو تشکر کرد   پوشه

 

 من رفتم  گهی_خب د 

 

 ند هول شد خواست عقب گرد ک تا 

 

 اکو؟ی_د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مسخ شده نگاهش کرد ،حواسش نبود   ش یروبرو  مرد

و اسمش را صدا زده بود ،حواسش نبودو با همان  

 لحن گذشته ، با همان ناز گذشته دلبرده بود، 

 

 ، حواسم نبود  دی_بب...ببخش

 

 اخم کرد  اکو ید

 

 _بله؟

 

 نگاهش کرد  جیگ

 

 بله؟  ی_چ

 

 ؟  ی _مگه صدام نزد

 

 گفتو ظرف را به طرفش گرفت  یاهان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ه؟یچ نی_ا

 

االن درست کردم،گفتم حاال که تا   و یخچال ی کیک  نی_ ا

 د، یقسمت بود بخور د،یاومد یعنیاِممم  ی دم در اومد

 

چه خبر بود، نگاهش   اکوی در دل د  دانستیخدا م فقط

را دور زد قبل از  ابانیو رفت، خ ، ی خال  ی کردو تشکر

 شود،   اتیبرود اشاره کرد که  داخل ح نکهیا

 

در را ببند   نکهیرفت اما قبل از ا اتیداخل ح  اریاخت یب

گذشته زنده شده   یخشکش زد، نا خود آگاه خاطره  

 بود... 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۷۰#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 }گذشته{ 

 

را نگه  نیگفت ماش  اکو ی به د دندی که رس ابانیخ سر

 دارد 

 

 شد  قی عم اکوید یها اخم

 

 در عمارت  برمتیظهر؟م ۲ساعت   ابونی_چرا سر خ

 

که به   یدست  یحرکت کند دستش را رو   نکهیاز ا قبل

 دنده وصل بود گذاشت

 

 م یخوشگذروند یهرچ اکو،نذاری_نه جون من د

 زهرمارمون بشه،

 

 _صد دفعه گفتم جون خودتو قسم نده 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 برم  گهی _باشه فدات من د

 

زده   یرا بازکند قفل مرکز  ن یخواست در ماش نکهیهم

 شد، شکه نگاهش کرد 

 

 ؟ ی_وا!چرا قفلو زد 

 

 د یخند طان یش  اکو ید

 

 رفت  ادتی یزی چ هی_

 

 دیافتادو با عشوه خند شی دوزار

 

 ....نیبیم یکی وقت ی_

 

 }حال{

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را آرام   کرد،دستشیرا حس م   شی لب ها  یداغ  هنوز

چشمانش را فشرد ،آهسته لب    دو یکش  ش یلبها  ی رو

 زد 

 

 《من یممنوعه زندگ نیتر نیر یش ریبخ  سفرت》

 

قرار بود امروز حالش خوب باشد، اما مگر  مثال

آن همه  یبرا  دادند،دلشیخاطرات گذشته امان م

 عشقو احساس خاک شده کباب بود، 

 

روزها دوباره داشت سر از   نیکه ا  یاحساس   عشقو

 اورد، یخاک در م

 ز یآشپزخانه که شد حمزه و مادرش دور م داخل

 نشسته بودند 

 

 رون یب نی_سالم، چه عجب از اتاقا زد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یچشمانش را مال   دو یکش یا ازه یخم  حمزه

 

 ؟ ی_حرف نباشه ، بعدم کجا رفته بود 

 

به سمت   اورد یو شالش را در م  یکه دوش ی درحال 

 رفت   خچالی

 

  لیمدارک آوردن رفتم تحو  ی سر  هی یدولتشاه  ی قا _آ

 گرفتم، 

 

 گفت عیسر  الیژ

 

 داخل؟   ادیب یدعوتش نکرد   اکو؟چرای_د

 

 جوابش را داد   زدیرا برش م کیکه ک نطوریهم

 

 بره سنندج د یسفر مهم داره با  هی_گفت  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۷۱#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

تکه بزرگ    کیهرکدامشان  یگفت، جلو یآهان الیژ

  دید  یوقت  دو یگذاشت،حمزه ظرفش را جلو تر کش کیک

 د یهم برش زد پرس یغمزه برا

 

 ؟ ی_مگه نخورد 

 

که چنگالش را به سمت    یدرحال   حواسیب غمزه 

 جوابش را داد   بردیدهانش م

 

 _نه چطور 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 برش گنده رو خورده؟  ن یا ی_پس ک

 

 با ذوق نگاهش کرد   ال ید،ژیچه بگو دانستینم

 

 مامان جان؟   یبرد  اکوید ی_برا

 

 حمزه قفل دهانش بود  نگاه

 

 داره؟   ی_خب، اره مگه اشکال 

 

اق شده بودند   یبا چشمان مادرش  که از ذوق بر 

 سرتکان داد، 

 

 ، یچه اشکال  زمی_نه عز

 

 گنگو ناخوانا   کرد،ی اما هنوز نگاهش م حمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

وگرنه اجازه   ست،ین  یا  دهی در  ه،آدمیپسر خوب اکو ی_د

 بشه  کتیشر دادمینم

 

فاصله هارا   گفتیم  یزبانی اش با زبان ب چارهیب  برادر

 شیبرا  اکوید ی از آنکه زمان خبریکند، ب  ت یرعا 

 محرمتر از پدرو برادرش بود، 

 

 .  ی داداش یکه هست ی_مرس 

 

 

 {اکو ی}د

 

 کیتکه ک کی شد،آن یمحو نم شیلبها  ی از رو لبخند

  ریسال س کی یآنقدربه او مزه داده بود که انگار برا

 شده، 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۷۲#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

  خواستیاسمش را صدا زده بود، تا مغزش م یوقت

دهد که فکر کردن به غمزه حرام  حیتوض شیبرا

 کرد، یشکل ممکن آن را خفه م  نیاست،به بد بتر

 

 ینیپمپ بنز ی راه ورود نی،بیتخس خوردن  دخترک

 طنتیاز آن ش خواست، یم طنتیش  یکم ستاد،دلش یوا

زد داخل    نیکه بنز نیبعد از ا ی سالگ۱۷،۱۸  یها 

 اش را برداشت،  ی نشستو گوش  نیماش

 

دخترک   دانستیشب،نم مهین۳۷و۱ساعت نگاه کرد به

 ک ی شیبرا خواستی دلش م دار؟فقطیب  ا ی خواب است 

 کردن کرد  پیبفرستد،بسرعت شروع به تا  امکیپ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 《ممنون کتیک بابت》

 

شروع    توانستیتشکر ساده بود اما م کی نکهیا با 

باشد،  به خودش خنده اش   یاس ام اس باز  کی

مانده   امشیمنتظر جواب پ ابانیوسط ب با ی تقر گرفتیم

 بود، 

 

 که جوابش آمد   دینکش قهیدق ۲ به

 

 《ن؟ یدینوشجونتون،رس》

 

 کرد  پیبه تا   شروع

 

 《ابونمیب یتو نه،》

 

 《دیحرکت کن  عیسر  خطرداره》

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 《ریبرو بخواب شب بخ خب عروسک لهیخ》

 

 قه یدق۵به  کی نزد یز یآمد چ  رید امشیجواب پ نباریا

 

 《ریتوهم بخ شب 》

 

 کی لحظه تو بود  کیرا که خوند خنده ش گرفت، امیپ

  دیرا روشن کردو راه افتاد،فردا با   نیلحظه شما،ماش

 گرفت ی م یری گیادامه پ یدوباره سراغ مهرداد را برا 

 

که در سنندج  یعمارت د،بهیصبح بود که رس۸  ساعت

  با یداشتند رفت،مستخدم اتاقش را آماده کرده بود،تقر

 تخت با همان لباس ها قش کرد،  ی رو

 

شبش را با   ی ها یباز  امیدلش خواست پ کهوی

 دخترک دوباره بخواند

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۷۳#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

هوا دخترک را مثل  یب  شب ید

 زیهمه چ ی بود،روزگار صدازده《عروسک 》گذشته 

 را داشت،   رفت،دخترکیم شی او پ یقلب  لیمطابق م

 

دردناکش را با دست فشرد،شماره مهرداد    یها  چشم

 ب داد را گرفت،بعد از چند بوق جوا

 

 ؟ یکله سحر  یگیم ی_هووم،چ

 

 ؟یتو هنوز خواب کهی_مرت

 

 ؟ یخوایم ی_تا چشت دراد ،حاال بگو چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

هرطور دلش   توانستی بود که م یتنها کس مهرداد 

 بد او صحبت کند،  خواهدیم

 

 د؟ یبه کجا رس قاتتی_ادامه تحق

 

 تر شد   اریهوش یمهرداد کم  یصدا

 

و سر   ی دوندگ  یباورت نشه بعداز کل دیشا  اکو ی_د

  لِ یوک  یزبون منش  ر یرو شل کردن از ز  سهیک

 ا یاقامت اسپان یکه طرف چندسال دمی ساالرخان کش

همزمان با    قا ی که دق نجاست یداشته ،حاال جالب ترش ا

 از زمان برگشتش خبر نداشت،   یول  ا یتو رفته اسپان 

 

 در هم فرورفت،   شی ها  اخم

 

 ؟ی_مطمئن

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 هم هست،   گهید زیچ هی_اره جوِن تو، 

 

 شد   کنجکاو

 

 ؟ی_چ

 

 هیهفته قبل از عقد دختره  هی بابا بزرگت  له ی_وک

جون کندم    یل یخ اره، یساالرخان م لیوک  یبسته برا

گشت   یدختره هرچ ی بوده،ول  یبسته چ انیجر نمیبب

 از بسته نبود،   یخبر

 

فرو کرد،اتابک خان چه   ش ی موها  یرا ال  شیها  دست

 ماجرا داشت؟   نیبه ا یربط

 

 شد بازم خبرم کن   یخب،هرچ لهی_خ

 

 داداش قط کن به ادامه خوابم برسم ی _اوک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از   یبه کل  د،خوابینوار قرمز را کش  یحرف چیه   بدون

  شد یکارش تمام م نکهیبود ، به محض ا دهیسرش پر

 ..... گفتیدرون قلبش م   ی،حس  گشتی به برم

 

 }غمزه{

 

امانش را   یف یو استرسو عذاب وجدانو بالتکل  ق ذو

هزار بار صفحه چت   شبیبود، از همان د  دهیبر

 را چک کرده بود  اکویخودش و د

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۷۴#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مکالمه شان ادامه داشته باشد،   خواستیدلش م چقدر 

پهلو به آن پهلو شد ،اوضاع  نیاز ا دو یکش یپوف

 کطرف، یحمزه هم  یناراحت کطرف،یخودش 

 

شادو خوشحالش کم حرفو آرام شده   شهیهم  برادر

 د،از یکشیم گاریس اطیوقت در ح ریهم تا د  شبی بود،د

  ی ا ازهیآمد، بلند شدو خم یبرنم  یهم کار یدست کس

 د، یکش

 

رفت،سالم بلندو   ن ییو پا   د یکش ش ی به سرو رو یدست

  شیسبد نان تست را جلو  الیدادو نشست ، ژ ییباال

 د یکش

 

 مامان جان  ی_مرس 

 

 شکالت صبحانه نمیا ا یزم،بی_بخور عز

 

 مشغول صبحانه بودند،که حمزه شروع کرد  همه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

   د،ی به من توجه کن قهیدق کی_لطفا  

 

 ی کردند،جرعه ا شیتماشا  دندویاز خوردن کش  دست

 شروع کرد   دو یاز آب پرتغالش نوش

 

 ازدواج کنم خوامی_م

 

و رک گفته بود که همه خشکشان    یناگهان چنان

 زد،ناباور برادرش را نگاه کرد، ازدواج؟! 

 

 نگاهش را به سمت حمزه متمرکز کرد  فرهاد

 

 باباجان!؟  ییهوی  نقدری_چرا ا 

 

  پا یرا چل   ش یدادو دستها  هیاش تک ی به صندل  لکسیر

 کرد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دارم ،نه   ی سالمه نه مشکل مال  ۳۰،   ستین ییهوی_

 کم دارم، چرا ازدواج نکنم؟ یزیچ افهیق پویاز لحاظ ت

 

 جوابش را داد  عا یسر  الیژ

 

اخه   یجوِن مادر ،ول  ی کم ندار یزی_معلومه که تو چ

 ! میشوکه شد کمی

 

کردو   کیرا به دهانش نزد   رشی ش وانیل   ساالرخان

 د یپرس میمال

 

 مد نظرته؟  ی_کس

 

 _بله

 

 را به حمزه دوخت  نبارنگاهش یا

 

 مش؟یشناسی_م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۷۵#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

 آب پرتغالش را مزه کرد   دوباره 

 

 ی_آره، ُدردان دولتشاه

 

بود همه شوکه نگاهش   یدنید  شانیها  افهیق

 مخلوط از ذوقو تعجب گفت یی با صدا الیکردند،ژ

 

 ؟ یگی_راست م

 

 _بله مادِر من دروغم کجا بود، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

موافق   میتصم نیتکان داد، انگار با ا یسر   ساالرخان

 جنباد  یسر میمال یبود،فرهاد هم با لبخند

 

عمرتو   ی ها  میتصم  نیاز بهتر یکی_پسرم شک نکن 

 ، یگرفت

 

 کرد  دییهم حرف پدرش را تا   حمزه

 

 نطوره، ی_قطعا هم

 

حمزه   یعنیکرد،ینگاه م زیماتو مبهوت به م 

با ناز مقابله به مثل کند؟ آن هم با خواهر  خواستیم

 !؟ از کجا ذهن حمزه تا ُدردان کشانده شد؟ اکو ید

 

 م؟ یرو بذار  ی قرار خواستگار ی _آقاجون ، فرهاد ک

 

  د یزده از جا پر شک

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شتریه بحمز دیاجازه بد ه؟ی_وا مامان !چه عجله ا

 سالشه،  ۱۸فکراشو بکنه،بعدم ُدردان همش 

 

حرفم را   یعنیبه حمزه انداخت که  یزی بعد نگاه ت و

حالت ممکن   نی تر لکسیحمزه با ر ی کن،ول  دییتا 

 جواب داد 

 

بهتره، بعدم غمزه جان   میتر اقدام کن عیسر ی_هرچ

فکر کردن   شتریبه ب یازیمطمئنم ن ممیمن از تصم

 ست،ین

 

 حرف حمزه سرش را تکان داد  دییهم به تا  الیژ

 

  یبزنه وقت ی_اره بابا مگه بچس که رو هوا حرف

 گه ید   خوادیم یعنی خوادیم  گهیم

 

 به حمزه نگاه کرد  یچراغان   یبا چشمان و
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 گمیامشب به اتابک م نیخان:هم  ساالر 

 

حمزه از   میکردند به جز غمزه، تصم دییتا  همه

با   گرید  یکردن نسبت  دایمتعجبش کرده بود، پ کطرفی

 سردرگمش ،  گرید طرفیاز  اکو ید
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       ۷۶#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

   دیبا ذوق خند الیژ

 

 نم،یبی_بخدا انگار دارم خواب م
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 بلند شد  شیاز سر جا عیسر بعدم

 

 کار نکرده دارم   یل ی_پاشم برم که خ

 

 ی بلند شد اوهم بدنبالش تشکر شی که از سر جا  حمزه

باال برود دستش را   نکهیکردو برخواست، قبل از ا

 گرفت 

 

  نینکن، بب نکارویا یتوروخدا سر لجولجباز  ی_داداش 

 هیاصال  یهست  یاون دختر گناه داره،تو االن عصبان 

عوض شه ،ها؟بعد درباره    مدت برو سفر حالو هوات 

 م،یحرف بزن شتریازدواجت ب

 

 د، یخواهرش را بوس  یشانیخم شدو پ لکسیر  حمزه

 

اون  ستیوجود نداره بعدم، قرار ن  ی_شک نکن انتقام

ام و دلم   یجد  ممیتصم ی دختر بدبخت بشه،منم رو 

 جمله رو تکرار کنم   نیا گهیچندباره د خوادینم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 هیوار به نرده ها تک چارهیاز پله ها باال رفت،ب و

 ی حرص زندگ دانست ینم شد ینم نیداد،بهتر از ا

حمزه   یناگهان  میتصم ا یمزخرف خودش را بخورد،  

 را؟ 

 

روزگارش شکست خوردو   ینجا یکه تا ا  خودش 

حمزه هم به روزگار او   خواستیشکست اصال دلش نم

 دچار شود، گناه پدر مادرش چه بود؟ 

 

 دند یفهمیاش را م تهیازدواج فرمال  هیقض  یوقت مطمئن

  خواستیسرخورده خواهند شد،نم یبه اندازه کاف 

 حمزه هم اضافه شود  ی بعدها افسوس زندگ

 

اش داشت زنگ   ی اتاق شدو در رابست گوش داخل

 خت،ی که افتاد دلش ر ینگاهش به تاچ گوش خوردیم

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 
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       ۷۷#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 د یسبز رنگ را کش  نوار

 

 _الو؟ 

 

 مکث جواب داد  هی از چندثان بعد

 

 _غمزه؟

 

  خواستیقلبش از تپش افتاده،دلش م کردی م احساس

 زبانش را گرفت  یجلو  یجاِن دِل غمزه ، ول  دیبگو

 

 _بله؟
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گفت اگه امروز   دیزنگ زدم،سع  ی ادار  ی _بابت کارا

 ؟ یبر یتونیبهتره،م  یا یب

 

   رمی_آره م

 

هردو چند لحظه سکوت کردند، خودش را    دوباره 

 جموجور کرد،

 

 د؟یندار ی _کار

 

 جوابش را داد  آرام

 

 _نه، فعال خدافظ 

 

 _خداحافظ  
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تخت انداخت، ذوق   یکه قط شد خودش را رو  تلفن 

شوهر    یزده به سقف نگاه کردو به عذاب وجدان برا

 گفت،   یی اش برو بابا  یال یخ

 

هم حس اورا   اکویفکر کند که د  نگونه یداشت ا   دوست

 داد،   امیموقع پ رید   شبید  نیدارد،بخاطر هم

 ی رو دی اش زنگ خورد با ذوق پر  ی گوش  دوباره 

 زنگ زده،  اکو ی فکر کرد دوباره د  ی گوش

 

زل زد،    یبه گوش س یشماره ناز پوکر ف  دن یبا د ی ول 

با او همکالم   خواستیاز ناز دلخور بود و دلش نم

 جوابش را ندهد  امدیدلش هم نم ی شود، ول 

 

 _الو؟ 

 

 ؟ ی_سالم غمزه خوب

 

 ؟ی _ممنون تو چطور
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       ۷۸#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

 _منم خوبم راستش زنگ زدم شخصا دعوتت کنم

 

 باشه؟  ری_خ

 

 کرد  یخندها  ناز

 

 .مهی_واال راستش چطور بگم....فردا شب نامزد

 

 دلش گرفت   یا لحظه
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 ی _مبارک باشه،خوشبخت بش

 

 تشکر کردو با ِمُن ِمن ادامه داد  ناز

 

منو  یازت خواهش کنم از حمزه بخوا خوامی_غمزه م

در    یکه بخوا ستین یز یببخشه،راستش عشق چ

دنبال   ی آه دل کس خوامینم ،منیبرابرش مقاومت کن

 باشه   میزندگ

 

زد، داشت عشق    یناز پوزخند یدلش به حرف ها   در

از آن گذشته اصال از لحن   داد؟ یغمزه شرح م یرا برا 

   امد،یصحبت ناز خوشش ن

 

  الیبا خ زمیعز ستیدنبالت ن   ی_مطمئن باش آه دل کس

 شروع کن،   تویراحت زندگ

 

احساس   دونمیغمزه ،من م یکنیفکر م  ی نجوری_تووا

منو ناراحت    نیو ا  قهیحمزه نسبت به من چقدر عم

 کنه یم
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ند  ثابت ک نکهیا یکرد،برا یم یرو  اده یداشت ز  گرید

 دیبلند خند افتاده ین  یاتفاق خاص

 

  ستیبگم الزم ن دی؟با یکنیفکر م  ینجوری_ناز واقعا ا

 کنه؟یچون حمزه داره ازدواج م  ی ناراحت باش

 

ناز هم به گوش   ینفس ها  ی صدا یحت یلحظه ا یبرا

 د یرسینم

 

 _جد...جداً؟  

 

 _جداً. 

 

  یعروس خانوم ک  نی_خوبه خوشبخت باشه،حاال ا

 هست؟ 

 

 دیخند  باز
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 د یبش زی سوپرا  گم،بذاری_نم

 

 .ریشب بخ   شمیمزاحم نم گهی_آهان ، خب د

 

  یگفت که غمزه لحظه ا یچنان آهان را حرص ناز

 تعجب کرد 

 

  ر،ی_شب بخ

 

او و  نی ب کردی شد،احساس م  رهی خ یصفحه گوش به

  د یشده،شا  جاد یا لومتریچند ک هی به قَطور یواریناز د

 حمزه.  یاز همه برا شتری بهتر بود،البته ب نگونهیا

 

 }دو روز بعد{ 
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چک کردو از اتاق   نهیبار آخر خودش را درون آ یبرا

خارج شد همه حاضرو اماده بودند،همه شامل عمه  

 شد، یاعضا خانه م هیفروز و بق

 

 َکم راه افتادند  َکم
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       ۷۹#پارت 

              اکو ید  یبرا ی # غمزه ا

 

 

با خودش فکر   شهی،هم دیبارینم نم م یبهار باران

ها در خانه   ی خواستگار  یها برا یدولتشاه  کردیم

  هیقض ن یبرعکس ا قایدق  یها را بزنند،ول  یملکشاه

 اکو، ی اتفاق افتاد آن هم با برادر خودش و خواهر د

 

 }گذشته{ 
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تازه رفته بودندو عمارت   سایپر یها خواستگار

بود،هرکس درباره   جان یها سراسر شوزو ه یملکشاه

 کرد، یصحبت م ان یخانواده آر ی از خصلت ها یکی

 

اوهم دلش سرشار از شوق شد،داخل اتاقش   ناخوداگاه 

سر برسدو اورا   یکس  خواستیشدو در را قفل کرد،نم

 ند، یبب لیبا موبا

 

جواب   کردیرا گرفت، خدا خدا م اکو ی شماره د  ارام

  بودیخواب م  د یساعت با  نیپادگان ا نیبدهد،طبق قوان

ساعت به بعد تا خود صبح با غمزه صحبت  نیو از ا

 کرد،یم

 

 د ی ذوق زده خند دیچیکه در گوشش پ اکو ید  یصدا

 

 _الو 
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 _جان؟ 

 

 دیپتو بردو باز خند  ر یرا ز  سرش

 

 _جونت سالمت عشقم 

 

 دیمردانه خند اکو ید

 

  ستیبند ن ییره دستم به جا راهم دو یدونیم طونی_ش

 ؟ی کنیم  ی دلبر

 

 را پر از ناز کرد   شیصدا

 

 ؟ ی_وا!چه دلبر 

 

 د یغر صیحر  اکو ید
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 ذاشتمیتنت نم یسالم رو   ی_آخ اگه اونجا بودم جا 

 

 گفت   یلحن خاص با 

 

_هنوز پشت گردنم کبوده مجبورم همش موهامو باز  

 بذارم 

 

 منه عروسک  ت ی_مهر مالک

 

 اکو؟ی_د

 

 _جون؟

 

خوشم اومد از  نقدیبود، ا ا ی پرس هی _امروز خواستگار

 م؟ یشی ما مال هم م یکِ  گهی د ،پسیخواستگار
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 دیچیپ ی در گوش اکو ید قینفس عم  یصدا
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       ۸۰#پارت 

              اکوید  یبرا  ی#  غمزه ا 

 

 

زود داره اما سوختو   روی_عجله نکن عروسک د

 سوز نه،

 

 اکو ی_د

 

 _جون؟

 

 راستشو بگو؟  ی _چقد دوسم دار
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 یفکرشو بکن یتون یکه نم ی_اونقدر

 

 دوست دارم  یل ی_منم خ

 

  ی بود که تا االن خورده شده بود نیاز ا ری_غ

بسته به دستت   هیراه مدرسه  یعروسک ، فردا تو 

 مراقبش باش  یحساب  رسهیم

 

 شد   کنجکاو

 

 هست؟  ی_چ

 

 . زهی_سوپرا

 

جفت   کی دیان روز بسته به دستش رس   ی فردا

  ی الماس کار یها   هیاصل با حاش روزه ی گوشواره ف

به   اکوی شده، قرار شد که گوشواره ها را هر وقت د

 . ندازدیآمد به گوشش ب شی خواستگار
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 }حال{

 

کرد   ی دستش گوشواره ها را لمس کرد، هرکار با 

،انگار با خودش سر   ردیخودش را بگ ینتوانست جلو 

سال گوشواره هارا نگه داشته بود و  ۷لج افتاده بود ، 

 چ،یدر اخر ه

 

شدند ، سودابه    ادهی و پ تادندسیا ش یعمارت قم  ی جلو

به استقبالشان امده بودند،سودابه چنان در   اکوی و د

گفت   شیقربان صدقه اش رفت که قم دویآغوشش کش 

 داخل خانه، یها بماند برا ی ادامه احوال پرس

 

سالن    یو آفرت جان ورود   اکویخان همراه با د اتابک

بودو  ستادهیغرور ا د،بایلرزیم شی بودند، پاها  ستاده یا

 شلوارش گذاشته بود،  ب یدست چپش را داخل ج

 

 دندیرا در آغوش کش  گریاتابک همد ساالرو 
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       ۸۱#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

کرد که دست اتابک به سمتش دراز شد،   یسالم  آرام

 دستش را آرام در دست اتابک گذاشت  

 

 دخترم  ی_خوش اومد

 

کردو بازهم سالم داد   یهم نگاه اکو یکرد، به د  تشکر

  نطوریکرد،چرا ا یسالم خشک  اکو یکه در جواب د

 کرد؟ یرفتار م

 

حالش گرفته شده،وارد سالن که شدند   کردی م احساس

  د، ی با آفرت جان رس  ینوبت سالمو احوال پرس
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 هی و شالش را دست خدمه دم در دادو همراه بق  مانتو

  شیروبرو  قای دق اکویحرکت کرد، د منی به سمت نش

دست خودش   نکهیا کرد،بدون ینگاهش م  رهیبودو خ

 نازک کردو رو برگرداند،  یباشد با ناز پشت چشم

 

  نطوریبا او ا نکهینگاهش نکند، از ا کردیم  یسع

 بود،   امدهیخشک برخورد کرده بود خوشش ن

 خان با بسم هللا مجلس را بدست گرفت:   ساالر 

 

 خوامیکه م نهیا میینجا یامشب ا نکهیا لی _اتابک دل 

حمزه پسر فرهاد   یبرا شویُدردان دختر قم

از   یکیکنم، حمزه در حال حاضر   ی خواستگار

در    اریداره،و اتفاقا بس  ویتجار یشرکتا  نیبزرگتر 

 هیو سرما  ی ار آمده،خالصه که از لحاظ مال کارش ک

وصلت سر گرفت   نیکم نداره ،و اگر ا یزیچ چیه

 نیتونیم نکهیو ا  ذاره،ینوت کم نم یشک نکن برا 

   ن،یکن نانیبهش اطم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شی پسر عمو یخان که با دقت به حرف ها اتابک

 تکان داد  ی سر میبه نشانه تفه  کردیگوش م

 

  ستین یشک  چیه هیقینوه تو انسان ال  نکهی _در ا

وصلت موافقم اما حرف    نیساالر،منم جونو دلم با ا

 زنهیآخرو خود دردان م 

 

کرد،افکارش درست   نیدلش اتابک خان را تحس  در

  نقدریضد افکار ساالر خان بود ،چقدر خوب بود که ا 

 گذاشت،   ی به نظر نوه اش احترام م

 

  یپر از اشکش را چند بار پشت سر هم برا چشمان 

اشک ها بازو بسته کرد و سرش   زش یاز ر یری جلو گ

چشم در چشم   اکویرا به سمت مخالف گرداند،با د

 خورد یشد،نگاه اوهم غم داشت انگار مثل او حسرت م

 

که    کردیهمچنان نگاهش م  قیعم ییبا اخم ها  اما 

جه متو  دانستیناگهان حالت صورتش متعجب شد ، م
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زدو بازهم نگاهش را  یگوشواره ها شده ،پوزختد تلخ

 گرفت  

 

 اورد،یب ی دردان را صدا زد و خواست چا  سودابه

کفشش باعث شد به سمت او نگاه   یپاشنه ها   یصدا

 کردند، 

 

پر   یمشک یموها دهیو کش  با یز یکلیبلند با ه قد

نسبتا برجسته  یو چشمان سبز خاص، لبو دهن  ی کالغ

  با یدختر واقعا ز نی خوش فرم بود ا ییدماغش خدا 

 بود، 
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       ۸۲#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا
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  یبلندش ساده و تا رو  نیساده و آست یی آلبالو لباس 

  شینقصش را به نما  یب کلیبودو ه شیزانو

 گذاشت، یم

 

کرد ناز قد کوتاهو   سهینش او را با ناز مقا ذه  در

 داشت،  یبا دماغ عمل  یبا چشمان مشک ینیچهره نمک

 

به  ی بود،وقت ختهیاطرافش ر شان یرا لختو پر  شی موها 

 کرد،   ییسالم بلندو رسا   دی رس منینش

دادن را از ساالرو اتابک شروع   ییاز همه چا اول

 کرد، 

 

 مهربان نگاهش کرد  یبا لبخند دیبه او رس یوقت

 

 _ممنون خوشگله ،

 

مبل جفت   ی گفتو رو یممنون دویخند ن یریش  دردان

 با لدت نگاهش را به دردان دوخت  الینشست، ژ اکو ید
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 زدلم؟ یعز ی_خوب

 

 زد   یمحجوب  لبخنده

 

 _ممنون خاله جان 

 

 روبه جمع گفت   ساالرخان

 

دوتا جوون برنو باهم صحبت  ن یا دی_اگر اجازه بد

 کنن،

 

موافقتشان را اعالم کردندو دردانو   ی دولتشاه خانواده

 رفتند منی صحبت به تراس نش یحمزه برا

 

 اتابک خان نگاهش را باال آورد   یصدا  با 
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دو خانواده باهم وصلت  نیا دونستمیم شهی_هم

  کردم،با یدردانو حمزه تصور نم  یبرا نویاما ا کننیم

 همونه رهی تقد یچ حال هر نیا

 

خاص   یض یرفت که با غ  اکویبه سمت د  نگاهش

 ساالر و اتابک در تردد بود  ن ینگاهش ب
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       ۸۳#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

او منو   نکهیباشد جز ا توانستیجمله چه م نیا یمعن

 . خواستیهم م یرا برا   اکو ید

 

 

 }حمزه{

 

@Rooman_nazy1400
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 یچهره خوب  میبگو کنم،اگرینگاه م میدختر روبرو به

دارد در حقش ظلم کردم،چون چهره فوق العاده  

 دارد،  ییبایمعصومو ز

 

 من؟  ا ی  دیکنی_خب،شما شروع م 

 

 شبرنگش را پشت گوش زد  ی موها 

 

 دی_شما شروع کن

 

که اول دختر شرطو شروطش رو   نهی_درستش ا

 د یبگه،پس شما شروع کن

 

 اش سرگردانو دستپاچه شد  ی زمرد نگاه

 

جنس   چیتاحاال با ه قتشیمن حق دینی_اوومممم...بب

  نیاز بزرگتر ی کیتو رابطه نبودم،و...و  ی مذکر

گذشتش   یاگه تو  یحت ندم یکه همسر آ نهیا ارام یمع

@Rooman_nazy1400
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دور همه  مونیزندگ یرابطه ها بوده، تو  نجوریاهل ا

برنامه هارو خط بکشه،خالصه بگم بهم وفادار   نیا

 باشه، 

 

آب   خشی کم کم   کردمی گوش م شی دقت به حرف ها  با 

 زد یم حیرا صر   ش یشده بودو حرفها 

 

 گه؟ی_شروط د

 

 ندارم، یا  گهی_شرط د

 

 نگاهش کردم متعجب

 

 فقط؟   نیال؟همین؟وی _سهام شرکت؟ماش

 

 زد  یمیالم  لبخنده

 

 ی_فقط وفادار 

@Rooman_nazy1400
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 نگاهش کردم طرز تفکرش را دوست داشتم   رانیح

 

و طرف   نمیمن از هر لحاظ تام دینی بب گم،ی_حاال من م

در عوضش از همسرم  ی کنم،ول یم نیمتقابلم روهم تام

آرامشم   هیما   نکهیانتطار دارم که بهم احترام بذاره و ا

گاه باشه،درباره کار کردن   هیبرام تک خوامیباشه،م 

  ادیز  مشیباشه و تا  یمناسب  طیاز خونه اگر مح  رونیب

 ی غافل کنه مشکل   یاز زندگ آدموکه   ینباشه طور

 هم هست  گهید زیچ هیندارم ، 

 

 را باال آورد   سرش

 

 کنمی_من همه حرفاتونو قبول دارم و تمام تالشمو م 

نباشه،در باره کارم من  مدرکمو کامل   ی که کم کار

لذت ببرم چون ماهانه سود   یاز زندگ خوامیرفتم مگ

و مطمئنا از   کنمی م افتی شرکت ها در ی سهاممو تو

به کار   یازیپس ن شمیم نیسمت همسرم هم تام 

 وشم؟ سراپا گ د ییبعدم بفرما  ست،ین  رونیب

@Rooman_nazy1400
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به نظرم جذاب تر   کرد یصحبت م شتریب  هرچه

 سالش بود، ۱۸،۱۹واقعا فقط  یعنیشد،یم

 

از   شهیهم یبرا  تونستیبگم م خوامیکه م یزی_چ

  یول  ستیباشه هرچند که اصال مهم ن ده یشما پوش

 د، یباش انیخوب من صالح دونستم که در جر 

 

 نگاهم کرد  ینگران با 

 

 د؟یبگ دیخوایم ی_چ

 

 شدم  رهیدر زمرد نگاهش خ  دمو یکش یقیعم  نفس

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۸۴#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

بهم عالقه  میکردیفکر م ی_منو دختر عموم زمان

  م،رابطمونمیکردیکه فقط فکر م میدیبعد فهم یول   میدار

غذا   رون ی که فقط چند بار ب ینبود درحد  یآنچنان

 نیم،همیباهم حرف زد یتلفن  موی خورد

 

 شد  شهی کردم چشمانش مثل ش احساس

 

 _ناز نامزد کرده 

 

 _بله درسته، 

 

 ن؟ یاومد نجا یتا ا  ی_نکنه شما بخاطر تالف

 

 بود؟  یچه طرز فکر نیشدند ا  کیبهم نزد میها ابرو

 

@Rooman_nazy1400
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قمار   می،من سر زندگ ستین نطوری_اصال ا

شما عاقالنه  نکهیا د،ویفکر نکن ینطوریا  کنم،لطفا ینم

من در حق ناموس   دیشک نکن  دویانتخاب من نیتر

 کنم،ینم  ی نامرد یکس

 

اما بسرعت  دی چشمانش درخش یلحظه ا یبرا

 درخشش فروکش کرد، 

 

به   شنهادتونیجواب دادن به پ یاما برا   دی_منو ببخش

 دارم،  ازیزمان ن

 

 بلند شدم و کتم را صاف کردم  م یجا  از

 

تموم شده و   هیقض نیلطفا ا یکنم،ولی _خواهش م

بودن   دینک د،شک ی رو در نظرتون دخالت ند سروتهیب

 شهی کنار من براتون لذت بخش م

 

 م یتکان دادو بلند شد باهم دز تراس خارج شد ی سر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 م؟یبخور وینیریشد؟ش ی:چ الیژ

 

 زدم  ینیمت لبخند

 

 من فکر کنن، شنهادیپ یرو  خوانی_دردان خانوم م

 

نگران شد، معلوم بود دلش  یمادرم کم صورت 

دردان عروسش شود،سودابه خانومم دست    خواستیم

 از مادرم نداشت صورتش پوکر شده بود  یکم

 

 بلند شد  شیاز جا  آقاجون 

 

  م،انشاهللیکنیرفع زحمت م گهیخب،پس ماد اری_بس

 میصالحه،منتطر جوابتون هست یکه چ

 

 بلند شد  عیجان سر  آفرت 

 

@Rooman_nazy1400
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  دم یشام د ن؟تدارکیبر  ذارمی _کجا داداش؟مگه م

 . نی امکان نداره اجازهدبدم بر

 

شانه اقاجون    یخان هم بلند شدو دست رو اتابک

 گذاشت 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۸۵#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 .میبماندر برابر اصرار آنها قبول کرد شام را  آقاجون 

 

 {اکو ی}د

 

@Rooman_nazy1400
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که   ینان یدردان زود بود اما بخاطر اطم ی برا نکهیا با 

 نکردم،  یبه حمزه داشتم مخالفت

 

از  باتری شدم ز  رهیخ  میبه دخترک روبرو  دوباره 

 د، یا یدرست از آب در ب اتمیحدس  کردمیخدا م با،خدایز

 

دست   هیقض  نیدر ا  یبود که حساب هرکس   انوقت

 افتاد،و اما دخترک،   یم نیداشت با کرام الکاتب

از درونم   یزیچ دمیگوشواره هارا در گوشش د  یوقت

 زد  اد یفر

 

 《کنهیهنوزم به تو فکر م اون 》

 

ام نگاه کردم،قرار بود   ی بار هزارم به گوش یبرا

داده    ماتومیرا انجام دهد،اولت یینها  قاتیمهرداد تحق

نشد   رشیدستگ  یدرستو حساب زیبودم که اگر چ

 اورم،یدمارش را در م

 

@Rooman_nazy1400
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که دخترک نشسته بود نگاه کردم،اما   یسمت به

  ینبود،نگاهم را دور سالن چرخاندم هرکس سرش تو 

 کار خودش بود، 

 

نرده   ی رفتم،از باال ی بلند شدمو سمت در ورود ارام

نگاه   شیپا ریعمارت به باغ ز  یورود   یها 

 رفتم    ،جلوترکردیم

 

 رون؟یب ی نم نم بارون اومد نیا ی_تو

 

 کوتاه انداخت ینگاه  برگشتو

 

 گرفتم؟ یاز شما اجازه م دی_با 

 

برگم را   گاری زدم، س یاش لبخند ی تخس باز نیا به

به من به باغ نگاه   توجه یروشن کردم،همچنان ب

 کردیم

 

@Rooman_nazy1400
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 باز هوس باال رفتن از درخت بسرت زده؟ هی_چ

 

 نگاهم کرد  ضی با غ برگشتو

 

 _نه 

 

کرده   ریدرخت گ ی تمام به ان روز که رو ینامرد با 

 بود اشاره کردم 

 

 سراغت امیدرخت من نم یباال  یبر ی_خود دان

 

 زد  ی تلخ انداختو پوزخند ینگاه نباریا

 

 دونمی_م

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

@Rooman_nazy1400
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       ۸۶#پارت 

             اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

جمله  یقیحق یاز معنا  ر یغ یزیبه چ کردمی م احساس

ام   ی گوش میبگو  یزیچ  نکهیاشاره کرده ،قبل از ا

را از کنج لبم برداشتمو جواب   گار یزنگ خورد،س

 دادم 

 

 _بگو مهرداد؟

 

 _الو داداش؟ 

 

هم   یتو  مینبود،اخم ها  زانیکردم حالش م احساس

 رفت 

 

 داغونه؟  نقدری_چرا صدات ا

 

 از غمزه دور شدم  یکم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

انجام شد،شوهر دختره رو   یکه گفت ی_داداش کار 

 کردم،  دایپ

 

 ضربان قلبم کند شده   کردمیم  حس

 

 بود؟  ی_خب ، ک

 

آشفته اش از پشت تلفن حالم را  ینفس ها   یصدا

 کردیخراب م

 

 گه؟ ی_ِدبگو د

 

 _خودت. 

 

لمس    میزنگ زد،قلبم از تپش افتاد و پاها  میها   گوش 

 رفته زمزمه کردم    لیتحل  یی شد،با صدا

 

@Rooman_nazy1400
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 ! ؟ی_چ

 

مدارک  نقدریا یشد،ولی_بخدا داداش منم باورم نم

 ستیتوش ن یکه شک  قهیدق

 

را قط کرد و آهسته به سمت دخترک  تلفن 

 دند،یرقصیافشانش به دست باد م یبرگشت،موها

 درخشد، یبود که م یفرشته ا هیرخش شب مین

 

 شد، یبود،زنش بود،باورش نم همسرش

 

 بهم وصلشان کنند؟ نگونهی کردند که ا شانیهم جدا از

 

هزار   یبدنش رو ی چه کند؟دما  دانستیبود نم جیگ

  ر یرا سر ان دو پ ا یبود،دوست داشت داخل برود و دن

 را نداشت،  یکار  چیه  یخرفت خراب کند،اما نا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یغمزه اش کباب بود،عشقو معشوقه   یبرا دلش

 دانست ینم یامروز همسرش بود ول روزشید

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۸۷#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 د یهم متوجه حال آشفته اش بود که پرس  غمزه 

 

 د؟ ی_خوب

 

 بزند،  ادیفر خواستیم  دلش
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( اما  ی خود خودم ،مالیچون تو زنم هی)اره حالم عال 

اکتفا کردو وارد سالن  یبه خوبم ارام لشیبرخالف م

 شد، 

 

بود جفت هم نشسته   اد یآن دو ش  دیکه د  یزیچ  نیاول 

به خودش   نکهیا یبودندو ِهُرِکِرشان به هوا بود،برا 

 د یکش یقیمسلط باشد نفس عم

 

اومده مجبورم مجلسو ترک  شیپ ی _برام کار

 د، یدور هم جمع بش  یبه شاد شهیهم  دوارمیکنم،ام

 

  یاز مجلس بعد گفتیبود که انگار م  یطور  فعلش 

بلند    ال یحضور نخواد داشت،مادرش نگران از کنار ژ

 شد 

 

 شده مامان جان؟  یزی_چ

 

 ،فعال ستین یز ی_نه مادر چ

@Rooman_nazy1400
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اش   ی قبل  یزد غمزه سر جا رونیدر سالن که ب از

بغل   ریدخترک را ز خواستیبود، دلش م ستاده یا

 ایدن کی داخل عمارت به اندازه  یبزندو از تمام آدم ها

 دور شود، 

 

 غمزه متوجه اش شد جلو آمد    یوقت

 

 ! ده؟یافتاده رنگت پر ی_اتفاق 

 

بزرگتر از   یدخترک کرد،چه اتفاق   یحوال   قیعم  ینگاه

 کردند؟!  شی سال سهمش بود و از او مخف۷  نکهیا

 

 اش سرخ شدو به تِتِه پِتِه افتاد  رهی نگاه خ ریز دخترک

 

 دیمن،قصدم دخالت نبود،ببخش یعنی...عی_من... 

 

@Rooman_nazy1400
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کرده بود که دلش   ی مظلوم از او معذرت خواه آنقدر 

خورد تقاص همه  رد،قسمیدخترک بم یبرا خواستیم

 رد یرا بگ زیچ

 

خوبم توهم برو داخل منتظر تماسمم   ستین یزی_چ

 باش، 

 

 د، یترسونیمنو م دی_چه خبره؟دار

 

 شتریبرو تو عروسک که امشب ب سین ی زیچ گم ی_م

 از کپنم آروم موندم 

 

 رفت نییپا   ع یپله ها را سر بعدم

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۸۸#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

را برداشتو به   لش یعمارت که خارج شد موبا  از

را اماده    الیفشم اعالم کرد که و یال یو داریسرا

 کند،تلفن را قط کرد، 

 

  گریاز راه را رفته بود،که احساس کرد د یمین

شد،با    اده ینگه داشتو پ یرا گوشه ا  نیتواند،ماشینم

 زد:   ادیتمام وجود فر 

 

_خدااااااااااااااااااا چطور تونستن؟چطور تونستن  

  رمیبگ یسالو از ک ۷ نی بکنن،من تقاص ا نکارویا

خاک توسر   گهی بفمه شوهرش منم نم یهااا؟ وقت

  یسال کدوم جهنم ۷ نیا گه یکنن؟نم رتتیغیب

 بدههه؟  ؟هااا؟جوابمویبود

 

کرده بود که سرش داشت منفجر   دادیدادو ب آنقدر 

خودش را داخل حمام   دیرس  الیکه به و  نیهم  شدیم

@Rooman_nazy1400
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  یب ی انداخت،ذهنش پر از سوال بود،سوال ها 

 ل،یبدون بدون دل  یجواب،چرا ها

 

 }غمزه{

 

  ۳بار هزارم موبالش را چک کرد،ساعت از  یبرا

 یبیع  دانستیداد،نمیگذشته بود استرس امانش نم

 ندارد اگر خودش زنگ بزند؟ 

 

مورد    مشترک》زدو شماره اش گرفت   ایرا به در  دل

 《باشد. ینظر خاموش م

افتاد که حالش را انقدر   یچه اتفاق یعنیدرآمد، اشکش 

 بود؟  ختهی بهم ر

 

  شینگاه کرد اشکها  نهی آ ی جلو یگوشواره ها  به

به  ر،لعنتیکردند،لعنت به تقد یشروع به سرسره باز

خودش،به پدر بزرگش ، به آن مردک گور به گور  

 شده،اصال لعنت به همه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۸۹#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

قسم خورده بود از همه  د یا یب رانیبه ا نکهیاز ا قبل

 بود، دهیرا د  اکوید یاز وقت رد،اما یانتقام بگ

نداشت البته بجز ساالر   یخورده برده ا   یبا کس انگار

 خان 

 

 بود قرار است خوشبخت شود،اما یکه مدع  یکس

که   یهمه پوچ بود،و او حاال با شناسنامه ا شی ادعاها 

مرد   یراشده بود، دلش ب اه یهمسرش س یصفحه  

 زد، یپر م ی گرید

 

@Rooman_nazy1400
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به تراس اتاق رفت، هوا   کردیکم افتاب طلوع م کم

سرش را   د یوزیم یمیبود و باد مال یهنوز هم ابر 

 تازه کرد ،  یروبه آسمان گرفت و نفس 

 

خودش را به   عیبلند شد سر لشیزنگ موبا   یصدا

را برداشت،خودش بود نوار   ی تخت رساند و گوش

 د، یسبز را بدون مکث کش

 

 و _ال 

 

   دیکش یقینفس عم دیچیپ ی که در گوش اکو ید  یصدا

 

 _غمزه؟

 

 ؟ ی دادی_سالم چرا جواب تلفنو نم

 

 ؟ی_خوابم برده بود،تو خوب

 

@Rooman_nazy1400
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 به تراس رفت  دوباره 

 

 همش نگران بودم،  ی _خوبم،ول 

 

پر از نازو غمزه بود  شیآنکه خودش بداند صدا  بدون

 دیمالکانه نازش را خر نباریا اکوی و د

 

 عروسک؟  ی_نگران چ

 

 کنج لبش نشست  یلبخند

 

 نشد  یخبر یول یزنی زنگ م ی_اوممم،شب گفت

 

 ی نگران من شد دونمیم ؟منکهی چوندی_االن منو پ

 

 رمی_ن...نخ

 

@Rooman_nazy1400
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 شد   بیعج  اکو ید  یصدا

 

 _غمزه؟

 

 ردیخودش را بگ یواقعا نتوانست جلو  نباریا

 

 _جان غمزه؟ 

 

 _دوست دارم.

 

را قط  یاو گوش  دانستیمتوقف شد،اصال نم زمان 

  شیناهار صدا یبرا  یک   دانستیاکو،نمید ایکرده 

 دانست ینم  زیچ چی ندارد او ه لی زدندو گفت م

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۹۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 هفته بعد{ کی}

 

 ز،انکار یهفته فکر کرده بود،به همه چ  کی نیا تمام

 د، یپرستیرا م اکو یکه هنوز هم عاشقانه د کردینم

 شد، یبرداشته م دیوجود داشت که با  یمونع اما 

 

 《اش  یشناسنامه ا  شوهر》مثل   یموانع

 

امشب هم   یبرا یخورده بود،حت چیدرهم پ زیچ همه

حمزه نبود    یها  دیدلو دماغ نداشت،اگر به تهد اد یز

خوران برادرش هم   ینیریاصال به ش دادیم حیترج

 نرود، 

 

 را خشک کرد  شیگرفتو موها یدوش  حوصلهیب
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  یریمتصل بهم به رنگ بنفش س یشلوار  رهنویپ

  ییبا یبود که با پوست برف رنگش تضاد ز  دهیخر

 برقرار کرده بود، 

 

کردو   ونیشن ییبا یرا پشت سرش مدل ز  شی موها 

  دی انجام داد،منتظر خانواده عمو فر یحیمل   شیارا

 بودند، 

 

خوران حضور داشته  ینیریبود امشب در ش قرار

باشند،و حاال همه منتظر ورودشان بودند، واما چه 

 داشتند، یورود افسانه ا 

 

شکل ممکن    نیبه وحشتناک تر  دهیزن عمو فر افهیق

را  شهیهم پیت  شو ی،ارا دیرسیبه نظر م شان یپر

 نداشت و معلوم بود بزور عمو آمده 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

@Rooman_nazy1400
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       ۹۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 که فروز به صدا درآمد   یطور

 

 ؟ یا ختهیبهم ر نقدر یخوبه؟چرا ا  ده؟حالتی_فر

 

  ینگاه یحت نکهیبدون ا یشگیباهمان لحن هم ده یفر

همسرش   یبه بازو شتریخودش را ب اندازدیبه فروز ب

 چسباند 

 

دست   میبر نجا یا م یاالنم که اومد ست، ین میزی _نه چ

 ها   یبوسه دولتشاه

 

تک تک کلماتش حرصو حسادت چکه  از

 ادا کرده بود  ضیهارا چنان با ع  یکرد،دولتشاهیم

 بهم انداختند  یفرهاد نگاه متعجب  الویژ که

@Rooman_nazy1400
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جمع را متشنج   نیاز ا  شیزنش ب نکهیا یبرا دیفر

بودنش   یکرد که همه متوجه مصنوع ی نکند خنده ا

 شدند 

 

خستس   کمیهم فقط   دهیم،فریافتیراه ب  گهی_خوب د

 یآبج

 

ها راه   نیزدندو سمت ماش  رونیاز عمارت ب همه

 د، یهم رس ینام نیماش دندی به دم در رس یافتادند،وقت

 

 دم،ی به موقع رس نکهی_مثل ا

 

 زد   یمه سالم داد،ساالر خان تشربه ه بعدم

 

 گه، ید  ن ی_زود باش

 

 زد  شیصدا  یشود نام  نیکه خواست سوار ماش نیهم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ا ی_غمزه تو با من ب

 

کوتاه   یکردو در خواستش را رد کرد اما نام  یتشکر 

 امدین

 

باهم خلوت کنن مزاحم  کمی_بذار عمو و زن عمو 

 نشو 

 

به   لیم یخنده زد،ب  ریز  یهم به همراه نام  فرهاد

با ذوق   ی قدم برداشت،اما نام ینام  نیسمت ماش

 باز کرد،  شیرا دور زدو در را برا  نیماش

 

 خودش نشستو با خنده غمزه را نگاه کرد   بعدم

 

 خانوم خانوما ن ی_منور کرد

 

 جنباند، یسر   حالیب یلبخند با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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       ۹۲رت #پا 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

که خودش تنها   دیکشیدلش نقشه قتل حمزه را م  در

به خاطر   دینداشت،شا  یبه نام یرفته بود، حس خوب

 مخ بود،  یرو یبود که رفتارش کم نیا

 

دارد خودش را به غمزه    ی معلوم بود که سع  قشنگ

 نبود  یطیکند، و او اصال در شرا کینزد

 اش راه دهد،  یدر زندگ را   یبخواهد کس  که

 

وقِت   چیاگر نه ه چیکه ه  دیرسیم  اکو یبه د یروز اگر

 داد، یاش را نم یرا در زندگ  یوقت کس  چیه
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سنگ    ی رو  یدر قلبش مانند کنده کار اکو ید  عشق 

 بود، 

 

 نگاهش را به او دوخت  ینام  یباصدا 

 

 ، یا یناز ن ی_انتظار نداشتم واسه نامزد

 

 نگاهش را دوباره به جلو دوخت تفاوتیب

 

 رو نداشتم، طشی _شرا

 

 بلند شد  یپوزخند نام  یصدا

 

 _بخاطر حمزه؟ 

 

خبر داشته  یزیاز چ  ینام کردیکرد فکر نم تعجب

 باشد، 

@Rooman_nazy1400
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 داره؟  ی_چه ربط

 

 _من از عالقشون بهم خبر داشتم،  

 

االنه که   م،مهمی_بهتره درباره گذشته ها صحبت نکن

 انتخاب کردن،  ونو شی زندگ ک یهردوتاشون شر

 

 نشن   مونی وارم بعدها پش دیام  ی _درسته،ول 

 

  دییسروته خسته شده بودو در تا  یبحث ب  نیا از

 تکان داد  یحرفش سر 

 

  ه،تکراریمهم  زیچ یلیغمزه عشق خ یدونی_م

 یتونینم یفراموشش کن  یبخوا ه،هرچقدرم ینشدن

 

حوصله بود و تحمل بحث   یب یبه اندازه کاف   امشب

 ممکن نبود  شیبرا ینام  یفلسف

@Rooman_nazy1400
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[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۹۳#پارت 

            اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ه؟ی_نظر توچ

 

 شود  الیخیی یرا به آن راه زد بلکه نام خودش 

 

 _درباره؟ 

 

 _درباره عشق،

 

 یتحمل نام ی را در کاسه گرداند ، از ک  شیها  چشم

بزگشته   ا یتال یتازه از ا یسخت شده بود؟ وقت   نقدریا
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بود اما حاال فقط دلش  ینام دار یبود واقعا مشتاقد

 کند،  دایبراس فرار پ یراه  خواستیم

 

ندارم و کال بهش   ی نظر ی _من درباره عشقو عاشق

 کنم، یفکر نم

 

دهانت را ببندو موضوع را کش   گرید یعنی نیا

  ینشان داد که تالشش ب ینام  ینده،اما ذوق در صدا 

 بوده،  ده یفا 

 

که تو درحال حاضر قلبت   هیعال  نی_خوب ا

 یپرش کن  یروزا بتون نیهم د یه،شا یخال 

 

عمال به او نخ   یحواله غمزه کرد،نام یق ینگاه عم و

 گرفت، ی اش م هیداشت گر دادیم

 

 ،ی مسئله شو داداش نیا الیخیاصال ب دونم،ی_ نم

 

@Rooman_nazy1400
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  یکه به کار برد رسما لبخند نام ی اخر 《یداداش》

 گوشه لب غمزه نشاند،  یشخندیرا خشک کرد و ن

 

شد،دِر عمارت   یدر سکوت سپر   ریمس هیبق

به عمارت    ی نگاه بد ینام ستادندیها که ا یدولتشاه

 کرد، 

 

 ندارم،  یها حس خوب  ی _اصال نسبت به دولتشاه

 

 د، یخند ی اما با بد جنس غمزه 

 

 اد، یازشون خوشم م یل ی _اتفاقا من خ

 

سودابه   یزنگ در را زد،صدا الیبودند ژ  ده یرس همه

 بلند شد  فونیاز پشت آ

 

 دیخوش آمد  دیی_بفرما

 

@Rooman_nazy1400
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 چفت در را زد،  و

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۹۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  یاز نام کردیم یعمارت شدند،هرچه سع  اطیح  وارد 

 چسباند، یخودش را به او م  شتریدور تر شود او ب

 

  ستادهیعمارتشان منتظر ا وانیها در ا یدولتشاه

بودند استرسو خجالت داشت به سمتش روانه  

  ینام  اکویها گذشته دوست نداشت د نیهمه ا شد،ازیم

 ند،یبه او بب کی را نزد

 

@Rooman_nazy1400
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غمزه   شهیحساس بود،هم یهمان اول نسبت به نام از

که باال   وانیا  کرد،ازیشدن به او ننع م  کیرا از نزد

 رفتند خوشو بش ها آغاز شد، 

 

از همان لحظه اول با اخم به پشت سر غمزه   اکو ید

داشت به همه ثابت کند   یکه سع   ینام کرد،بهینگاه م

 غمزه پارنتر امشب اوست، 

 

با   اکو یکرد،د یسالم آرام  دیرس  اکویکه به د   یزمان

نگاهش کردو جوابش را    یحرص خاص  تویحس مالک

 داد، 

 

 قشنگ متوجه شدچقدر دادیدست م   ی با نام یوقت

خنده اش را گرفتو   ی را فشار داد،بزور جدو دستش 

 دنبال مادرش راه افتاد 

 

را  یاش با نام یریکه نه حالگ  یحوال پرس ا دانستیم

قربان   یعمدا کش داد تا او دور شود،در دلش حساب

 صدقه اش رفتو در جواب وجدانش 

@Rooman_nazy1400
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 گفت   یا بتوچه

 

مبل   ی مجسمه رو کیبا فاصله   اکوینشستند د همه

رخش اخمالو بود،که صد در   میاش نشست،ن  یکنار

 بود  یآمدن غمزه با نام لش ی صد دل 

 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۹۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

از   یوقت  اکویگذشته برگشته بود، د یبه روز ها  قایدق

 گذشت، یسخت م ی زندگ شد یم ریاو دلگ

 را داشت،اما نگاهش   ش یکرد،هوایم  دیخر شیبرا

 با مرگ مطلق نداشت،  یفرق  شیبرا ن ی،و ا کردینم

 

@Rooman_nazy1400
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 }گذشته{ 

 

  شینگاهش کند را نداشت،تمام ناخن ها  نکهیا  جرات

 شکسته بود از بس بهم فشارشان داده بود، 

 

 _بسه.

 

را از هم جدا کرد،   ش یاز حرف او ناخن ها  تی تبع به

کنارش باشدو نگاهش نکند را نداشت،با  نکهیطاقت ا 

 شد،  رهیرخش خ  میبغض به ن

 

 نکن، نکارو یتورو خدا با من ا اکو ی_د

 

 بود، رهی همچنان به جلو خ خونسرد

 

 _کدوم کار؟ 
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 حیرا پشت گوش زدو تند تند شروع به توض  شی موها 

 دادن کرد 

 

اون   دم،بعدشم یکه گفت خند ی_بخدا من فقط به جک

هم دوسش داره   یل یخودش دوست دختر داره خ 

 عکسشم بهم نشون داده 

 

 بلند شد   اکویپوزخند د  یصدا

 

  اش ی که درباره کثافت کار یباهاش راحت نقدری_پس ا 

 ده، یو عکس نشونت م زنهیباهات حرف م

 

 بغضش را شکست اوردو یطاقت ن   نیاز ا شتریب

 

نگام کن توروخدا نگام کن،اون منو مثل  اکو ی_د

 کن  دونه،باوریخواهرش م

 

@Rooman_nazy1400
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با خشمو شتاب سرش را برگرداندو در چشم   کباره ی

 شد،   رهیغمزه خ

 

بار نگفتم داداش تو فقط حمزس؟ هزار بار  _من هزار

از من و باباتو داداشت همه مردا از صدتا   رینگفتم بغ

  ینجوریداداشم!ا یگی ترن؟بعد تو م بهیغر بهیغر

 ؟ یخریحرف منو م

 

را در آغوشش پرتاب کرد و سرش را به  خودش 

 اش فشرد،  نهیس

 

بغلم   شه،حاالمیتکرار نم گهید  خورمیقسم م دی_ببخش

 کن 

 

  صیمحکم و حر اکویکه گذشت دستان د  یا هیثان چند

 سرش گذاشت،  ی و فکش را رو دیچیدور شانه اش پ

 

 کنم ی_بهت اعتماد م

@Rooman_nazy1400
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       ۹۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 }حال{

 

 

 ی بله ا اس حویگرفتو ب اکو یمادرش چشم از د یصدا  با 

 با تعجب سر در گوش دخترش فرو برد،  الیگفت،ژ

 

پسر مردمو قورت    ی_دختر حالت خوبه!؟داشت

 ،ی دادیم

 

 زد  یخجالت تک خنده ا  با 

@Rooman_nazy1400
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حواسم نبود   کردم یفکر م یموضوع هی_داشتم به 

 کنم،یکجا نگاه م

 

تکان دادو   ی نگاهش کردو بعد سر هیچند ثان مادرش 

به  یبا حرص نگاه دو یکش یرو برگرداند،نفس راحت

 انداخت،  اکویسمت د 

 

کمال   د،در یمحوش شده بود که مادرش هم فهم  آنقدر 

مواجه شد، بدون شک متوجه  اکوید شخندیتعجب با ن

  لیتحو شخندیاو ومادرش شده بود که ن نیمکالمه ب

 داد، یم

 

  الید ژکه از طرف بزرگ تر ها صادر ش  ی اجازه ا با 

و با اجازه   دیبرون کش فشیاز ک ی جعبه مخمل بنفش

 گفت در جعبه را باز کرد،  یا

 

که به صورت فوق العاده   انیکامل بِِلر سی سرو 

شده بود و با کسب اجازه از     ی زمرد کار ییبا یز
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نامزدش    یحمزه را صدا زد تا خودش برا  شیقم

 نشان بگذارد، 

 

وافر    ی دورشان جمع بودن،داشت با ذوق همه

 برادرش خوشحال بود،قطعا یکرد،برا ینگاهشان م

 او را خوشبخت کند، توانستیم  دردان

 

به جمع   ی صندل   ی با حرصو حسادت از رو ده یفر

 گرفتیپشت چشم م کردویخوشحال روبرو نگاه م

 تدارکات ارث پدرش است،  نیکه همه ا انگار

 

دستو ِکل    یحمزه نشان هارا انداخت صدا  یوقت

از    ییکه صدا زدیبلندشد،غمزه با تمام توانش دست م

 پشت سرش بلند

 

 _قسمت خودت عروسک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



لبش  یکند،لبخند رو   لیتحل  هیخواست جمله را تجز تا 

  نیخشک شد، او ازدواج کرده بود، در سوتو کور تر

 حالت ممکن،با اجبار، 

 

وصله ناجور جمع   کرد چشمان پر از اشکش احساس

 شادشان است 

[11 /16 /2021  5:45  PM] 

 

       ۹۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  س یاز جمع خارج شدو آدرس سرو صدایب  آرامو

را از مستخدم گرفت،خودش را داخل   یبهداشت 

 داد،  هیتک واریانداخت و به د سیسرو

 

 اخداختند، دلش کباب  راه   یسرسره باز  شی اشکها 

   دانستینم اکو یبه خاک نشسته اش بود،د یاهایرو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 در دلش انداخته،  یآتش  چه

 

خودش را جموجور کردو خارج  سیدر سرو یصدا  با 

 برافروخته منتظرش بود، یبا صورت اکویشد ، د 

 

به سمتش پا تند کر دو   دیچهره برافروخته اش را د تا 

 شد   رهیدر صورتش خ

 

 دکتر؟  میبر یخوایده؟میرنگت بر  نقدری_چرا ا 

 

 یخوبم  دو یکش  رونیدستش ب  ریرا از ز خودش 

دور شود دستش را گرفتو به سمت   نکهیگفت،قبل از ا

 د یخودش کش

 

 ده؟ یچرا رنگت بر گم ی_م

 

 _خوبم دست از سرم بردار 

 

@Rooman_nazy1400
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ا باال آورد  را دور فک غمزه گذاشتو سرش ر دستش 

 ،چشمانش تمام صورت غمزه را از نظر گذراند، 

 

  چکسیآخر ه میمن بزنم به س یدونی_غمزه،  م

 چته ،حرف بزن؟ پرسمیم یست،وقت یجلودارم ن
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       ۹۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 {اکو ی}د

 

قلب ترک برداشته   یرو یقطره اشک غمزه سوزن هر

  یخودش را کنترل کرد تا لب ها   یل یبود،خ اکوید ی

 نکشد،  شی غمزه را در حصار لب ها 
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 لحظه هارو تجربه کنم، نیا تونمیوقت نم چی_من ه 

 

   یدخترک شل شد، دلش برا یاز دور بازو  دستش 

االن  نیهم  شد ی فشرده شد،اگر م شیصدا  انیم حسرت 

 کرد، یم کسرهیحساب اتابکو ساالر را 

 

  ان یدو نفر،م ن یا یکه برنامه ها داشت برا فیح

به دخترک مانده بود،از عکس   قت ینگفتن حق گفتنو

 د،یترس یالعملش م

 

خانواده رسما   نی بود که امشب با ا نیاز همه ا بدتر

برابر بود با به باد رفتن  قتی حق یوصلت کردندو افشا

  یدودمان هر دو خانواده و بهم خوردن زندگ

 خواهرش، 

 

بود،   دایاز چشمان دردان کامال پ  وندیپ ن یا یخوشحال 

االن دست زنش را   نیهم  توانستیم خواستیاگر م

 همه را پشت سر بگذارد،  شهیهم  یبرا ردو یبگ
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  ه،یبود،نه بق رمرد یمشکل او فقط و فقط با آن دو پ اما 

احترام به   یکه بپا ش یمثل فرهادو قم ییآدم ها 

از   دندو یآن ها نفس کش ه یسا  ری پدرانشان سال ها ز

 نداشتند مقصر نبودند،   اریخودشان اخت

 

از   ینبود،سهم خودشو دخترک را طور نگونه یاو ا  اما 

که خودشان  دیکشیم  رونیدو عمو زاده ب  نیحلقومه ا

 حظ کنند 
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       ۹۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 }دردان{
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 کی زد از جا بلند شدو ، نزد  شیکه صدا مادرش 

 سودابه رفت، 

 

 ؟ی _جانم مامان

 

  کمی نیفدات بشم قبل از شام ، با حمزه بر  ی _اله

 ن،یحرف بزن

 

 دستپاچه به سمت حمزه نگاه کرد   هولو

 

 ال، یخیتورو خدا ب کشمی_مامان من خجالت م

 

را   کرداویکه به سمت حمزه نگاه م یدر حال سودابه

 کرد  تیآرام به سمت جلو هدا

 

هم حمزه رو بلند  الی؟ژی_وا مامان جان خجالت چ

 کن زشته، شییکرد برو راهنما 
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به سمت حمزه برگشتو او را به سمت   ناچار

 کرد،باهم وارد اتاقش شدند، ییالراهنما با 

 

 دیی_بفرما

 

 _ممنون

 

  ریتخت نشست،دستانش اس یفاصله از حمزه رو  با 

 دستان حمزه شدند، 

 

 _دردان ؟ 

 

 _بله؟

 

 یبا لحن فشردیسردش را م یکه دست ها یحال در

 نوازش گونه گفت 
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 مردونه   ،قولینش مون یوقت پش چ یه دمی _بهت قول م

 

 خت،یر  ی که به چشمان حمزه افتاد دلش هر نگاهش

بود    دهیرس  جهینت نیکه فکر کرده بود،به ا یکل مدت 

 خواهد، یکه او را م

 

 _حمزه؟

 

 _جون حمزه؟ 

 

 انداخت  نییخجالت سرش را پا  با 

 

تا    یبه خودم بگ ی هر وقت ازم خسته شد  یدی_قول م

 ذارم یب انتیبرم؟من از خ تیاز زندگ  صدایب

 

  نیی از چشمش پا  یتمام شدن جمله اش قطره اشک با 

در   یبار او را با خشونت خاص نیا  د،حمزهیچک

 د، یآغوش کش
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که من    یخوشگل من؟روز  هیچه حرف نیششش،ای_ه

  گمیکه مردم،نم  هیمثل تو دست بکشم روز ی از زن

خواستن با گذر   نی ا دونمی، و م خوامت یم ی عاشقم ول 

بهم   خوامیازت م شه،فقطیبه عشق م لیزمان تبد

 ،باشه؟ یکن نانیاطم

 

 تکان داد  میرا به نشانه تفه  سرش

 

  یبرات باق یشک  چیه گهیکه د گمیم  نوی_دردان ا

وقت بهش   چی ه گهیگذشتم د  یاز کس ینمونه، من وقت

 ،  گردم یبرنم

 

بند کنج لبش نشست،انگار حمزه   مین یلبخند

حت  را از بابت ناز را   الشیجمله خ نیبا ا خواستیم

 کند
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       ۱۰۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

متوجه لبخندش شد خودش هم لبخند   یوقت  حمزه

زدو با شست دستش ارام گوشه لبش را   یمیمال

 افزود،  طنتینوازش کردو با ش

 

 سر اصل مطلب؟   می_خب خانوم خانوما بر

 

آلودش به حمزه نگاه   شیچشمان مخمور آراتعجبو  با 

 کرد 

 

 _اصل مطلب؟!

 

تر کردو دردان    کیخودش را به او نزد درنگیب  حمزه

 انداخت ر یو خودش گ  وارید  نیرا ب
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 گه،ید ه یدوران نامزد  یها   ی _منظورم همون لب باز

 

زدو لپ    رونیاز حدقه ب هیاز ثان  یدر کسر   چشمانش

  ش یگل انداخت،تا خواست از دست مرد روبرو  شیها 

 فرار کند 

 

  شیفشردو لب ها  شتریب واریتر اورا به د عیسر  حمزه

اش   نه یدردان گذاشت،نفس در س  یلب ها  یرا رو 

 حبس شد، 

 

را نداشت،حمزه   یتجربه ا نیبحال چن تا 

 ی لب ها ی را رو  شی آرام آرام لب ها  دش،فقطیبوسینم

 د، یکشیدردان م

 

را   یدخترک از تقال دست برداشته قدم بعد  دید  یوقت

  یلب ها ی برداشت،زبان داغش را آرام آرام رو 

 فشرد،  شیبعد به لب ها دو یدخترک کش
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ناخودآگاه دهانش را باز کردو حمزه زبانش را    دردان

 زبانشان بهم برخورد کرد  یبه داخل فرستاد،وقت

 خوردند،   یتکان هردو

 

ان دردان را با اما تازه شروع کرده بود، زب حمزه

 تجربهیب د،دردانی مک دویدر دهان کش  یعطش خاص

 د،کهیدر دهان حمزه کش   یبخواهد آه نکهیبدون ا 

 دست از کارش برداشتو  یحمزه لحظه ا

 

خودش را   جانیب گفت،دردان《ییییجووون》حظ   با 

کرد،حمزه که متوجه حال دخترک   زانیاز کت حمزه آو

ه به سمت  انداختو همانطورک شی پاها   ر یشد دست ز

 رفت یم ی صندل 

 

 د یاش را بوس یشانیپ
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       ۱۰۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 د، ی دزدیبا آن حال آشفته اش نگاهش را م  دردان

چانه اش را در دست گرفتو سرش را   یحمزه جد  اما 

 باال آورد 

 

 ؟ یخانوم  ی_خوب

 

به  ی حرف بزند،ناچار سر توانستیشدت خجالت نم از

اما دست بردار   ش ینشانه بله تکان داد،مرد روبرو

 نبود

 

 ؟ یکشی_دردان؟از من خجالت م

 

 چشم قره توپ مهمانش کند،انتظار   ک یبود  حقش
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خجالت   تجربه پر حرارتش نیبعد از اول   داشت

 نکشد؟!

 

  بیعج  یبا حس دویدوباره چانه اش را باال کش   حمزه

 بود زمزمه کرد   ی که از کلماتش جار

 

 ؟یهست یبهت گفته چقدر خواستن ی _تاحاال کس

 

 یآن ب کی گرفتو  طنتشیدار خجالت ش  رویگ  ن یا در

 شدو سر تکان   رهیپروا در جنگل نگاه حمزه خ

 داد 

 

 بهم گفتن  ادی_آره،ز 

 

 نگاهش کرد  تیجبو بعد با عصباناول متع  حمزه

 

 بود؟ ؟مردی_ک
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 که، یدونی هم جذاب بود نم یل ی_آره اتفاقا خ

 

 بلند شدو   نیادامه بدهد حمزه خشمگ نکهیاز ا قبل

 د ی خاص او را جلو کش  یرا گرفتو با حرص گردنش 

 

با اون،دردان بخدا قسم من سر   ی_تو غلط کرد 

نگو از کوره در   یزیچ هیندارم، یمسائل شوخ نجوریا

 کنم، ینابود م   زویبرم که اونوقت همه چ

 

  ردو یخودش را بگ ینتوانست جلو  نیاز ا شتریب

که  کردینگاهش م  یخنده زد،حمزه طور ری ز بلند

 ده ید وانهیانگار د 
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       ۱۰۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا
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 خواستم سربسرت بذارم  ی ول  دی_ببخش

 

 با ارامش دوباره حمزه را نگاه کرد  بعدم

 

که تا حاال جرات اظهار نظر نسبت به   ی _تنها مرد

 بوده و بس.  اکو ی منو داشت د

 

همسرش   نکهیحمزه پر از لذت بود،فکر ا  وجود 

دستنخورده باشد واقعا   ی بکر با جسمو روح ی دختر

 کرد، یحالش را خوب م

 

 }غمزه{

 

 

نشسته بودند مشغول خوردن،با آرامش   ز یدور م همه

 کرد، یبود مزه م ده یکه کش ییاز زرشک پلو
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 ش یغذا ها اشتها   ینداشت اما رنگو بو یل یم نکهیا با 

 کردند  کیرا تحر 

 

وقت صحبت درباره    یخانوادگ یمهمون  یتو دونمی_م

و همه   هیخوب تیخوب موقع ست،اما ین ی مسائل کار

 اعالم کنم  خوامیم نیهستن،بنابرا

شده و آماده به کار    سیمنو غمزه خانوم تاس  شرکت

کار   ادویب  نیزاید  یشرکتا   نیاز بهتر یکیفردا قرار 

 انجام بده،  نویزاید

 

  یگفتن کردند،آرامو با لبخند کیشروع به تبر همه

 دادیجواب م میمال

 

  می نیمحل شرکتو بب میدنبالتون باهم بر  امی_فردا م

 کنن نیزایچطور د دیخودتون بگ قهی شماهم به سل 

 

  شیغذا هیکردو مشغول خوردنه بق  یلب تشکر   ریز

 شد، 
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بشقاب نسبتا   کی حمزه و ناز نگاه کرد،هردو در  به

دردان معذب بودنش  چهره  خوردند،ازی بزرگ غذا م

 معلوم بود، 

 

 کی یگاه خوردو یرا م شیغذا   لکسیحمزه کامال ر اما 

  یگذاشت،برایتکه گوشت داخل قاشق دردان  م

 برادرش خوشحال بود، 

 

 ی که اول برا خواهدیم  یزیچ  ریوقت ها تقد  یگاه

اما گذشت زمان نشان   رسد یانسان دشوار به نظر م

 خواهد بود، نیری که چقدر ش  دهدیم

 

تکه  کیدوباره به بشقابش نگاه کرد متوجه  یوقت

  اکو یران کباب شده شد،با تعجب سرش را باال آورد، د

نشسته بود با چشم به تکه کباب اشاره    ش یکه روبرو

 زد، 
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       ۱۰۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 کباب را در بشقابش گذاشته بود؟  اکو ید یعنی

  یکار را کرده باشد حس خوب نیا  اکو ید نکهیفکر ا از

 د، یپوستش دو ریز

 

کباب را   بیعج یل یهم متوجه شده بود؟با م  یکس یعنی

تکه  کیلقمه را قورت بدهد نیآخر نکهیخورد قبل از ا 

 کباب در بشقابش قرار گرفت گرید

 

کامال خونسرد  اکو یسرش را باال آورد،د متعجب

 بشقابش بود  یکردن ظرف کباب تو   ی مشغول خال 

  یهم در کمال آرامش از سس مخصوص کباب رو  بعد

 خت، یکباب ها ر
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انوقت چه  دیدیم یزیچ  یگرفت اگر کس استرس

را دور زد    زیکل م گرید  کباری  شیچشم ها  شد؟با یم

 هرکس سرش در کار خودش بود،

 

خنده ها   شد یمتوجه نشده بود،البته اگر م یکس انگار

را   گریبه همد الیسودابه و ژ یرکیرزیز  یو اشاره ها 

 گرفت،   ده یناد

 

 یمشغول شد و کباب ها را کامل خوردوقت  دوباره 

 شد،   اکوید ز یچشمک ر د،متوجهیکشیدوغش را سرم

 

 شده بود؟!  وانهی مشب دا د،او ی پر شی در گلو دوغ 

 کرد؟ ی م یبا خودش چه فکر دیدیم یکس  اگر

  منیکه بلند شدند دوباره به سالن نش زیم  ی پا  از

 برگشتند، 

 

 نگاهش کرد  یشخندیکنارش نشستو با ن ینام
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 _خوب شام خوب بود؟ 

 

 بود.  ی _عال 

 

  یمغزه غمزه سرسره باز یدوباره اش رو پوزخند 

 کردیم

 

 ه؟یچ یبپرسم پوزخندت برا  شهی_م

 

 خصمانه به او دوخته شد  ینام نگاه

 

 هواتو داره؟ نقدریا ه؟چرایچ  اکویتو و د انی_جر

 

 کردینداشت باز دخالت م یکه به او ربط   نیا با 
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       ۱۰۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 حرص چشمانش را بازو بسته کرد   با 

 

نداره   یکه بهت ربط ی کار یتو ی چرا باز دار ی _ نام

من به   یقبال بهت نگفتم که کارا ؟مگهی کنیدخالت م

 نداره؟  یتو ربط

 

 خودش را به  یدلخور شود کم نکهیبدون ا ینام

 محتاط گفت یتر کردو با لحن  کینزد غمزه 

 

واسه   یانتخاب درست تونهینم اکو ید زم،ی_غمزه عز

مالحضس  یب رحمویکه چقدر ب دوننیتو باشه، همه م

 اد،یپدربزرگشم درم یرو  یتو یبه راحت

 ؟ها؟ یباز کن یسرش حساب یخوایکه نم تو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زل زد  یدر چشمان نام قیدق

 

،  گمیبار آخر م ی،برا دمیآدم به وقاحت تو ند ،ی_نام

 گهید  کباریفقط  کباری من دخالت نکن،اگر  یکارا یتو

 یا گهیطور د  خورمی قسم م  یکارو تکرار کن نیا

 جوابتو بدم 

 

بلند شدو به سمت در سالن رفتو از سالن  تیعصبان با 

 خارج شد 

 

 _غمزه؟

 

 حوصله جوابش را داد  ینگاه کرد،ب ده یبه فر برگشتو

 

 _بله زن عمو؟

 

اما با حرص جلو آمدو او را آرام به عقب هول   ده یفر

 داد 
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دختر جون از پسر من دور   گمیبهت م یدارم چ  نی_بب

 من واسه بچم هزارتا آرزو دارم   ؟یدیشو فهم

  ن،بازمیندار  ییکدومشون جا  چیه ی شماها تو که

 کن  ینام زون ی کم خودتو آو کنمیتکرار م
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       ۱۰۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

زدو با دست به خودش   یتکخند یحرصو ناباور با 

 اشاره کرد 

 

!؟ اگر چشاتونو باز  شمی م کی_من به پسرتون نزد 

 داره یاونه که دست از سر من بر نم نین یبیم نیکن
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من از خدامه   کنه،ی من دخالت م  ی کارا  یکه تو ،اونه

 ه یشرش از من کنده شه،در ضمن، بچت ارزون

 خودت، 

 

مهلت چرتو پرت گفتن بدهد  ده یتا به فر  استادین  گرید

 رفتو داخل باغ شد،  نییپا  وانی ا یاز پله ها  عیسر

 

  رفت،بدونی فقط جلو م تیشدت حرصو عصبان از

  دهیفر خواستی داشته باشد،دلش م  یمقصد خاص  نکهیا

 را خفه کند 

 

آماده خورو   خورد؟انسان ی به چه دردش م یمنا اخر

ارزش نگاه کردن هم   یحت یهمچون نام یتن پرور

 نداشت،

 

 پسر مدام مانندکنه  دیدیخودش کور بود؟نم یعنی

بکشد،   غیج تواندیتا م خواستی؟دلش م دیچسبیاو م  به

 بود  گران یعذاب د  هیما  شهیهم  ضیَزنَک مر
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ان به خودش آمد، همه جا   ک یافکار آشفته اش  انیم

به لرزه در   شی د،پاها یدیبود چشم چشم را نم کیتار

 آمدند، 

 

  یدست ها  ی از کدام طرف آمده، حت دانستینم اصال

 دهانش را با بغض  د،آبیدیخودش را هم نم

 ترس قورت داد،  و
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       ۱۰۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

صورتش غرق   هیزدو کمک خواست از گر  ادیفر  بلند

 اشک بود،  

 

 باغه؟  یتو  ی_کس
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امده   اکو یکرد که راه نفس باز شده بازهم د احساس

 بود، 

 

 کمکم کن گم شدم،  ؟توروخداییاکو؟اونجا ی_د

 

 دوباره هق زد  بعد

 

اروم سر   ام،فقطیآروم باش دارم م زم ی_غمزه عز

 است، یجات ب

 

گوش دادو تکان نخورد،بعد از چند   اکویحرف د به

از پشت با او برخورد   یزیاحساس کرد که چ هیثان

 کرده، 

 

  ی رو  اکویکه دست د دیکش  یبلند ع یج ناخواسته

 دهانش نشست
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 منم عروسک نترس  ششش،ی_ه

 

بدنش   ی ها  چهیکرد راه نفسش باز شده،ماه احساس

در حال   اکو ی شل شد، اصال حواسش نبود کف دست د

 است،  شینوازش لب ها

 

  رد،برگشتویاز وجودش ارامش بگ خواستیم فقط

بدون   اکویخودش را در آغوشش انداخت،دستان د 

 حلقه شد  فشیدور کمر ظر  دیترد

 

  ی زمان توقف کند،آغوش آشنا  ی ول  ردیبود بم  حاضر 

 جوالن گاهش بود  ی گذشته،که روزگار

 بود  ده یبازهم دور تنش حصار کش  امروز 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۰۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا
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 نکن ،  هینجام،گریعروسک،من ا  ششش،آرومی_ه

 

 فشرد،  اکویبه د  شتریرا ب خودش 

 

 {اکو ی}د

 

دلش    دیلرزیدر آغوشش م نگونهیدخترک ا نکهیا از

دخترک در آغوشش    دیدیم ی وقت شد،اما یخون م 

 شد، یم یپر از حس خوش  کردیم تیاحساس امن

 

 دخترک گذاشت،   یموها  یرا آرام رو   شی ها  لب

 ن یزد،ایم شیمخمل  ی به موها  یزیر  یها   بوسه

 بود،  ی همه سهم او از زندگ دختر

 

 زدو یم  زیهق ر کرد،اما ینم هیگر  گریشده بود، د  آرام
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 طاقت از  یبود، ب   دهیرا چسب اکوی سفت د همچنان

 دستش رادورصورت دخترک قاب کرد  یکینزد  نیا

 

راباال آوردونگاهش کرد،چشمان درخشانش    صورتش

 ش یشده بود،گونه ها  شهی تر از هم با یز

 ش یاز لبها  یش،وا ی خون گرفته بود،و لب ها  رنگ

 

متوجه شده بود   دی دخترک مال  ی نیاش را به ب ینیب

غمزه هم چشمانش را بست ،با خودش فکر کرد،االن 

 انیبود تا غمزه هم درجر تی موقع نیبهتر

 رد، یبگ قرار

 

 _غمزه ؟ 

 

 لب زد   ارام

 

 _بله؟
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 ؟ یدوباره با من باش   ی_حاضر

 

 ش ی اشک ها  عیسر یآن چشمانش گرد شد ول کی

 داکردند یخودشان را پ را
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       ۱۰۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 کند،امااو همچنان  اکوجدای کردخودش را از د یسع

 نگهش داشت  سفت

 

 هیمگه قرار نبود  ؟یواسه چ  هی_چته غمزه؟گر

  م؟ یمال هم بش  یروز 
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 لب زد  ه یگر با 

 

 شهینم گهید شه،ی_نم

 

 ،  ستیچ  یمخالفتش برا دانستیم

 

 شه؟ی_چرا نم

 

 زد  اد یتمام وجود فر با 

 

ساله که ازدواج کردم،من  ۷_چون من ازدواج کردم،

 زن شوهر دارم ، هی ؟منیفهمیاالن شوهر دارم م

  ینجوریا یچیاالن ه یکردیاون موقع ولم نم اگه

باور   دمیند وینبود،اگه بگم تاحاال اون عوض

 کنم، انتیبهش خ تونمینم ی...ولی؟ول ی کنیم

 

از خبر   کردینگاهش کرد،غمزه فکر م مبهوت 

 مبهوت   یگرید  زیازدواجش شوکه شده،اما از چ
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 بود،  مانده

 

اصال از شوهر  یعنی  نی، ا ی گفته بود آن عوض  غمزه 

 د، یآ یاش خوشش نم  یشناسنامه ا

   اکو یکار د یعن یدارد، ی با او سر ناسازگار یعنی

   درآمده،

 

ناسنامه  سال در ش۷را که   ی مرد  ی داشت،چه کس حقم

 اش بودو نبود را قبول داشت؟ 

 شوهرش خود اوست   دانستیکه نم یتا زمان خودش 

 

 اوضاع راه  نی، با ا کردی چرتو پرت بارش م مدام

 داشت،  شیرا در پ   یدراز 
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       ۱۰۹#پارت 
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              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  دنیتنها،آدم ترس یخودش که آمد تنها بود،تنها  به

اش هنوز خلق   یکله ا یبه ب دانستندینبود،همه م

 نبود،  ی زینشده،اما ترس از دادن غمزه کم چ

 

سندش هم رسما به نام خودش    دانستیکه م حاال

شرط   شیغمزه برا ت یشده،اما رضا   تابیب شتریاست،ب

 بود، 

 

ول دل به دلش بدهد،هرچقدر ط خواستیم  دلش

 او باشد،فقط یغمزه برا کرد،فقطیصبر م دیکشیم

 کنج نگاه غمزه غم نباشد،  درد

 

 قدم زنان از باغ خارج شدو به سالن رفت  آرامو
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مبل کنار مادرش نشسته بود،نوک   یرو  دخترک

را درست کرده    ششیدماغش هنوز قرمز بود، اما ارا

 بود، 

 

مشغول بگو بخند بودند،نگاهش را بدون ترسو   همه

 ه تنها به صورت دخترک دوخت،دلش واهم

 به خودش ثابت کند عمزه اگر بفهمد خواستیم

 کند،ینم  ی بدقلق  اکوستید  شوهرش

 

خطاب کرده   یاو را عوض یچشمان غمزه وقت اما 

  ی را سرسر رفت،نگاهش یچشمانش نم  ی بود،از جلو

 دور سالن چرخاند 

 

 ستند،اخمی شد که حمزه و دردان در جمع ن متوجه

خلوت عاشقانه   یبرا ی ناخودآگاه درهم رفت،کم  شیها 

 زود بود، 
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       ۱۱۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

باهم   اد یمحرم شوند ز  نکهیتا قبل از ا خواستینم دلش

  د،چطوریاز خودش خجالت کش  یخلوت کنند،لحظه ا

غمزه بچه بود   یوقت یحت ینسبت چیخودش بدون ه

 دانست؟ یخود م کردوحقی اورا لمس م

 

 

  ینیریحمزه و دردان که امشب رسما ش یبرا  اما 

عار بود ؟ اگر حمزه   بویرا خورده بودند ع  گریهمد

 را  یلحظات  اکویخواهرش و د  ی روزگار دیفهمیم

 در آغوش هم بودند،   انیعر

 

 

 سال  داشت؟بخدا  ۱۳خواهرش تنها   یهم وقت آن
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که قصدش سوء استفاده نبود،او عادت نداشتو   قسم

 نگاه کند،  یندارد که چپ به ناموس کس 

 

 

فرق   ی حساب غمزه و دلش فرق داشت، انقدر اما 

 هیثان یبرا یحت شانی داشت که در چندسال دور

 را در خلوتش راه نداده بود،   یزن  یا

 

 

 ه؟یمادر نظرت چ اکو ی_د

 

 جواب داد  گنگ

 

 _درباره؟ 

 

 د؟ یبزن هیشرکتتون افتتاح  یبرا نکه ی_ا
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را به سمت غمزه انداخت،آرام به حرف    نگاهش

 دادیگوش م شان یها 

 

 .میزنی_حاال بعدا دربارش حرف م

 

 بحث ندارد،  نیبه ادامه ا یا گرعالقه ید یعنی نیا 

 

 ها بعد شدند که بروند و  یبعد ملکشاه  ی قیدققا 

 ها را دعوت کردند،   ی شنبه شام دولتشاه۵روز   یبرا
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       ۱۱۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ساعت   میها آمدند غمزه در حد ن  نریزایبعد که د روز 

 کرده بود  یآنجا نماند،سالم سرد  شتریب

 شدن کی نزد یبرا  یعمال اعالم کرد که عالقه ا و

 او ندارد،  به

 

 

 که خودش هم هنوز در واکنشو  ییانجا از

داد فاصله   حیداشت، ترج  دیعکس العمل غمزه  ترد و

  هدیسنج  یرا به دلخواه او حفظ کند تا به موقع با عمل 

 با او مواجه شود، 

 

 

  یحساب شده ا یدرباره اتابکو ساالرخان نقشه   اما 

  نیانها را در نابود تر خواستی بود، دلش م  ده یکش

 کردیصبر م   دیاما فعال با  ند،یوضع ممکن بب
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را  د،تلفنشیچیمهره ها را درستو به قائده م دیبا 

کرواتش را شل   گرفتیکه شماره م ینیبرداشتو در ح 

پاسخ داشت،اما حاال هرچه   یرش تماس بکرد، از ماد

 داشت یرا برنم  یگوش زدیزنگ م

 

 

 اورد، یخواست ناهارش را داخل اتاقش ب یمنش  از

  یشرکت مشترکش با غمزه بودو از وقت  ۱۱ساعت  تا 

اش برگشته بود،وقت سرخاراندن   یبه شرکت اصل 

 نداشت،

 

 

  یبا سالم  یدر اجازه ورود صادر کرد، آبدارچ یباصدا 

گذاشتو اتاق را   زیم ی رنگارنگ را رو ینیکوتاه س

 زد  یلبخند  د یترک کرد،تا کباب ها را د
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داخل بشقاب مواجه   یبا کباب ها  یدخترک وقت اقهیق

نگاه غمزه را به ظرف مشترک    یبود،وقت یدنیشد د

 اورد ین  د،طاقتی حمزه و دردان د

 مواظبش است شهیکند هم ثابت خواستیم
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       ۱۱۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 }غمزه{

 

تا حواسش را از اتفاقاتو حرف   کردیرا م شیسع تمام

دوباره او   اکویتوانست،دیپرت کند،اما نم شبی د  یها 

 را طلب کرده بودو او،
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 که تا ابد محکوم به سوختن بود،  ییبه او لعنت

 گفته بود که اکو یبه د یوقت  دن،ازینرس سوختنو

 د،یاو ند  یاز سو یحرکت چیه  گریکرده د ازدواج 

  ی سوخت، معلوم است که کس یخودش م یبرا دلش

 رد، یپذینم طیشرا نیرا با ا  ی دختر

 

 

جدولش را   ال یرفت،ژ نییرا جموجور کردو پا  خودش 

را    شیبودو سخت مشغول بود،صدادر دست گرفته 

 صاف کرد 

 

 

 لسوف یخانوم ف ی_خسته نباش 

 

 مدادو جدول را کنار گذاشت   الیژ

 

 زدلم ی_ممنون عز
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  شیمادرش نشست،اطلس  برا ی کاناپه روبرو ی رو

مخصوصش را آورد،در    یا  وهی برش از ژله م کی

 خورد، یسکوت ژله اش را م

 

 

 تلفن کارت داره،   ا ی_غمزه جان مادر ب

 

 گذاشتو بلند شد  زیم ی ژله را رو  ظرف

 

 ه؟ی_ک

 

شده   ،مجبوری جواب نداد لتو یموبا  گهی_نازه مادر،م

 به تلفن خونه زنگ بزنه،

 

 

که   شدیم ی مکالمه اش با ناز مربوط به روز  نیآخر

را از  میسیدعوت کرده بود، تلفن ب  ی نامزد یاو را برا

 اطلس خانوم گرفت، 
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 _الو؟ 

 

 غمزه سالم،   _الو

 

 گرفته اش تعجب کرد   یازصدا 

 

 ؟ یزم،خوبی_سالم عز

 

 م؟ ینیرو بب گهیهمد شهی_ممنون،م

 

 د یپرس کنجکاور

 

 افتاده؟  ی_اتفاق 
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       ۱۱۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  میباهم دردو دل کن کمیمثل گذشته  خوامی_نه ،م

 ن،یهم

 

 

  یز یدردو دل بهانه است اما چ  دانستیم نکهیا با 

 نگفت

 

 

 نجا؟یا ی ا ی،م ی _اوک
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ونوس آدرسشو برات   رون،کافه یب می_نه بر

 خوبه؟ ۵ فرستم،ساعتیم

 

 

 قهیدق  ۵و ۴به ساعت انداخت   ینگاه

 

 

 نمتیبی_اره خوبه، م

 

 

 نمت،ی بی_م

 

 

 گذاشت  ادبودی زیم  یرا رو  تلفن 
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 دیبه راننده بگ شهی م رونیببرم خوامی_مامان من م

 آماده کنه؟ نو یماش

 

 

 د یکامل به طرفش چرخ الیژ

 

 

 ؟ یبر یخوای،کجا م   زم ی_آره عز

 

 

 گفتو بلند شد   یآهان ال یناز قرار دارم، ژ با 

 

 

 کنمی_االن خبرش م
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اماده بود از    نیآمد ماش نییاماده شدو پا  عیسر

 کردو راه افتاد  یمادرشو اطلس خانوم خداحافط

 

 

کافه   د،واردیساعت به مقصد مورد نظر رس میاز ن بعد

 قسمت  نیو دنج تر نیکه شدناز را در کنج تر

 نشسته بود،  

 

 

اما ناز اصال متوجه  زگذاشت یم یرا رو   فشیک

 حضورش نشد، 

 

 

 _سالم،

 

 

 زد  یا مهیلبخند نصفه ن دویاز جا پر ناز
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 حواسم نبود  دی_سالم ببخش

 

 

 ؟ یکن ینداره گلم،خب؟چه خبرا؟چه م یبی_ع

 

 

  ینداشت، خستگ ش یآرا شهیناز برخالف هم صورت 

 هم کرده،  هیبود،معلوم بود گر دایاز صورتش پ   یخاص
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       ۱۱۴#پارت 

              اکوی_د یا_بری#غمزه_ا

 

 

 که پر از  یسکوت کرد،بعد با چشمان  یا هی چندثان
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 بود غمزه را نگاه کرد،  اشک

 

که   یاونجور  زیچ چ ی_غمزه، من،من بدکردم،ه

 مامانم یبا حرفا  زینرفت، همه چ شیپ خواستمیم

 داشت،   فرق

 

زد،غمزه نگران   هیگر ریادامه دهدو ز نتوانست

 دستش را گرفت

 

 شده آخه؟حرف بزن؟  یچ  یترسونیمنو م ی_ناز دار

 

 ی را پاک کرد جرعه ا  شیبرداشتو اشک ها  یدستمال

 د یآب نوش

 

  کاریبرگردم با حمزه فقط بگو چ خوامی _غمزه من م

   ده،توروخدایبکنم؟جواب تلفنمو نم دیبا 

 بذار جلوپام  یراه هی
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خودخواهو    نقدریا  یک دستان ناز را ول کرد،از شکه

  دانست یم  نکهیشده بود!؟ با ا   حیوق

 داشت!؟  ی درخواست نینامزد کرده بازهم چن حمزه

 

  ویزیچ نی!؟چطور همچیگیم  یدار  ی_توچ

 ؟ ی!؟مگه تو نامزد نداریکشی!؟خجالت نمیخوایم

 

 کرد  حیشروع به توض دو یخودش را جلوتر کش ناز

 

 نرفت،  شیپ  کردمیاونجور که فکر م یچی_غمزه ه

  کردمیمادرش گفته عاشقمه،فک م گفتیم  مامان 

جلو تر   یرفتارش از خجالتو غرورشه،هرچ  یسرد

دسته بزن داره تا تنها  شد،غمزه یدور تر م رفتمیم

دختر عمشو دوست   گهیکنه،م یسمتم حمله م میشیم

 بهم شدم، دنشونیمن مانع رس گهیداره،م

 حمزه چقدر برام مهم بود، دمیمن تازه فهم بخدا

 

 را از سر گرفت هیگر  دوباره 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

حمزه هنوزم   دونمی_غمزه توروخدا کمکم کن،من م

  ادیدوباره ب   ذارهیغرورش نم یمنو دوست داره، ول

 سمتم

 

 

انسان تا چه حد  کی  شد،یکله اش دود بلند م از

خودخواه باشد؟انتظار داشت حمزه را ول کندو   تواندیم

 دوباره با او باشد؟ 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۱۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  یخوایم یشد  دینا ام  ری _حاال که از اون پسره ام

 ست؟ ین ی نامرد کمی نیبا حمزه،به نظرت ا یبرگرد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خودش شروع کرد  دیبگو  یز یناز چ نکهیاز ا قبل

 

حمزه رو   دی ناز خوب گوشاتو باز کن ق نی_بب

که   دارمیبزن،اون االن با دردان حالش خوبه و من نم

بهت  یحت  گهیدرضمن حمزه د  ،یریحالو ازش بگ نیا

 عاشقت باشه   نکهیبرسه به ا کنه،چهیفکرم نم

 

 لحنش را نرم تر کرد  دو یکش یپوف

 

خودم   خوادی_ناز باور کن من همونقدر که دلم م

 یخوشبخت یتوهم آرزو  یخوشبخت باشم برا 

 از هم جداست،  گهیراه تو و حمزه د  کنم،اما یم

 

 آن فوران کرد  کی  ناز

 

دوباره منو  ی منو دار یخوشبخت ی _اگه واقعا آرزو

 کن، کی حمزه رو بهم نزد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را برداشت   فش یکبلند شدو  شیاز جا  نیخشمگ

 

 یحیوق ی ل یتو واقعا خ  یبگم،ول نویا  خواستمی_نم

دوباره با   یخوایم ی شد  دی که از اون پسره ناام االن

 متاسفم  ،براتیحمزه باش

 

 زد  یاما پوزخند  ناز

 

من دوباره حمزه   یمتاسف باش ول یتونی_هرچقدر م

 ارم ی رو بدست م

 

تا به مزخرفاتش گوش کند از کافه   استادین  گرید

 رفت نیخارج شدو به سمت ماش 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



       ۱۱۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

که نشست سرش    نیباز کرد،هم  شیدر را برا  راننده

 شده بود،  یبیعج  یا یداد،عجب دن هیرا به در تک

 

 نیباشدتاا یآدم  نیناز همچ  کردیمفکرش را ن اصال

 کرد یفکر م ،چطوریخودخواهو از خود راض حد

 رد؟ یپذیدوباره او را م  حمزه

 

کودکانه   یجانی را تنها ه  نشانیاحساسات ب یهم وقت آن

 مکرر خوانده بود،  یها داریاز د  یو ناش 

 

 دردان رابزندو دوباره  د یحمزه بخواهد ق نکهیفکرا

 خواست یناز برود تهوع آور بود،اصالدلش نم سراغ 

 موضوع فکر کند،  نیبه ا  یلحظه ا یبرا یحت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 از  دهیبود،زن عمو فر ده یناز فهم یصحبت ها از

 ها   یناز با شمران خواستیبود که دلش م  ی کسان

 کند،  وصلت 

 

 گذراند،شک یرا از حد م زیزن واقعا همه چ نیا

 اش حمزه بود، یپافشار ل یاز دال یکینداشت 

 داشت،   نشانیخبر از عالقه ب  قطعا 

 

  

 حمزه را ناکام بگذارد،البته  خواستیکار م  نیا با 

تا   خورد یبدرد حمزه م شتریرا شکر، قطعا دردان ب خدا

 ناز، 

 

 شیکند،دخترعمو یانسانهاراعوض م  واقعاگذرزمان

بود اما حاال، انگار   یآرام  رویدختر سر بز شهیهم

 شناخت، یاورا نم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نگاهو لحن گستاخ لحظه اخر در کافه را دوست   اصال

 او  یجا   ده ینداشت،انگار ناز نبود بلکه فر

 بود  نشسته

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۱۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

از   یخبر چی اش نگاه کرد،ه یبه گوش  دو یکش یپوف

 کارمندان نشیگز ی برا دینبود،از فردا با  اکو ید

 رفت،یم

 

روز در هفته را به ۲فقط  اکویبودکه د  یدر حال  نیا

 بهتر   نطوریگفت که ا  شد ی زد،می شرکت سر م

 شدن کمتر، یی است با هوا  دارکمتربرابریاست،د 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ، واکنش حمزه نسبت  اکویمهم تر از مسئله د فعال

 ی نیشبیپ رقابلیغ  شیکه برا یز یرفتارناز بود،چ به

 بود، 

 

بگذارد دو   انیمسئله را با حمزه در م نی ا نکهیا یبرا

 ش یپ یاز چه راه  دیبا  دانستیدل بود،اصال نم

 برود، 

 

 آمد  شوازشیبه پ عی سر الی د،ژیخانه که رس به

 

 مامان جان؟  ی:خوبالیژ

 

 _خوبم فداتون بشم،

 

 ده؟ ی_پس چرا رنگت بر 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ده یگونه اش گذاشت، مگر رنگش بر یرا رو  دستش 

 بود؟ 

 

 واال، دونمی_نم

 

 گفتو از او خواست  یمشکوک باشه ا  یبا حالت الیژ

مادرش   دانستیباال برودو لباسش را عوض کند،م تا 

 گذرد،مخصوصاکهیراحت نم هیقض  نیاز ا

 با ناز برگشته بود   دارید از

 

 نشست متوجه نبودن حمزه شد  ز یم یپا  یوقت

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

      ۲۰۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

مانتو اش نشست چشم   یدکمه ها ی که رو شیدستها 

 را بست ،   شیها 

 

اش را   نهیس ی وقت اکوی زبان د ینگذشت که داغ یل یخ

 بود حس کرد  ده یبه دهن کش

 

 ب..بسه اکوی..دا ی _آهه...آه...د

 

  ی رخواریهم با حرصو ولع همچون کودک  ش  اکو ید

 به جانش افتاده بود، 

 

هردو   دویچی پیم نیماش  یشدن در فضا  دهیمک  یصدا

 . کردیرا داغ تر از قبل م

 

 .......... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که   شدیم یساعت  می هم افتاده بودند،ن درآغوش

 کردند،یرا نوازش م گریهمد

 

 د یاش را بوس  یشانیپ سیخ  اکو ید

 

 خانومم ی_مرس 

 

 کرد یم یمخف  اکوید نهیس  یخجالت سرش را تو با 

 را   اکویچطور د شیساعت پ می نه انگار تا ن انگار

 کرد یراه بدر م از

 

 زدم  رونیب شهیم یساعت۱برم ،االن  دی_با 

 

 رسونمتی_خودم تا در عمارت م

 

 نه یبیم یکی  وقتی_نهه،

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۱۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _حمزه کو پس؟ 

 

 جواب داد  دیکشیفرهاد ساالد م یکه برا  ی در حال  الیز

 

 رونی_امشب شام با دردان رفته ب

 

چقدر دلش مشتاق سر   دانستیگفت ،فقط خدا م  یاهان

 رابطه بود،   نیانجام ا

 

 کمو کسر نباشه ی زیشام پنجشنبه چ ی_برا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 وار سر تکان داد  دیتاک الیژ

 

 راحت باشه   التون ی_نه اقاجون خ 

 

حضور   ن یاول  ی به نظرت به عنوان کادو الی:ژفرهاد

 م؟یکن هیته یخونه چ یعروسمون تو

 

 گذاشت نیی قاشقو چنگالش را پا  الیژ

 

فکر  هیقض  نیاور کن امروز همش به ا ب  یی_وا

 که غمزه    دم یرس  جهینت نیاخرش به ا  یکردم،ولیم

 دردان باشه،   لیباب م تونهیم یچ  دونهیم بهتر

 

 گفت   یقنیدق  فرهاد

 

 ه؟ ی_خب بابا جان نظر تو چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 چانه زد  ر یرا ز دستش 

 

  یعال  تونهیم کی ساعت ش هی_اوممممم،به نظرم  

 باشه، 

 

 دردان به عهده  یبرا هیهد  هیپس ته زم ی_باشه عز

 باشه تو

 

 عروس دوستم   ی_چشم بابا 

 

از شام   یخورده شد،ربع ساعت یمیصم ی در فضا شام 

 کرد،مطمئن بود   شی صدا ال ینگذشته بود که ژ

امروز او و ناز قرار است صحبت  داریرابطه با د   در

 کنند

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



       ۱۱۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 مادرش نشسته بود تا شروع کند  یروبرو 

 

 شده؟ ی_جانم مامان جان؟چ 

 

 تکان داد  یسر  کردی نگاهش م رهیکه خ  ی در حال  الیژ

 

رکو   ،خودت یی نجا یا  یواسه خاطر چ یدونی_نگو نم

 بگو ویپوست کنده همه چ

 

 امد یموضوع توسط مادرش اصال پ  نیا دنیفهم مطمئنا 

 نداشت،  یخوب

 

 میمیصم ی ل یمنو ناز باهم خ یدون ی_مامان توکه م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یکنیفقط،چرا فک م نیهم میدیخند  موی باهم گفت کمی

 شده؟ یزیچ هیحتما 

 

  یبلند شدو فاصله شان را ط یصندل  یاز رو  مادرش 

 کرد 

 

 یگیهست که توبه من نم ییخبرا هی دونمی_من م

 کشم یبدون غمزه من سرتو حمزه آدمم م نویا ی ول 

 

 

به  یازآشپزخانه خارج شودبرگشتو نگاه نکهیازا  قبل

 او کرد 

 

 هی یضربه ا  نیبگم،اگر کوچکتر نوینرفته ا ادمی_تا 

 بندم یرابطه دردان و حمزه وارد بشه،چشممو م

 مونه یانمیلیآبروواسه خ کنم،اونوقتهیدهنموباز م و

 به گوششون برسون   نویا حتما 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گذاشت،چه خبر شده بود!؟همه   زیم یرا رو   سرش

 از  ییزها یکسانش چ نیتر کیکرده بودند،نزد  فرق

 انگار اصال آن هارا  گذاشتند،کهی م شیبه نما  خود

 شناسد، ینم

 

 ازخودرا نشان داد،که انگار  یمادرش هم بُعد  یحت

 امشب نگاه رازآلودوبه ستوه   الیاست،نگاه ژ بهیغر

 بود،  یا آمده 

 

دادوبلند    یبه گز گز افتاد به خودش کشو قوس گردنش 

 بود  یشد،عمارت غرق در سکوتو خاموش

 نرده ها و سکون ها یکوچکو مخف یچراغ ها تنها 

 کرد،یم  انیفضا را نما  یکم

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

ازکناراتاق حمزه   یآرام پله ها را باال رفت وقت  آرام

 احساس کرد حمزه در حال بحث کردن  شدیردم

 است، 

 

 صد در صد ناز باشد  یپشت خط کردی م احساس

 حمزه واضح   یتر شد و صدا کی به دراتاق نزد یکم

 د یبه گوشش رس تر

 

 افتاد  میگوش  یبود که شمارت رو  یاخر  ی_دفعه  

 دست نامزدو داداش  کف اتیآمار َحَول باز   وگرنه

 ارشورت یخ

 

 را قط کرد،خودش را از در فاصله داد  ی گوش بعدم

 ارام در زد  و

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ه؟ی_ک

 

 _منم 

 

 اتوی_ب

 

اتاق شد و در را پشت سر بست،چشمان حمزه   داخل

 سرخو خمار بودند 

 

 خونه!؟ یاومد ی_سالم ک

 

 شه، یم یساعت مین  قهیدق  ۲۰_سالم،  

 

 تختش پرت دادوچشمانش را بست  یرا رو  خودش 

 تخت برادرش نشست، ی رو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 خوشگذشت؟  ی_شام چطور بود؟نامزد باز 

 

 زد  یبسته لبخند خسته ا یبا همان چشم ها  حمزه

 

 خوب بود،   یل ی_آره، خ

 

 دیخند طنتیش با 

 

 ن؟یالو ترکوند ی _پس حساب

 

برداشت که او زود بلند شدو خودش را به   زیخ  حمزه

 کنج اتاق رساند  

 

داداشت خجالت   ه؟ازیچه حرف نی د،ایختره چش سف_د

 گفت   یباال انداختو نچ یسر   ،تخسیکشینم

 

تخت افتاد،او هم ارام   ی دوباره رو هیقض الیخیب  حمزه

 کاناپه اسپورت کنج سالن نشست، ی رو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 م؟ یباهم حرف بزن کمی_حمزه 

 

 _درباره؟ 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 را کنار گذاشت  د یترد شکو

 

 _درباره ناز، 

 

   دیاز جا پر کهوی  حمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 م؟یکه درباره ناز بزن میدار  ی_چه حرف

 

 ی _امروز با من قرار گذاشت تو

  شیبا نامزدش خوب پ گفتی...م گفتیشاپ،میکاف

 تو  شیبرگرده پ خوادیکه م گهی...مگهیره،مینم

 

 از جا بلند شد  تیباعصبان

 

 ؟ یگفت  ی_غلط کرده،تو چ

 

 هم بلند شد  او

 

، گفتم با دردان    ادی_بخدا منم گفتم که سمتت ن

   یخوشحال 

 

  چیبه ه ،یذاریباهاش قرار نم گهی_خوبه، د

 وقت چیه  یفهمیوقت،م 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 که نشده که   یزی_باشه تو خودتو ناراحت، چ

 

 زد  یحرص  پوزخند 

 

فک کرده حاال   یریکبینشده فقط اون دختره ا یچی_ه

 من کنه زونهی خودشو آو تونهیکه پسش زدن م

 

اصال  ذارم،توی،مگه من م  ی_نه قربونت برم اله 

 موضوع نکن، نیا رینگرانش نباش خودتو درگ

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 حرص چشمانش رابست   با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یراه برگشت کنهی_اخه بخدا زوره زور،چرا فک م

 هست؟   براش

 

 به حمزه انداخت   ی نگاه مصتال 

 

 چخبر شده،  کننی_حمزه جان آروم باش االن فک م

 

 م فشرد ه  ی را رو  چشمانش

 

 دارم تنها باشم   ازین رون ی_باشه،برو ب

 

تکان دادو خارج شد،در را بستو پشت در  ی سر

 نکند، دایپ خیمسئله ب  ن یا کردیخدا خدا م ستاد، یا

 

   دهیشد،در یاز قبل از ناز متعجب م  شتری لحظه ب  هر

 تا چه حد!؟  بودن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 رپتویراعوض کرد وز   شیاتاقش رفت، لباس ها  به

اش را   یگوش گرید  کباریبخوابد  نکهیاز ا  د،قبلیخز

 چک کرد، 

 

که از سمت اپراطور تلفن   یامکینبود جز پ یخبر چیه

 چند ی برا دی همراهش فرستاده شده بود، ناام

 به صفحه زل زد،  لحظه

 

 اهنوز یفرستد؟یم ام یپ شیاکوبرایکرد،دیفکر م چرا

 کند؟یاو فکر م به

 

دو عادت شبانه اش در دل خدا را شکر کر  طبق

 چشمانش را بست. 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



       ۱۲۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 از طرح  یکیبود  دهیپوش یکوُمَوقَریارش یبس لباس 

خاص خودش که عاشقانه بابتش از ذهن خالقش  یها 

 کرده بود،  ریتقد

 

 خواست یزد،م  رونیخواندو از اتاق ب ی الکرس تیآ

 مثبت را به خودش جذب کند،  یها  ی تمام انرژ  امروز 

 

 نشست   زیم یهمه سالم دادو پا به

 

 نهو ی،عی _قربونت برم مادر چقدر خوشگل تر شد

ماهواره،برم برات اسفند دود کنمو نمک  یا یخارجک 

 ارم، یب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیاطلس خانوم خند  یقبراق به حرف ها شادو 

 

از خودتونه فقط تورو خدا   ی_فداتون بشم خوشگل

چوب   ی بو میروز کار  ن یکه اول  دیدود راه ننداز 

 رم،یسوخته بگ

 

   گرداندویکه دور سرش اسفند م ی درحال   اطلس

 رفت ی چشم غره ا گفتیم ذکر 

 

 _ساکت شو بچه جون اسفند ُشگون داره، 

 

 کند  ی خال  بشینمک در ج یکه خواست مشت نیهم

خانوم با ترسو    خت،اطلسیر  نیزم  ی ها رو نمک

 به صورتش زد  یتعجب چنگ

 

 _خاک بسرم لباست پارست،درار بدوزم،زود باش 

 

 زد یرا گاز م نیرسما داشت از خنده کف زم  غمزه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یگوشتالود اطلس خانوم را بوس صورت 

 

 نیمدلشه ،ا ستیپاره ن  ی قربونت برم اطلس  ی _اله

 بازده منه فوق العاده پر یاز طرح ها یکی کار 

 

 به دماغش داد  ینیچ  اطلس

 

 !؟ ی ومدیساده هم بر ن  یاطیخ  هی_دختر تواز پس 

پول مفت خرج   یفقط داشت یهمه سال فرنگ بود نیا

 !؟نچ نچ نچیکردیم

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ش یخندشان گرفته بود، اطلس خانوم رسما آبرو همه

 ره یبه جمع خ زانیآو یرا برده بود،با دهان

 شد 

 

 کارامه، نی از فوق العاده تر یکی نی_بخدا ا

 

 بود تا جمع از خنده منفجر  ی جمله کاف کی نیهم

 هم خنده اش گرفت،   شود،خودش

 

 با دستمال دهانش را پاک کرد  الیژ

 

 واسه غمزه باش   نیشما هی_فرهاد کم کم به فکر 

به  ازین رون یهر روز بزنه ب  دیبا  گهیحاال د ،بچم

 شه،یداره سختش م  نیماش

 

 کرد  دییتا  فرهاد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ینیخودش چه ماش  دی د دی خوب با  ی _تو فکرشم ول 

 دوست داره، 

 

 خورد   شیکاکائو ریاز ش  کرید یا  جرعه

 

 شما،من هر   نیگریج نقدر یقربونتون برم که ا  ی_وا

 دوس دارم نیشما بخر  یچ

 

 شد   رهیبه دخترش خ طنتیبا ش فرهاد

 

فروش   یجوانانشو گذاشتهدبرا کانیپ ییبنده خدا هی_

 معامله؟  یپا  میبر

 

 _باباااا

 

 دند یهمه خند  دوباره 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 داشت  یوارد شرکت شده بود حس خاص یوقت  از

هم سنو سال خودش بود که  ی شرکت دختر  یمنش

 شده بود،   یاز دوستان مادرش معرف یکیتوسط  

 

  اریبس یر یپذ تی خون گرم با حس مسئول  ی دختر

حساب    شیرو  شودیحس کند م شدیباعث م نیباال،هم

 باز کرد،

 

 شده بود از آن دسته کی شرکت به شدت ش  نیزاید

  پویبا هر  ت یمدرن که به دل هر مخاطب یکارها

 نشت، یم یتیشخص

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زن بودند    امدندی مصاحبه م یکه برا  یاکثرداوطلبان

  یک ی ید،منشیرسیبه نظر م یعال نیبه نظرش ا  و

 فرستاد یرا داخل م نیمراجع یکی

 

  نیبا ا  کشد یطول نم قهیدق۵از  شتریهر کدام ب کار 

 بعد از ، ظهر طول   ۶صبح تا  ۹اعت  از خود س حال

گرفتوروانه اش   ی اش آژانس یتارا منش  ید،برایکش

 کرد، 

 

 فرم ها را چک کند  یتا آمدن حمزه کم  خواستیم

 نمرات   کندیکه استخدام م  یکسان دادیم حیترج

 داشته باشند،  یمطلوب

 

 طراح شروع کند،  ۲۵از  خواستیشروع م  یبرا

 د یفرم ها دست کش یکه زنگ خورد از بررس لشیموبا 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۱۲۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _بله؟

 

 _خانوم خانوما سرکتت طبقه چنده؟

 

 کرد  ینچ نچ

 

 شرکت ندونه شرکت  س یزشته داداشه رئ یل ی_خ

 کدوم طبقس  خواهرش

 

  یعنچه ا ینیریبرات ش  گهیبگو دخب حاال، لهی_خ

 گرفتماا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دهنش آب افتاد، حمزه    یغنچه ا ینیر ی ش دنیشن با 

 نقطه ضعفش گذاشته بود،  ینامرد دست رو

 

 تر بفرس باالخودت  عیاروسرینیر ی ش نیبب۱۵_طبقه 

 نداره  یبیهم ع یکمدین

 

 نامرد شکم پرست  ی_ا

 

 نوار قرمز زد،خدارا شکر انگار حمزه   یخنده رو  با 

 روزها  نیکه در ا یزیچ نیخوب بود،اخر   حالش

 تحملش را داشت،  ییو توانا   کردیآن فکر م به

 حمزه بود،  یو ناراحت اندوه 

 

زنگ شرکت با خنده به سمت در رفت،اما   یصدا  با 

 که در را باز کرد شکه شد،  نیهم

 

او را   ی !؟اصال چه کسکردیچه م نجا یوقت روز ا نیا

 دعوت کرده بود!؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 د یبغلم انداختو گونه ام را بوس یرا تو  خودش 

 

 زم ی _مبارک باشه عز

 

داخل شدو   کردمیبه من که مبهوت نگاهش م توجه یب

کاناپه سالن   یگذاشت و رو زی م یرا رو ینیریگل و ش

 انتظار نشست،

 

 ؟ ینیبش یا ی_نم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



وقت مثل امروز تا  چ یرا بستمو به سمتش رفتم، ه  در

 ناراحت نشده بودم  دنش یحد از د نیبه ا

 

 ؟ یکرد دایاز کجا پ نجارو ی_آدرس ا

 

 امااصال  بابودیاز نظرخودش ز دیزد که شا  یلبخند

شده اش   ی تازه چتر یو موها یرژ لب بادمجون ا ی

 نداشت یت یسنخ

 

 میا ی_خب معلومه از حمزه گرفتم،قرار بود باهم ب

 و بره با دردان تا شک یساعت کیمجبور شد  ی ول 

 نکنه، 

 

قش کنم    خواستمیبه من  وارد شد که م یشک  چان

 حالم اصال مسائد نبود،با خشم جلو رفتم بلندش کردم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  زیمثل تورو عز  یآدم  یکه روز  ادی_از خودم بدم م

  ،خاکیهست  یچقدر ادم مزخرف فهممیم دونستم،حاالیم

 ریبر سر حمزه اگر دوباره بخواد درگ

 توبشه

 

 دمش،امایکشیکشان کشان به سمت در م نطوریهم

 یکرد،وقتینگاهم م حیمل یدر سکوت با لبخند او

 د،یبغضم ترک دیرا بهم کوب  در

 

نه دخترا حو یاحساسات مل  دجوابیترکی داشت م دلم 

 کیبود بدون شک   میحمزه جلو شد؟اگر یدردان چه م

 کردم ی مهمانش م  ده یکش

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

با خشم به سمت در پا تند   د یزنگ از جا پر یصدا  با 

  یدسته گلو لبخند کیکردو در را باز کرد،حمزه با 

 را  یکه صورتش خستگ ی در حال  حیمل 

 بود،   ستادهیپشت در ا  زدیم اد یفر

 

 ی باش یَحَولو الش  نقدریا  کردمیوقت فکر نم چی_ه

باهاش   نکارویا یدلت اومد؟ها؟چطور تونست  چطور

 مثل  یبرادر نکهیاز ا شهیم  ؟شرممیبکن

 دارم  تو

 

 در را بستو داخل آمد  یمتعجبو عصبان  حمزه

 

 !؟یزنیحرف م ی !؟از چوانهی_چته د

 

رفت دسته    یمنش  زیزدو به سمت م یحرص  پوزخند 

 که ناز آور ه بود را به سمت حمزه پرت کرد  یگل 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کرد که   یتو ناز اومده بود،ازم عذر خواه یپا  شی_پ

سراغ دردان تا   یبر  یمجبور شد  د،گفتیا ینشد باهم ب

 ؟ یکن ینم ؟شرم یکشیشک نکنه،خجالت نم

خطرناک   نقدریا ی!؟کد یعوض شد نقدر یا یها ک  شما 

 !؟ د یرحم شد ی ب نقدر یا ی!؟کن یشد

 

 کردیخونالود نگاهش م  یاما با چشم ها حمزه

 

 کثافت آشغال  ام؟دختره یتا ب ی _چرا نگهش نداشت

 ،   نیو بب ستا یکنم،وا کارشیچ دونمیم

 

 زد  رونیر بخشم از دفت با 

 

 ا یدن  نینشسته بود، انگار در ا  ز یاما مات کنار م او

  یکس  د؟چهیگوی راست م  یچه کس دانست ینبود،نم

 دروغ؟ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



هم   زدی آب بر  وان یل  ک یخودش  یکه برا  ن یجان ا یحت

 نداشت 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۲۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

ساعت در همان حالت نشسته بود   کیاز  شتریب د یشا 

 بود،  حسی،بزور سر پا شد، بدنش کرختو ب

  ن یبرج تماس گرفتو در خواست ماش یمسئول الو  با 

 کرد، 

 

 شماره حمزه را گرفت اول   یآسانسور چندبار یتو

بعد خاموش شد، سرش را به   یول  دادیتماس م رد

 داد،  هیآسانسور تک  وارید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ی چندبار زنگ زد ول  الیبود،ژ  یا ختهیبهم ر اع اوض

 کردنش را   ر یدادن بابت د حیتوض یحوصله   یحت

 نداشت،

 

 شدشماره حمزه  یکه از برج تا خانه ط یریمس  کل

 زنگ زدن به دردان دو دل بود،   یگرفت،برایم را

 اوضاع در چه حال است؟  دانستینم

 

 زدو با او تماس گرفت ایدل را به در ت یدر نها  ی ول 

 از سه،چهار بوق جواب داد  بعد

 

 _الو سالم، 

 

 بهتر کرد  ی بشاش دردان حالش را کم  یصدا

 

 ؟ ی_سالم غمزه جون خوب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ؟خانواده یتو عروس خانوم،شما چطور ی_به خوب

 خوبن؟ 

 

 د یبا خجالتو ذوق خند  دردان

 

و بابا    ال یژ د؟مامانی_خوبن سالم دارن،شما همه خوب

 فرهاد خوبن؟آقا جون چطوره؟  

 

 زد  یمیمال خندیل 

 

واسه فردا شب تدارک   زم،دارنی_خوبن عز

نباشه فردا عروسشون  یهرچ نن،اخهی بیم

 مهمونشونه 

 

 مهربان جوابش را داد  دخترک

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۱۳۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 م؟ یا بهیما غر ن،مگهیزحمت نکش   ادی_تورو خدا ز

 

  ا یدر شان عروسمون باشه  یهمه چ دیبا یچ گهی_د

 نه؟

 

که اوضاع دردان   نیمکالمه به تعارف گذشت هم هیبق

 بهتر بود  دی کرد،شا یم ت یبود فعال کفا  یاوک

 کرد،یحساب ناز را صاف م  حمزه

 

 افتدین ی بود که اتفاق  نیحال نگران ا نیبا ا ی ول 

 شد،زنگ در عمارت را  اده یرا حساب کردو پ  ،پول

 دیچیپ ال یژ یصدا  عیفشرد سر  که

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ی خونه باش ۷  تیتو دختر؟قرار بود نها  یی_کجا 

 ۱۰ربع به  کی االن

 

 دم یم حیتوض ام ی_شما درو باز کن من م

 

 را که باز شد داخل رفت   در

 

 جلو آمد   الیژ

 

دل نگرونت   یگی؟نمیدی_دختر تو چرا جواب تلفنو نم

 شم؟ یم

 

 را در آغوش مادرش انداخت خودش 

 

در حال حاضر فقط دخترتو بغل   دی_مامان خانوم ببخش

 خواد یکند که دلم بغلتو م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بغلش کرد  عیسر  الیژ

 

 زد،نگویاز صبح چرا دلم شور م گمیشده ؟م ی_چ

 شده  یزیچ هی

 

 آمد  رون یآغوش مادرش ب از

 

من حق ندارم بغلت   یعنیداخل مامان،  میبر ا یب_

 افتاده باشه   یاتفاق  د یکنم؟حتما با 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  اد یب خواستی به بغل کردن داره آخه حمزه م ی_چربط

االنم که هر  دادینم ویدنبال تو،از او موقع جواب گوش 

 ،باباتمیاومد ریخاموشه،توهم که د زنمیزنگ م یچ

بهش زنگ زد   یک   ستیمعلوم ن شیساعت پ هیکه 

چه خبره  نمیاصال امون نداد بپرسم بب رونیزد ب  عیسر

 یده،وقت یاالنم جواب نم 

 راحت    المیمن خ  یخوایم نیکنیم ینطوریا  شماها 

 باشه؟ 

 

   یهم که داشت با حرف ها ی ارامش کذره ی  همان

رفتن پدرش آن هم    رونیشک نداشت ب د، یپر کش الیژ

 اوضاع به حمزه ربط دارد،  نیبا ا

 

 _نه مامام جان بد به دلت راه نده 

 

 داشت   یکه خودش دلش آشوب بود اما سع  نیا با 

 رد آرام کند  مادرش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تو زنگ بزن   گمی!چطور آروم باشم!؟ما یزنی_حرفا م

 جواب تورو دادن د یشا 

 

شما به بابا زنگ زدم گفو واسه عمو   ی پا شی_من پ

اومده   شیپ ی مشکل   رستانشیدوست دوران دب وسف ی

 بودکه نی حلش کنه،ا تونستهی که فقط بابا م

ننداخته حمزه هم اومد دنبال من منتها   نیزم  روشو

  شیبره پ خواستیاونم م دیکشیمن کارم طول م

 زور فرستادمش رفت، دوستاش ب

 

 _واقعا؟

 

 _به جون غمزه. 

 

 د، یکش  ینفس نسبتا آسوده ا  الیژ

 

بهت اعتماد   ی دلم آشوبه ول  یهنوز تو  نکهی_با ا

 شام بخور ا یب کنم،حاالمیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 رم ی خوردم س تزایپ ی_ن مامان

 

 نگاه مشکوک حواله اش کرد  کی  الیژ

 

شد   یخبر  ا ی یداشت ی اتاقمم کار ی خب من تو لهی_خ

 بهم بگو 

 

 رو گونه مادرش کاشت  ی گرید  بوسه

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که به اتاقش رفت خودش هم به سمت اتاقش   الیژ

  لیروانه شد،امشبتا توانست دروغ بهم بافتو تحو

 مادرش داد، 

 

 اگرمادرش بو ببرد دانستیم یاورا ببخشد،ول خدا

را عوض کرد    شیها   دوزد،لباس یزمان را بهم م  نویزم

 به بالکن رفت،

 

 اما گرفتیبود که شماره پدرش را م یبار  نیدهم

 پدرش تاخواست دازجوابیام خوردنا یبوق م فقط

 کند پدرش جواب داد  قعط

 

 _الو غمزه جان؟ 

 

خوبه؟بابا تورو خدا راستشو   ن؟حمزهی_الو بابا؟خوب 

 افتاده ؟  یبگو اتفاق

 

 د ی کش یپوف کالفه ا  فرهاد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دمیم  حیخونه توض  امیب میهست  ی_االن کالنتر

 

 د یکش ینیه

 

 چرا؟واسه خاطر حمزه؟  یبابا کالنتر ییی_وا

 

نگو نگران   یزی _اره دخترم به مادرتو اقاجون چ

 گمیخونه برات م امیحاال م  شن، یم

 

کرد تا خواست از بالکن  خارج   یپدرش خداحافظ با 

  کردی که مات نگاهش م ی درحال   ال یشود ماتش برد،ز

 بود   ریاشک از چشمانش سراز

 

 شده؟  ی_حمزه چ

 

 مامان،تور...  یچی_ه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یچینگو ه یچی_ه

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ار یبه خودت فشار ن یالک  ستین ی زیدا چ_مامان بخ

 

 انگار آماده انفجار بود جلو آمد  ی در حال  الیژ

 

 _فقط بهم بگو حمزه چشه؟ 

 

 بخدا یچی_ه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بلندش فرو کردو   ی موها  یرا تو  شی دستها  الیژ

 د یکش

 

 یچیه یگیبعد م هی_بچه من کالنتر

 

 یلحظه خشکش زدو به غمزه نگاه کرد، به آن کی

 انفجار شد  آماده

 

 _نکنه کار ناز ؟آره کار اون دخترس؟ 

 

به مادرش نگاه   ی چارگیبا ب دیچه بگو دانستینم

 از اتاقش  عی سر الی بکند ژ یحرکت نکهیکرد،قبل از ا

 شد،   خارج

 

در راه است،دوان دوان دنبال مادرش   ییبلوا  دانستیم

 زدیتوجه به او با خودش حرف م یباما  الی،ژ  رفتیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



!؟اول اون  دمیاحمق چطور نفهم دونستم،منهیم  دی_با 

  دیخراب کنه،د مویزندگ  خواستی آبروش م یمادر ب

بچم  ی به زندگ شینشده حاال دخترشو انداخته که آت 

 بندازه 

 

 شه،یم  داریبسه،االن آقاجون ب کنمی _مامان خواهش م

 

  ادیپروا فر یبودو ب  ستادهیاما حاال وسط سالن ا  الیژ

 زدیم

 

 بدونه،اشتباه  دیبشه،با  داریآقاجون ب دی_اتفاقا با 

 شد، یبا خبر م د یبا  شیساله پ  ۳۰منه همون   از

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ده یاش را پوش یکه ُربُُدشام مشک  یدر حال   ساالرخان

 د یغر نیآمدو خشمگ رونیبود عصا زنان ب

 

نصفه   یچته هار شد الی دونه؟ژیچاله م نجا ی_مگه ا

 ؟ یشب

 

 زد   ادیفر دو یرا کش شیاما دوباره موها الیژ

 

  دی من با  تونم،اقاجون ینم گهید نباری_آره هار شدم،ا

 باال سر  مانمیروز بعد زا۳ مویکه جار   یروز 

شوهرم پا پس   یشدم،وقت ی هار م دم ید شوهرم 

 واسه جلب توجه خودشو   شتریاون ب دویکشیم

 احترام شماو  شدم،بهیهار م دیبا کردی عور م لختو

جون،به احترام نجابت شوهرم خودمو به اون    خانوم

 شم یالل نم گهینه ،د گهی حاال د  یراه زدم،ول

 . ارمذیحمزه رو خراب کنه،نم یناز زندگ ذارمینم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اطلس خانوم و خدمه هم وسط سالن   یحت گری د حاال

 کردند،ساالرینگاه م الیبودندو مبهوت به ژ 

کاناپه نشسته بودو قلبش    نیتر کینزد  ی اما رو خان

 داد،یرا فشار م

 

آقاجون را   یاشاره زد دارو ها ژهیبه من  اطلس

 کرد ینبود احساس م ایدن نیاما در ا  اورد،غمزه یب

 کند،یم ینیسنگ  شی شانه ها  یرو  ا یدن

 

 به سمت پله ها رفت پله اول شد پله دوم   صدایب

 دوم شد پله سوم پله سوم شد پله چهارم و  پله

 مطلق یاه یچهارم شد س پله

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

را باز    شیچشم ها  نکهیاما قدرت ا  دیشنیرا م  صداها

  یسبک استو وزن تینها یب  کردیکند نداشت،احساس م

 ندارد، 

 

 را باز کند   شی چشم ها  یال تواندی م کردی م احساس

 به دستش وصل بود،زن   یاتاقش بود،اما سرم یتو

 تخت یکاناپه روبرو   یرو  ی انسال یپوش م د یسف

 خواند، ی بودو کتاب م نشته

 

بالبخند جلو    د یرمقو باز غمزه را د یچشمان ب  یوقت

 امد

 

 ؟ی بهتر  زم ی_سالم عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یبه قدر  شیرا ارام تکان داد ،لبها و گلو  سرش

آب نداشته دهنش را قورت   تواندیخشک بود که نم

 لب زد  شیوایدهد،

 

 _آب 

 

آب    وان یل  ک ی شیزدو بزا یدوباره لبخند  پرستار 

 کرد،  کیبه دهانش نزد  ین کی و با   ختیر

 

فشازت افتاده و ضعف   کمیزم،یاش عز _نگران نب

خوب   ی احتماال بهت شک وارد شده،ول  ،البتهی کرد

 نییپا  یو بر ی تا وقت ناهار سرپاش دمی قول م

 

به خانواده   ده،نسبتیآمد چه شن ادش ی!؟تازه شک

وقت  چی کرد،هیبه شدت احساس انزجار م دیعمو فر

 طانیحد ش نیتا ا ده یفر  کردیفکرش راهم نم

 باشد،   صفت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ل ی بود،دل   دهیمادرش فهم شبی د  یاز حرف ها  اما 

به   یزشتو گستاخانه اش حسود   یرفتار ها  نیا تمام

 بود،  الیژ

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

همه سال   نی!؟چطور ادیکشیخجالت نم ال یاز ژ  چطور

خانوم جون هم  یحت  یق بود!؟آن هم وقتهمچنان مح

 خبر داشت! 

 

آخر  یامتناع خانوم جون در روز ها ل ینداشت دل  شک

عمر  یآخرا  امرزیبود،خداب ن یهم دهیفر دنیاز د

 نداشت ی صحت عقل درستو حساب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یهم نداشت اما به صورت ارث  یسن آنچنان نکهیا ،با 

وقت فراموشش   چیشده بود،ه  یحواس یب ی ماری دچارب

وارد اتاقش   ی مصوع یها   هیبا گر ده یفر یوقت  شدینم

 شده بود چه کرد، 

 

رو   ارهیپت کهیزن نی ا》 زدیم ادیپشت سرهم فر  بلندو

  ادیرا ب دایاسم فر یحت  نکهیا با 《رون یب  دیاز اتاقم ببر

 نداشت،

 

 تخت بلند شو  ی_گلم دستتو بده به منو با کمکم از رو 

 

  یرا در دست پرستار گذاشتو بلند شد فقط کم دستش 

 کرد یچپش درد م یاحساس ضعف داشتوزانو 

 

 و احساس ضعف دارم، کنهی_زانوم دردم

 

 با لبخند کمکش کرد   دوباره 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بخاط افتادنته   ارن،زانوتمیغذاتو ب گمیاالن م یع ی_طب

 شهیحل م یبا کرم عضالن 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _مامانم خوبه؟

 

تنها   خت،نهیریسرت اشک م ی_بهتره،کل شبو باال 

کردم   رونشونیب  شهیم یساعت  کیاون کل خانواده 

 داشتن  از یچون خودشونم به استراحت ن

 

 نی_ممنونم،لطف کرد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یبگم  برات خوردن  فمه،برمی گلم، وظ نمکی _خواهش م

 بره  ن یضعفت از ب  ارنیب

 

اطلس   الویرفتنش نگذشته بود که ژ  رونیاز ب قه یدق۵

بار صورتش را   نیچند  ال یکنان وارد شدند،ژ هیگر

 د یبوس

 

منو لعنت   مردم،خدایم ،داشتمی_آخ شکر خدا که خوب

 کنه

 

اطلس بود که   نیرا از سر گرفت،حاال ا هی دوباره گر و

  شیتنقالت را جلو  ینیکرد،سیبوسه بارانش م

 ن،عسل،خرما،کشمش یریگذاشتپسته،گردو،بادام ش

 

 اش گرفته بود  خنده

 

 _بابا مگه من چقدر جا دارم!؟ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زد   یتشر  اطلس

 

 بخور برات خوبه،بخور  یرفت  نی_بخور مادر از ب

 

مهر   کردیرا پاک م  شی که اشکها  ینیهم در ح الیژ

 اطلس کوببد یحرف ها   یرا رو  دییتا 

 

 یری_آره مامان جان،بخور جون بگ

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

قربون جفتتون برم بخدا بهترم شمام بهتره    ی _،اله

 دنبال تدارکات شب  نیبر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 هم باز شده بود  یحمزه به کالنتر  ی امد پا  ادش ی تازه 

 

 حمزه چطوره؟  یمامان راست  یی_وا

 

 تکان داد   ی با تاسف سر الیژ

 

  سمیپل  ابون یشده،وسط خ قهیدست به  یبا نام شبی_د

 ی کالنتر برتشونیم ادیم

 

 _االن چطوره؟

 

 دمقه کمیبازم  ی ده،ول یند بی_خوبه شکر خدا آس 

 

 دیکش  یپوف یناراحت با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گهیگذشت، بهتره د ریان جان شکر خدا بخ_مام

 کمو کسر باشه  یزیامشب چ  دیم،نبا ی تمومش کن

 

  طیشرا کمی ه،فقطیاوک ی_از اون لحاظ همه چ

 اد یبه چشم ن میکنیم یبده،که سع  مونیروح

 

 ها را بخوردو  یکرد خوراک دیدوباره تاک  اطلس

 رفت،   رونیب

 

 ملتمس نگاهش کرد  دیبگو  یز یتا خواست چ الیز

  می بگم فعال تمومش کن دیبا   شبهی_مامان اگه راجبه د

 بهتره 

 

 را   یکادو شده ا کی جعبه ش شی قفسه کتاب ها  ،از

 داد  الیژ لیتحو

 

 عروستون  ی کادو نمیا دیی_بفرما

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



واقعا   گری رفت د رون یب یا قهی بعد از چند دق الیژ

گردو را داخل عسل زدو   ع یتحمل کند،سر توانستینم

 را بست،   شی دهان گذاشت،چشم ها به 

 

 هم خورد حاال انگار ذهنش باز تر شده  گری د یکم

 بود 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۳۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

اگر پدرش   یعنیکرد،یم تش یافکار گوناگون اذ هجوم

تا   فی رابطه کث کی بود  زد،ممکنیرا پس نم  ده یفر

 سال ها ادامه داشته باشد!؟ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چگونه  ده یهم وحشتناک بود،فر  تصورشیحت

چه  دشی حد پست باشد؟مگر عمو فر نیتا ا توانستیم

 کم داشت؟ 

 

  ی کنار م ده یفر ی ها  ی هاو ناسازگار ی با بدخلق شهیهم

مورد    ده یفر  ی بابت اجابت خواسته ها  یگاه  یآمد،حت

 گرفت، یسرزنش قرار م

 

با  ده یفر یعنیاش سوخت،    چارهیب  یبه حال عمو دلش

 رابطه داشته؟ د یاز فر  ریبه غ یگریمرد د

معده اش به سمت دهانش   اتیکرد محتو احساس

 اورد،یهجوم م

 

  قهیشق  ی را رو  شیآب خورد،دستها  وانیل  کی  عیسر

فشار   یوقت  شهیماساژ داد،هم یگذاشتو کم  شیها 

 گرفت، یحالت تهوع م کردیرا تحمل م  ی ادیز  یروح

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رفت،فرهاد تا متوجه   نییآرام از پله ها پا آرام

حضورش شد آغوشش را باز کردو با سر اشاره کرد  

 دیا یتا جلو ب

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

جود به سمت آغوش پدرش پرواز کرد،چقدر  تمام و با 

   انتیخوب بود که پدرش به مادرش خ

 همه  نیخوب بود حرمت برادرش را ا  نکرد،چقدر 

 نگه داشته بود،   سال

 

 زم؟ی_حالت خوبه عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ترسو استرس همراه با  ینگاه پدرش نوع در

!؟چرا شرمنده  دیترس یمشهود بود ،چرا م یشرمندگ

 بود!؟ 

 

 شم ینم نی_خوبم باباجونم،بهتر از ا

 

 در آغوش پدرش فرو رفت   دوباره 

 

  خواستمیشده م یچ  دمیفهم یوقت  شب ی_خداروشکر،د

 بخدا من شرمنده همتونم رم،غمزه یبم

 

 فرهاد ادامه دهد شروع کرد  نکهیاز ا قبل

 

رو تموم   هیقض  نی!؟لطفا ا هیچه حرف نی_ااا باباجون ا 

 دیکن

 

 دیسرش را بوس   فرهاد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ییدل بابا ز ی_عز

 

 _حمزه کجاست؟ 

 

 د یکش یپوف  پدرش 

 

 رون ی_صبح زد ب

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _حالش چطور بود؟

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  با یتقر یبخاطر اون از حال رفت کرد ی_بد نبود فک م

 میسرت بود،بزور مجبورش کرد  یتا صبح باال

 زده   رونیهست که ب  یساعت هیاستراحت کنه حاالم 

 

 داشت    دیحال ساالر خان ترد دن یپرس یبرا

 

 _اوووممم آقاجون چطوره؟ 

 

 ی از او فاصله گرفتو سر مبل نشست ،نفس فرهاد

 داد  هیگرفتو سرش را به مبل تک

 

 حرف نزده،فقط اطلسو خواسته و  ی_هنوز با کس 

 نکهیسفارش کرده،از جمله ا  یسر  ه یامشب  بابت

 زده نشه  یحرف چیه  شب ید  درباره 

 

ناهار بخورم چون واقعا گشنمه  رمی_آهان،بابا من م

 هوس غذا نکرده بودم، ی نطوریوقت ا چیه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ضعف داشت    نکهیتکان داد، با ا ی با لبخند سر  پدرش 

 آشپزخانه شد   داد،واردیاما خودش را قبرلق نشان م

 

 اد یم  یی_به به چه بوها 

 

 ندیسالمش کردو دعوت کرد تا بنش  یبا خوشحال  ژهیمن

 

 _اطلس جون کجاست؟ 

 

 ی زعفران نیقاچ از تهچ کیکه  ی در حال  ژهیمن

غمزه    یتا با ساالد برا دادیخوشرنگ را برش م

 جوابش را داد   اورد یب

 

 مخصوص واسه امشب بکنه  دی خر یهسر ی_رفته 

 

تشکر کردو با ولع شروع به   ژهیتکان داد از من ی سر

 خوردن کرد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 به استراحت داشت  از یاز ناهار باال رفت ن بعد

 نداشت،  یخبر  اکویکه از د شدیپ یدوروز 

 زنگ زدن مردد بود  یبرا

 

  دیرا برداشت د یکه گوش  نیزد،هم  ا یدل را به در  آما 

دارد،با ذوق    اکویخوانده نشده از د ام یدو پ

 را لمس کرد openکلمه

 

 《؟یخوب》فرستاده بود   دوباره 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  زد یدردت به جانم بر اگر 》 سد یداشت بنو  دوست

 《  شومیم  یعال 

 

 خودش را گرفت  یجلو  اما 

 

 ؟ ی_ممنون تو خوب

 

 کرد  پیتا   عایسر

 

 ؟ یکرد  نی س ری_چرا د 

 

 هیی!؟چه بازجوکردیاش م ییداشت باز جو اکو ید

 ،ینیریش

 کند  تشیاذ  یداشت کم  دوست

 

 دم، یکه اومدم د سی_حالم بهم خورد از سرو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زد، یداشت زنگ م  اکوید د،یدر دستش لرز   ی گوش

 همه،ناز کند جهنم از  شیداشت برا  دوست

 گرفته نشان داد  یرا کم  شیصدا

 

 _الو؟ 

 

 دیچیدر گوشش پ  اکوید   یجد  یصدا

 

 _غمزه؟

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _بله؟

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

نفر اونجا  هی یعنی؟ی_چرا صدات گرفته؟دکتر نرفت

 امیکه به داد تو برسه؟آماده شو دارم م  ستین

 

ضعف کردم ،کل شبم پرستار   کمیفقط   اکو،آرومی_د

 باال سرم بود 

 

 زد یم ادیرسما داشت فر  گرید  نباریا

 

  ؟غمزهیبه پرستار داشت ازی_کل شب؟تو کل شب ن

 منو سگ نکن، چرا حالت بد شد؟ 

 

اش   وانهید شد یمرد نمرد؟مگر م  نیا یبرا  شد یم مگر

 نشد؟ 

 

 گه مهمه ؟ _م

 

 شد  میمال یکم  شیصدا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 زه؟ ی خاطرت برام چقدر عز یدونینم یبگ یخوای_م

 

 نداشت   یمردن فاصله ا تا 

 

 منکه گفت..  اکو ی_د

 

برات روشنش  دیهست که با  زایچ  یل یشششش،خی_ه

 ایکنم، فقط صبر کنو با دلم راه ب

 

 کرد  شی صدا ی ناز قاط یکم

 

 ام؟ یبا دلت راه ب ی_چطور

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۴#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

که  ییبم شده بود درست مثل همان وقتها  اکو ید  یصدا

 گرفتند،ی ساعت ها برهنه در آغوش هم از هم نفس م

 

هم داغ کرده بودو از بدنش حرارت بلند   خودش 

 شد، یم

 

همه رو   یکن ی کارهم دیبا  م، ی_امشب که اومد

 اتاقت   میبر می چونیبپ

 

 داد یب اکوید یحبس شد خواستن در صدا  نفسش 

 د یلرزیم یدلتنگ  جانویاز ه شی صدا کرد،یم

 

 _باشه 

 

 از چند لحظه سکوت را شکست بعد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 عروسک   نمتی بی_شب م

 

 حمام کرد   یک ا یرا قط کرد   یگوش  یک   دانستینم

 بعد از ظهر بود   ۶به خودش امد ساعت   یوقت  اما 

  شیبه آرا میتصم با یز  یو آراسته در لباس با یاو ز  و

 داشت 

 

  اکو یداشته باشد که اگر با د یظیغل  شیآرا  خواستینم

 .... 

 بود   خودیرا تکان داد،انگار از خود ب  سرش

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

در   ر یبه اتاقش امده بودو خواهرش را س حمزه

خودش را   شدوکالفهی اش م رهیخ  د،مدامیآغوش کش

 درآمد  شی صدا گر یآنقدر که د کردیلعنت م 

 

 بخدا وونه،خوبمید گهیبابا ،بسه د ی_ا

 

دست   یبا نام ینداشتم وقت یتا جنون فاصله ا  شبی_د

 شدم فک...  قهیبه 

 

نه انگار   م،انگاریفراموش کن شبوی اصال د ا ی_حمزه ب

  دی اد،با یکه وجود داشته،بعدشم تو االن نامزدت داره م

 ه؟یچه حال  نیا یخوشحال باش 

 

 د یخواهرش را بوس  یشانی زدو پ یلبخند

 

 رمیدوش بگ هی ،برمیتو بخوا ی_باشه وروجک هرچ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کن   پیخوشت ی_برو فدات شم، حساب

 

بار با   ن یهزارم یلبخند برادرش را بدرقه کردو برا با 

نگاه کرد،اصال به عذاب وجدان   یشوق به گوش 

 کرد،یاندکش توجه نم

 

  یآهن  یها  واری را داشته باشد ،از د اکو ی د  خواستیم

 خسته شده بود  ییجدا

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  ی در اتش جهنم را به سوختن در آتش دور سوختن

   کردیم ی انگشترش باز داد،با یم حیترج اکو ید

 چک کرد، نهیخودش زا در آ  گرید سکبار 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یاش را محکم باال یکارامل  یشده بود،موها  یعال 

را به سمت    شی ها  یچتر یسرش بسته بود و فقط کم 

 چپ زده بود، 

 

 شهیاز هم شتریب شد ی ماش باعث  ییطال  کیش  لباس 

 خواستی را م ن یاو هم هم د،ویا یبه چشم ب

 بودن.   اکویچشم د ،در 

 

خودش را به  امدیعمارت م اطیاز ح  نیماش  یصدا

زد   رونیآمده بودند، از اتاق ب همانانیبالکن رساند ،م

 د، ی کش یق یو نفس عم

 

 وانهی د رفت،انگاریم نییرا پا   یمرمر یپله ها  خرامان

امشب    خواست یآمدم  ی عشوه م نیچن نی شده بود که ا

 کلمه غمزه باشد، هیواقع  یبه معنا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



هم وارد شدند بازار  ی خانواده دولتشاه همزمان

سالم   متیداغ داغ بود،با مال  یسالمو احوال پرس

 محبت جوابش را دادند،  نویها با تحس یکرد،دولتشاه 

 

در   دانستینم  اکویاز نگاه د ی وا اکو ی نگاه د اما 

مرد چه بود که احساس کرد از  نیچشمان مست ا

 شود یبدنش حرارت بلند م 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

را گرفتو حواسش را پرت دردان کرد،نامزد    نگاهش

 بود،با محبت یتو دل برو و خواستن یادیبرادرش ز

 در آغوشش گرفت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



عروس خانوم،چقدر    یخوش اومد  یل یخ یل ی_خ

 امشب  ی خوشگل شد

 

 دیملوس خند  دردان

 

_فدات بشم غمزه جون ، پس معلومه خودتو هنوز تو 

لحظه  هیبخدا  یماه شب چارده شد  نی؟عیدیند نهیآ

 دمتی ماتم برد د

 

 د یخند ینازو مهربان  با 

 

نم  نگاه حمزست او  درخشهیکه م ی زی_امشب تنها چ

 ن یاز ا شتریکه چشمش به تو افتاده،برو ب یاز وقت 

 منتظرش نذار  

 

به سالن رفت،حاال اما   دویبا خجالتو شوق خند  دردان

به چشمانش    میاز نگاه مستق اکوی او مانده بود و د

 کردیم  زیپره

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اش بود،  رهی اما داغ داغ خ اکو ید

 

 _سالم 

 

،نگفتم که قصد   ای_سالم عروسک،گفتم با دلم راه ب

 جونشو بکن

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 را پشت گوش راند با ناز گفت   شی ها  یعشوه چتر  با 

 

 !؟ اد یمن دلم م ه؟مگهیچه حرف  نی_دور از جونت،ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شد  کی قدم نزد کی  طاقتیب اکو ید

 

 _جووون،تو فق... 

 

داخل آمد  ی ادامه دهد اطلس از در ورود نکهیاز ا قبل

 کردو اورا به داخل دعوت کرد، یاحوال پرس  اکویبا د

 

 تشکر کردو وارد سالن شد،   یکامال جد  اکو ید

 

بره تو؟آدم مهمونو سرپا   ی _دختر چرا تعارفش نکرد

 داره؟ ی نگه م

 

نچ نچ کنان به آشپزخانه رفت،غمزه اما پوکر   بعدم

 کرد یرفته شده اطلس را نگاه م  ریمس سیف

 ضد حال خورده بودند،   رسما

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یوارد سالن شد،کنار مادرو پدرش رو  دو یکش یپوف

  یبود وقت ییرایمشغول پذ  ژهیمبل سه نفره نشست،من

 گرفت با تشکر  شیضرف شربت را جلو 

 آب آلبالو برداشت،   وانیل  کی

 

شد    اکویمتوجه د کرد یداشت شربتش را مزه م یتوق

که شربتش را برداشت نامحسوس به سمت او گرفتو  

 د ینفس سر کش کی

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۴۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

حرکت  ن یا دنید  د،با یکش وانیزبانش را به ل  بعدم

  یچشمانش گرد شد،عمال به او اشارات سکس  اکو ید

 کردیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کرد، ی کمرش حس م ره یت یشدن عرق را رو  ری سراز

 تر شده بود،  وانهیامشب از او هم د اکو ید

 کندیکه به دردان اشاره م شود یحمزه م متوجه

 دنبالش برود 

 

 شک مقصد آنها هم اتاق خواب حمزه است،   بدون

هم   هیهست که بترسد بق ی انقدر  اکوینگاه د ین یسنگ

 متوجه اش شوند، 

 

 پروایب  نقدریتا ا رود یم یچشم قره ا نامحسوس 

از موضع خود   شهیبراندازش نکند،اما او مثل هم

 د،یآ ینم نییپا 

 

شرکت خوب   ی_خوب غمزه جان تو چه خبر؟کارا 

 ره؟ یم شیپ

 

 زند یم یب سودابه لبخندجوا  در

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نبود،  ی که مشکل  نجا ی_خدارو شکر تا ا

 

  رونیب ادیبه خودت زحمت نده مادر،زن که ز   اد ی_ز

 افتهیم  افهیق ختویخونه َورَجال بزنه از ر

 

 نیقطعا هم کندویم  دییلبخند حرف آفرت جان را تا  با 

 د یگویم یطوره ا 

 

[11 /16 /2021  5:49  PM] 

 

       ۱۵۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 گهیم  یول گمیم نویآفرت جون بخدا منم هم  یی_وا

 رم،یبگ  جهینت خوامیدرس خوندم م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بحث به سمت کار و تجارت   الیحرف ژ  نیا با 

  شیمعلوم است اصال از بحث پ اکو ید افهیق رود،ازیم

 ،  دیآ یامده خوشش نم

 

  یافتد صورتش کم  یکه چشمش به غمزه م نیهم اما 

  یاسترس نگاه زد،با یم یز یو چشمک ر  شودی باز م

 به جمع انداخت

 

  رایآفرت جان متوجه شده بود ز کردی م احساس

 زد  یز یآن دوتا چرخاندو لبخند ر نینگاهش را ب

   یبه غمزه دوختو چشمک مینگاهش را مستق بعدم

 اش کرد  حواله

 

دهن وا کندو او را ببلعد ،بدتر   نی زم خواستیم  دلش

جمع را ترک کردو به   یدیببخش شد،با ینم  نیاز ا

 آشپزخانه رفت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ی آب لطف کن  وان یل  هی شهیجان م ژهی_من

 

آب دستش داد،آب که   وانیل  کیگفتو  یچشم ژهیمن

کردو از آشپزخانه خارج   ی کرآرام شد تش یخورد کم

 شد 

 

امد   رون یب اکو ی دوباره وارد سالن شود د نکهیقبل از ا 

ترس به در   د،با ی به سمت باغ کش دویدستش را کش 

 از عمارت خارج شد،  اکویسالن نگاه کردو همراه د

 

 رفتندیباغ م یبه انتها ی در دست هم به سو دست

 رفت، یحرف دنبالش راه م ی کلمه ا  بدون

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۵۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

پنهان   دشانیعمارت از د یرفتندو رفتند که حت آنقدر 

چسباندو   یدر درسکوت او را به درخت  اکویشد د

 شد،   کشیخودش هم نزد

 

  کردند یبهم نگاه م  یشدند طور  رهیچشمان هم خ در

 ی ادآور ی هم  یکه انگار قرار بود خط به خط برا

 شوند، 

 

ساله  ۷صورتش نشست بغض  ی که رو اکوید  دست

   یباهم سرسره باز شیشکست اشک ها   صدایاش ب

 کردند، یم

 

که   یو نوازشش کرد ،درحال دیدرآغوشش کش  اکو ید

 را گرفته بود شروع کردبه گله  اکویسفت کمر د

 

سال منتظرت  ۵؟یا ی؟مگه قرار نبود زود ب ی_چرا رفت

  خواستمیبرم خارج که درس بخونم، م  خواستمیبودم،م 

ساالر    ی، ول   شدمیکمتر بهت فکر کنم،داشتم افسرده م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بدتر از تو سرم آورد مجبورم کرد   ییبال ه یخان 

 شناسم یکه نم یازدواج کنم اونم با کس

 

هق هقش اوج  د یکه رس شیصحبت ها   یجا نیا به

 به خود فشردش و    ی با حرص آشکار اکو یگرفت د

 را نوازش کرد  کمرش 

 

 باش  ششششش،آرومی_ه

 

  خواستم،مجبورمیتو رو م اکو،من ی د خواستمی_من نم

   زویکردن،گفتن از بابام همه چ

  یتو نبود ی تنها، تو نبود یل یبودم خ رن،تنهایگیم

 ،چرا؟ 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۵۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

اش را به  یشانیصورتش را قاب گرفتو پ  اکو ید

 دلبرش چسباند یشانیپ

 

تمومش کن،باهم   اکوی _بسه عروسک بسه، جون د

 ، خب؟  زویهمه چ میکنی درست م  زویهمه چ

 

آرام  قهی تکان داد،بعد از چند دق یسر   اکوی جواب د در

 بود،  ستادهی سر پا ا اکو ی شده بود،هنوز در آغوش د

 

که از اولش   یدونیخوامت،میکه چقدر م  یدونی_م

 نا یکه واسم با همه فرق داشت همه ا یبود یتنهادختر

 ی وقت اریب ادتی، اریب  ادتیرفته  ادتی ،اگرمیدونیرو م

  یول بد ق خوامیسالت بود من لمست کردم،م   ۵فقط 

 باشه؟ یپشتم باش  یقول بد خوامی،میمحکم باش

 

که حکم نفسش را داشت  ی عشق در چشمان مرد  با 

 شد،   رهیخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _چشم 

 

 میبال زندگ  ی_ب

 

بار   نیهزارم یدلش برا   اکویابراز احساسات د  از

   دی لرز

 

 ی ول  یای_خانوم خانوما شما قرار بود با دل من راه ب

 که  یدلمو خون کرد

 

 دیعشوه خند  با 

 

 د یبغضم ترک یخب، بغلم که کرد  دی_ببخش

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



       ۱۵۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

خودش را به غمزه   شتریخمار شدو ب اکو ی د نگاه

 چسباند 

 

 ؟ یافتاد  ا یچ اد ی گهیبغلت کردم د ی_اِ !؟وقت

 

  یبود داشت به لحظه ها  ده یرا فهم  منظورش

برهنه در آغوش هم   یکرد،وقتیدونفرشان اشاره م

 دند،یغلتیم

 

 انداخته بود  هیشهوت در نگاه هردوشان سا   عشقو

 

 افتادمین یا گهید زیچ  ادی_اووممممممم ، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به او فشرد   شتریتنه اش را ب نیی پا  محسوس

 

 عروسک،  ارمیم  ادت ی_

 

  ی شدو زبانش را رو  رهی عشوه در چشمانش خ با 

   دیکش  شی لبها 

 

 نداره   ی _از نظر من مشکل 

 

سرش را جلو برد صورتش را با عطش    طاقتیب اکو ید

زبان    زدوی،گردنش را با ولع مک م د یبوسیم دویسیل یم

 د، یکشیم

 

داشته   شیکارها  ی رو  یاراده ا  نکهیبدون ا غمزه 

 بخود فشرد  شتریباشد سرش را ب

 

 _آه..آههه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _جوونممممم

 

سرش را باال آوردو زبانش را درون دهانش    اکو ید

فرستاد،مثل گذشته غمزه آب دهانش را داخل دهان  

آب دهن غمزه را با ولع قورت داد   اکو ید  ختیر  اکو ید

 دندیرا با حرص بوس گریدوباره همد

 

  نییبدنش باال پا  یها یو بلند یپست یرو  اکوید  دست

دستش لباس   یفشردش،وقت یآرام م ی و گاه  شدیم

 غمزه را کنار زدو بدنش را لمس کرد 

 

 دستش گذاشت تا مانع شود   یدست رو غمزه 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۵۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اکو ی_نه د

 

   شیلب ها  کی شدو نزد ری در چشمانش خ اخمالود

 زد _چرا؟   لب

 

را    شی آوردو لب ها  نییبا دست صورتش را پا  غمزه 

 د یبوس

 

از اون   م،بذاریگناه کرد  نجاشم یکه تا هم یدونی_م

خط قرمزارو با هم    یبعد همه  رم،یطالق بگ ی عوض

 باشه؟ میکنیرد م

 

کرده   ی سرش خال   یپارچ آب سرد رو کی انگار

 بود  دهی حالش پر حسو 《؟ی عوض  آن》باشند، 

 ستاده،یبهشتو جهنم ا انیم  انگار

 

 معاشقه شان   انی که زنش است،م دانستینم زنش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کند،یخطاب م ی و او را عوض کندی م یخود او دور از

 

بفهمد خود او همسرش است باز هم   یغمزه وقت یعنی

 زد   ا یعکس العمل را دارد؟دلش را به در نیهم

 حمل کند همه انزجار غمزه را ت نی ا توانستینم

 

 د یرا در آغوش کش دخترک

 

 _غمزه؟

 

 دیکش  شی صورت مرد روبرو  ی رو  یدست دخترک

 

 _جون غمزه؟ 

 

 ه، یشوهرت ک  دونمی_من م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چه   دیبا  دانستیهمانجا خشک شدند ، نم دستانش

 شناختش ینشان دهد،از کجا م  ی عکس العمل 

 خشک شده بود  شی لبها 

 

 ه؟ی_ک

 

در   یسردرگم از او دور شدو کالفه دست  اکو ید

 دیکش  شی موها 

 

 گم ی_بعدا م

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۵۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 االن بگو نی_بعدا نه هم

 

خودش را لعنت   اکو یبود که د دهیپر یبه قدر  رنگش 

 فرستاد 

 

 ستیبعدا االن حالت خوش ن یعنی بعدا  گم ی_م

 

 د یکش غیج  طاقتیب غمزه 

 

 ه؟ یک یاالن بگو اون لعنت نی_بعدا نه هم

 

 زد   ادیفر ی عصب

 

 ؟ ی،راحت شد  رتیغ  یب شرفی_من، منم ،منه ب

 

اما ماتش برده بود قشنگ معلوم بود جان از   دخترک

 تنش رفته،

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 {اکو ی}د

 

 افتدیشدو گرفتش تا ن کی سرعت به دخترک نزد به

 

 ی تونی!؟آره؟تو...تو نمیکنیم  یشوخ  ی_تو!؟دار

   یتون ینم یباشه که زنتو ول کن ی عوض  نقدریا

 

 آخرش دلش را سوزانده بود  اد یفر

 

به جان جفت چشات،   یبگو ول  یبگ یخوایم ی_هرچ

 دونستم، ی، بخدا قسم که نم دونستمینم

  دنینقشه رو کش  ن یا یک  ر یدوتا کفتار پ نیا دونمینم

 دونم یکارو کردن،بخدا قسم نم نی ا یک دونمینم

 

 حرکت کرد  حالیخودش را از او جدا کردو ب   غمزه 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۱۵۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

چه   د یبا  دانستیبه دنبال دخترک راه افتاد،نم صدایب

 کند،

 نبود  قتیاالن وقت آشکار کردن حق د یشا 

 دیفهم یزودتر م د یبه نظرش با  ی ول 

 

 برگشت   ستادوی ا کبارهیبه  دخترک

 

خوره تو    نیع زیچ هیسال فقط  ۷ نیتموم ا  ی_تو

مرد جدا بشم اگه  نیاز ا یروز هیاگه  نکهیسرم بود،ا

چشمم به چشمش نخورده ، اگه  یثابت کنم تا حاال حت

بازم مثل قبل منو   اکویثابت کنم تا حاال لمسمم نکرده د

 خوادم؟ یم کنه؟دوبارهیم ش یستا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زد  یخند زهر

 

  گرفتیازم نم ی_خوشحال بودم که شوهرم سراغ 

 رگ نداشت  ینیزم بی خوشحال بودم که اندازه س

 

  گفتیدخترک هرچه م کردیاد مگردنش داشت ب  رگ

داشت خفه اش   قتیحق یقت،تلخ یدرست بود اما حق

 کرد،یم

 

شوهرم   اکو یکه اگر د کردم یم یپرداز  ا ی _با خودم رو

غربت تنها  نیهم منو تو ا  هیهزارم ثان کی بود واسه 

 ذاشت، ینم

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۵۷#پارت 

              اکوی_د یبرا_ی#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

صورتش در حال  ویشانیپ یکه رگ ها یو در حال خفه

 پاره شدن بود لب زد 

 

 دونستمینم گم ی_م

 

 زد   یپوزخند  غمزه 

 

 ی کرد ،باشه،قانعمی _اوک

 

 ناموزون از آنجا دور شد   ی را گرفتو با قدم ها   راهش 

 

  دندی که به عمارت رس یدنبالش راه افتاد، وقت   دوباره 

را گرفتو برش    شیغمزه داخل شود بازو  نکهیقبل از ا

 گرداند 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به او کرد رژ لبش پاک شده بود    ی نگاه کل  کی

  ملی،به لطف ر دیرسیتر به نظر م ی قلوه ا شی لبها 

 بود  ختهیچشمش بهم نر شیضد آبش ارا

 

 ا یبه خودت برس بعد ب کمی_برو تو اتاقت 

 

  از او دور شود دوباره سمت خود خواستیم  یوقت

 را ببوسد اما  شیلب ها  خواستی م دشیکش

از او دور شدو   یاجازه ندادو با زهر خند غمزه 

 باال رفت میمستق

 

را مرتب کرد،وارد سالن    شی موها   دو یکش یقیعم  نفس

خودش مشغول صحبت کردن    یکه شد هرکس برا

 بود، 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۵۸#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

به ساعتش   یاز حمزه و دردان هم نبود،نگاه  یخبر

به جمع انداخت   ینگاه یبود،سرسر ۹ کس یانداخت ف

 نشست   شیو سر جا 

 

  یشانه اش زدو با دست اشاره زد کم  یجان رو  آفرت 

 ند، یجابه جا شود تا او هم بنش

 

بخاطر   دی کرد،شا یفرق م ا یبا همه دن شیجان برا  آفرت 

آفرت با همه نوه   یبرا  یهم برا اکو یبود که د نیا

 فرق داشت،   شیها 

 

 _چه خبرا مادر؟ 

 

 آفرت جان  ی_سالمت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 داد یمحبت جواب آفرت را م تویجد با 

 

 _مادر تو باغ خوش گذشت؟ 

 

!؟آفرت با  دانست ی از کجا م باال آمد، او یبه آن  سرش

را   ینیریاز ش یهمان ژست خاصه خودش تکه ا

 برداشتو به دندان گذاشت 

 

  یمونده،حاال نگفت یل یخ  ی _مادر تو تا منو بشناس

 خوش گذشت؟ 

 

 مادربزرگش محرم و راز دارش است دانستیم

 

 ختیبهم ر یهمه چ  ا یآخر آخر نیا ی ول   یل ی_اولش خ

 

به چنگال   ینیریش  یکه تکه ا ی در حال  مادربزرگش 

 گرفت  اکویزده بودو به سمت د 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۵۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ؟ی تو شوهرش د ی_فهم

 

چنان شوک زده به سمت آفرت نگاه کرد   گرید  نباریا

 گردنش بلند شد  یکه صدا

 

 ؟یدونستی_شما م

 

 نیاصال به ا ی،ول دونستمیآروم بچه،اره م ششش ی_ه

 ها دلم رضا نبود،  یباز  موشکیقا 

 

 هزار رفت    یرو  امپرش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د،یمن میتو ت کردمی_فک م

 

  یکه اسمش تو نهی ا جشمی _هستم بچه جان هستم، نت

  نجوریا ویابیغ نکهیا یصفحه همسر شناسنامته، ول 

احدو واحد که من   یکردن به خدا  ادهیبامبوال رو پ

 نبودم  یراض

 

رفت  رونیزدو دوباره بلند شدو ب ی حرص پوزخند با 

 گرفتیکام م قیبرکش را روشن کرد ،عم گار یس

 

 بود، دهیچیاطرافش پ ی در فضا  جوآنا یمار یبو

 عتماد کند!؟ ا توانستی م یبه چه کس گرید

 مادروپدرش هم خبر دارند!؟  نکند

 

زد،از آفرت جان انتظار   یچنگ  شیبه موها  ی عصب

 نداشت،

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نتت یبب اد یب ی؟هرکیکنیم ینطوری_بچه تو چرا ا

 شده،   یخبر هی فهمهیم

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۶۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 به سمتش پا تند کرد  ی عصب

 

خبر   یک گهیخبر دارن؟هان؟د ا یک گهی _فقط بگو د

  ۱۲حساب نکردنو  یچیداره که منو غمزه رو به ه

 محکوممون کردن  ی سال به دور

 

آرنجش را گرفتو کشان کشان اورا از در   آفرت 

 دور کرد  ی ورود

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 سال بود ،   ۷سال کجا بود؟  ۱۲_مادر  

 

 پروا شروع کرد  یبراق شدو ب چشمان آفرت جان  در

 

سالش بود من لمسش   ۶،۷فقط   یدختر از وقت نی_ا

همون اول سندش به نام من بود اگر اون   کردم،ازیم

االن بچه  دن یکشیعجق وجق نم ینقشه ها یریدوتا پ

  میهم داشت

 

 مبهوت لب زد  آفرت 

 

تو از همون   اکو ی که مال تواِ ؟ د یچ یعنی!؟ ی_چ

ناموس مردم دست   ؟بهی کردی دختره رو لمس م یبچگ

 ؟ی زدیم

 

 نگاهش کرد  رک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تازه افسوس   مون،یدرصدم پش کی یحت  ی_آره،ول 

بچه نکاشتم تو شکمش که جرات   هیکه چرا  خورمیم

 فاصله بندازن  نمونینکنن ب

 

 انداخت   یبه صورتش چنگ آفرت 

 

 ؟ یشرفتی_تا کجا باهاش پ

 

 مکث ادامه داد  هیاز چند ثان بعد

 

 _دختره؟ 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۶۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گرفتو سرش را با تمسخر کج کرد  گارشیاز س یکام

 

 _متاسفانه، 

 

 گرفت  ی نفس آفرت 

 

  نیکردیغلطو م نیتو اون سن ا  ی_پسر شما چطور

  ی درصد با خودت فکر نکرد هی!؟ مینبرد ییکه ما بو

 زنو شوهر   نینشه که بش د یشا 

 

 میخواستیکار وجود نداشت،ما همو م نیتو ا  ی_نشد 

 وسط مهم نبود  نیا گهید زیچ  چیو ه

 

 با افسوس تکون داد  ی سر  آفرت 

 

که بانگ  دونستیوگرنه خدا م نی_خداروشکر که عقد 

 کردیآبرومون م یباهم بودنتون ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 زد   یبلند پوزخند 

 

چطور با خودم راه   دونمی که عقدمه نم_االن 

عمال بهم گفت اندازه   گردونه،یرو برم ارمش،ازم یب

بهش  دونمیحق داره،م دونمی،میرگ ندار  ینیزم  بیس

  دهیفهم یدل از وقت ن یا یاز هرکس ظلم شده،ول  شتریب

 هیمحرمه آرومو قرار نداره،مخصوصا که طعمش 

 دندونم رفته، ریعمره ز

 

 د یکش  ی تکان دادو آه یجان سر  آفرت 

 

دختر   ن یبگم مادر ،کار خدا بوده،صبور باش،ا ی_چ

بخر،حاالم  ا،نازشو یاولو اخر سهم خودته،بادلش راه ب

ساعت   مین  ی اومد یداخل زشته کال از وقت میبر ا یب

 ی نشست شتریب

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



       ۱۶۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

داخل شدند همان که آنها وارد شدند همه را به  باهم

  حواسیآمده بودو ب نییشام فرا خواندند،غمزه هم پا

 حرکت کرد   زیبه سمت م

 

  اکویحواسش پرت بود که متوجه نشو جفت د  آنقدر 

 نشسته

 

  د یدی_دستتون درد نکنه واقعا زحمت کش

 

 زد  یلبخند  شیدر جواب قم  فرهاد

 

نباشه عروسمون بار اولش   یم،هرچ ی کردن ی _کار

همه   د یبا  شد یبود که به عنوان عروس وارد خونه م

 بود یدر شانش م زیچ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

تعارف داغ بود و هرکس مغشول خوردنو   بازار

 صحبت  کردن بود  

 

 }غمزه{

 

 خی س کی  خواستیم دیبرنج کش ریکفگ کی  لیمیب

از بغل   خواستی م دیبردارد که دستش نرس  دهیکوب

 بگذارد  شی کباب را جلو سیبخواهد د  شیدست

 

کنارش نشسته دستش را پس    اکویمتوجه شد د که

 مالقه خورش کرفس افاقه کرد  کیو به   دیکش

 

کرد   کیبه او نزد یل یسرش را خ یاما عاد  اکو ید

گردن احساس   ی داغش را رو یکه نفس ها  یطور

 کردیم

 

 ؟ یخواستیم دهی_کوب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

   دیکنار کش ی را کم  سرش

 

 _نه 

 

در   ده یکوب خینشد و نه تنها ددس الیخیب ی ول   اکو ید

 دو یکش شیکوفته بزرگ هم برا کی بشقابش گذاشت 

 ظرف ساالدش رد پر کرد 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۶۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

را   یزیچه چ اهدخویکارها م نیبا ا  اکو ی د  دانستینم

از   شی ب یمتوجه توجه ها  یثابت کند؟نگران بود کس

 نسبت به او شود، اکویحد د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بشنود زمزمه کرد  اکویکه فقط د ی لب طور  ریز

 

 ؟یثابت کن و یچ یخوای_تمومش کن م

 

که همه بشوند جوابش   یاما از قصد بلند طور  اکو ید

 را داد 

 

 ؟ یدار ازین  یزی_جان؟چ

 

به سمت آنها کشانده شد،فرهاد   با یهمه تقر  نگاه

 کرد  یتصنع یانداخت،خنده ا  یموشکافانه نگاه

 

 دیز یمن بر یاز دلستر هلو برا وانیل   هی زحمتی_ب

 

را    وان یل  اکو یبرگشت، د  ی دوباره به حالت عاد جمع

 گذشت  شی جلو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی_بفرما خانوم 

 

را از دستش گرفتو بدون تشکر از   وانیل  ضی غ با 

 د، یدلسترش نوش

 

پسرم   نیجان و همچن شی_با اجازه اتابک خان و قم 

بچه ها رو  ادیب میخبر کن دیس  هیاگر امکان داره  اکو ید

 م یبهم محرم کن

 

تکان    یبه اتابک خان انداخت که سر   ینگاه  شیقم

 داد 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۶۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یانداخت که او هم با اخم سر  اکویبه سمت د  نگاهش

 تکان داد

 

 نداره   ی _از نظر ما مشکل 

 

 امیزنگ بزنم و ب هی_خدارو شکر پس من برم  

 

 بلند شد   زیم  ی از پا  فرهاد

 

 دوتا جوونم سروسامون گرفتن،   نی_خداروشکر که ا

 

انداختو در جواب   ی با لبخند به حمزه و ناز نگاه الیژ

 آفرت جان گفت

 

 کنه ی حظ م  نشونیبیکنار هم م  ی_آره واقعا آدم وقت

 

 حمزه درآمد  ی زد که صدا ی لبخند خجول   دردان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دردان خانوم    نیا نینگ یطور  نی بابا مادر من، ا ی_ا

  هیخجالت کمی

 

کردند،آفرت دوباره جمع را بدست   دییبا خنده تا همه

 گرفت 

 

آخرش سهم   ی _ دخترو هر چقدر هم که بهش برس

ارجو قربش   شتریکماالتش ب یهرچ ی خونه شوهره،ول 

 شتر،یب

 

دوباره   یبا عذر خواه وستویبه جمع پ فرهاد

 نشست  شی سرجا 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۶۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 دیگی_واقعا درست م

 

 حواله غمزه کردو با مکث ادامه داد   ینگاه افرت

 

کماالت   وینوبت غمزه جانه،ماشاهللا از خانوم گهی_د

خارجه،خانواده با   الت یکم نداره،خوشگل،تحص  یزیچ

بگم   یهرچ وقار ، خالصه  ب،خانوم،بایاصلو نصب،نج

 عروسش کرد،  دیکم گفتم ، کمکم با 

 

پر مهر   یآفرت جان با لبخند فاتیاز تعر یراض الیژ

 به دخترش نگاه انداخت

 

سال  ۷ نیاز خودتونه آفرت جان ،اتفاقا تمام ا ی_خوب

از   میخوایم ی م،ول یدرشتشو رد کرد   زویر  ی خاستگارا

 میراهشون بد گهی به بعد د نیا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د ی حرفش پر ان یبا هول م سودابه

 

به  تونهیمگه آدم م هیچه حرف  نیجون ا الی_وا! ژ 

  نیآدم ام هیبچتو دست  دیاعتماد کنه؟با  یهرکس 

 یبسپار 

 

چون    امد،یخوش نم اکویبه مزاق د  ادیز  شانی حرفها 

 کردیصورتش را ت ک نم  یاخم لحظه ا

 

  ی به اتابکو ساالر انداخت داشتند با خونسرد  ینگاه

   خوردند،یشامشان را م

 

 حساسم ، هیقض نیرو ا یل ی_اتفاقا سودابه من خ

  روزیپر گمیاومد دارم م شیحاال که بحثش پ راستش

  ریامر خ یواسه  خواستیشهره زنگ زده بود وقت م 

 وصلته نیمشتاق ا  یل یانگار پسرشون تارخ خ انیب

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۱۶۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

هارا مبهوت   یآخرش ساالر خانو دولتشاه  جمله

افتاده   ی اتفاق دانستندیم نکهیا یکرد،ساالرواتابک برا

 خبرند، یجماعت ب  نیکه ا

 

چقدر غمزه را    اکو ید  دانستیم نکهیا یبرا آفرت 

دست    اکوی است، د زاریوچقدر از تارخ ب خواهدیم

 انداخت نییرا پا   شیها 

 

با دلهره   داد،غمزهی وار فشار م وانهیرا د شیمشتها 

تا انفجار مرد   ی زینگاهش کرد،احساس کرد چ

 نمانده  شیکنار

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  اکوی دست د یرو  زیم  ر یدستش را از ز ناخوآگاه

 گذاشت 

 

برنج   یگرید  ریکه کفگ یاز هرجا درحال خبریب  حمزه

 گفت  دیکشیم

 

 هیقی _تارخ بچه ال

 

 بحث مداخله کرد  نیخاتمه به ا یبرا  ساالرخان

 

 گهیه،دیجواب منف دیگیم  دویزنی فردا زنگ م نی_هم

 بشنوم  یزیچ  خوامیهم نم

 

شده   نیسنگ  ینگفت فضا تا حد  یزیچ گرید   یکس

 دند یرسیناراحت بنظر م یکم  شیو قم  الی بود،ژ

 خواستند، یم اکو ید  یاز همان اول غمزه را برا رایز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



آمده همه بلند شدندو با  دیاطلس اعالم کرد که س یوقت

حواله   یرا ترک کردند،آفرت نگاه نگران زیتشکر م

 خارج شد  یشان کردو از سالن غذاخور

 

خبر   اکوی نشسته بودند،از تعصب د شانی سرجا   هنوز

 رفت   ادش یاش   یداشت،انقدر نگران بود که ناراحت

 

حکم   دانست ی را نداشت،م  اکوینگاه کردن به د  جرات

 را دارد   یبمب ساعت
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       ۱۶۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ترسناک بود   ی ادیز  اکوید پوزخند 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ،ییخط قرمزم تو دونستیم  شرف ی ب کهی_مرت

 شهیهم ی الش وزیپوف خوام،یداشت خاطرتو م خبر

 منه یدنباله داشته ها 

 

فنر از   نیکرد که ع وانهیآخر انگار خودش را د جمله

هم بدنبالش بلند شدو دستش را گرفتو    د،غمزه یجا پر

 د یملتمس نال 

 

کرد،تمومش   یغلط هیباش تو رو خدا، اکو،آرومی_د

 کن 

 

 چشمان غرق خون به او زل زد  با 

 

 ؟هان؟  رتم یغی_مگه ب

 

 گذاشت  اکو ی دهان د ی دستش را رو ده یترس

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



من االن تو بغل توام   نی_دردت بجونم تمومش کن ،بب

 ؟ یخوایم یچ گهید

 

بعدهم   دیدست غمزه را با حرص زبان زدو بوس کف

 کنار زد 

 

 یهمه عالم بدونه تو مال من خوامی_م

 

 بخور  ییهوا هی ا یتراس ب  یتو میبر ا ی_باشه باشه ،ب

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۶۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 در مرز انفجار بود،  اکو ی د ی ول 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 که امشب   ی_فک نکن تموم شده،بخاطر اون دونفر 

به  ییشک نکن فردا بال یگم،ولینم یزیچ کننیم عقد 

 آسمون به حالش ناله کنن نویکه زم ارمیسرش ب

 

 زم،باشه ی_باشه عز

 

 ی از فرصت استفاده کردو بغلش کرد، وقت اکو ید

 را گرفت   شی خواست مقاومت کند جلو

 

 تونهیفقط بغلت م رم،االنیآروم بگ ششششش،بذاری_ه

 آرومم کنه

 

 به آغوشش داشت اما ناز آمد  ازیهم ن خودش 

 

 رفته من قهرم!؟   ادت ی_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پوست گردنش را به  یحرکت ناگهان   کیدر  اکو ید

انگار زمانو مکان را   د،یبه شدت مک دو یدهان کش

 فراموش کرده بودند،

 

گفتو   یجووون صیحر  اکو یکه د دیکش ظیغل یآه

 د یعقب کش  یکند که غمزه بسخت ی شرویخواست پ

 

 می بهتره تمومش کن نه، یبب ی ممکنه کس زمی_عز

 

 اخم کرد  اکو ید

 

امشب   نیشه،هم ی کار منم آسون م نه،اتفاقای_خب بب

 خونه برمتیم

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۶۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

پررو انگار   یخنده اش را گرفت، پسره    ی جلو  بزور

به فاز منم   عی منت بکشد ،سر دین انگار که حاال ها با 

 منمش برگشت،

 

 ... یبا  دمتا ی_من هنوز نبخش

 

بچه  ن یع نیبر نیایب نیامشب بندو آب نداد نی_تا هم 

  نینیآدم  بش

 

دور   اکوی انداختو از د نییخجالت سرش را پا  با 

آن ها   نیکه ب  دانستیحاال آفرت جانم م نکهیشد،ا

 شرم کند،  شدیهست باعث م   یخبر

 

 با تاسف تکان دادو رفت  ی سر  آفرت 

 

 داشت گفت  یکه خنده قاط  یبا لحن اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟یا بهی_خجالت نداره عروسک مگه تو بغل غر 

 

داغ   کاتیوارد سالن شد ، بازار تبر یچشم غره ا  با 

که از سر دردان   ییطال ریبود،حمزه پارچه حر

 ِکل بلند شد،   یبرداشت که صدا

 

  یگفت، وقت  کیتبر  دویشدو هردو را بوس  کینزد

 حمزه آرام گفت  دیبوسیداشت حمزه را م

 

اتاقت   یامشبو تو_حواسم بود نصف مراسم 

 ست ی حالت خوب ن ،مگهیبود

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۷۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

هم   هیبود ،حتما بق بتشیحمزه متوجه غ  دیپر رنگش 

 کرد یمتوجه شده بودند،خدارا شکر که فکر م

 اتاقش بود  یتو

 

 _ن...نه ، خوبم

 

 _خداروشکر 

 

کندواز   ی دور  اکویداشت از د  یمجلس را سع  هیبق

 اش جم نخورد،  ی صندل   ی رو

 

تخت داشت به  ی را عوض کرده بودو رو  شیها   لباس 

 کرد، یفکر م  شب یاتفاقات د

 

 بود!؟   اکویواقعا شوهرش د یعنی

  ۷ نی ا یها   یها و تلخ یچرا تمام ناراحت دانستینم

 سال را فراموش کرده بود؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

شوهرش   نکهیبه نفسش دوچندان شده بود ، ا  اعتماد

خانواده کمتر  دن یترسش از فهم شدیبود باعث م اکو ید

 شود، 

 

  ی رو  اکویاش را بلند شد، اسم د ی گوش امکیپ ی صدا 

 اش افتاد   ی گوش

 

 را باز کرد،  امکیذوق پ با 

 

 هفت سال دلم تنگته.   ،قدیبود  نجا ی_کاش االن ا

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۷۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کرد،  پ یتا  عیحبس شد، سر نهی در س نفسش 

 

 رم،ی_من هنوز دلگ

 

 جواب اومد    عیسر

 

 بازش کنم برات؟  امی_ب

 

 بود،  ا یحیب د،چقدریدندان کش   ریرا ز  لبش

 

 ا، یح یچقدر ب  ؟یچ گهی_د

 

دنبالت، بعدم آدم    امیاگه بسرم بزنه م نکهیا گهی_د

 بشه!؟  یکنه که چ ایجلو زنش ح

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی ل یو یلیاو را زنش خطاب کرده بود دلش ق نکهیا از

 شد 

 

 ریبخ ،شب یکشون یم کی بار یبحثو به جاها ی _دار

 

همه جات پرو به   یندار  کیبار یتوکه جا  زمی_عز

 گمیکه م  دمی اندازست، د

 

 آخر زده بود  میبه س اکو یلبو شده بود،د رنگ

 

 ری_شب بخ

 

 ل،یاونجا امشب خواب تعط امی_دارم م

 

 آمد یداشت از حدقه در م  چشمانش

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۱۷۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 وانهیمگه د  ، یبود نجا یاالن ا نیهم ؟توکهیا ی_کجا ب 

 ؟ ی شد

 

 اونجام،  گهی ساعت د می_ن

 

اتاق  یداد جوابش را نداد،با استرس تو  امیپ  هرچه

 گذاشت، یم پاسخ یرا هم ب  شیتماس ها  رفت،ی راه م

 

 آمد؟  یبود کجا ن ۳به  کینزد  ساعت

 

 اش روشن شد  یساعت صفحه گوش مین راس 

 استرس جواب داد  با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اکو؟ ی_الو؟د 

 

 باز کن اطویدر ح ا ی_ب

 

 د یبر رنگش 

 

خدا    نجا؟تورویا ی همه بفهمن اومد یخوای؟میی_چ

 برگرد برو 

 

اتاقت در بالکنو باز   ی_غمزه درو باز کنو برو تو 

 نباش   یزیبذار ،نگران چ

 

 ت..  اکو ی_د

 

 زنمیزنگ م ی_اگه درو باز نکن

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نشو اومدم  وونه ی_باشه باشه د

 

 متوجه شود،  یکس د یترسیرفت،م نییترسو لرز پا  با 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۷۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

را   فونیدلش نبود ،با سالمو صلوات دکمه آ  یتو  دل

 باکن یزد و با استرس به اتاقش برگشتو رفت تو

 

 _احوال خانوم خودم؟

 

 از درخت باال آمدو  یگرم کن راحت شرتویبا ت اکو ید

 تراس شد،  داخل

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شییپروایو ب  اکویمتوجه حضور د یکس نکهیذوق ا از

 انداخت اکو ی نشده بود خودش را در آغوش د

 

متوجهت   یکه کس دم،خداروشکریترس  یلیخ یییی_وا

 نشد 

 

را نوازش کردو سرش را نرم نرمک  ش ی موها  اکو ید

 د، یبوسیم

 

 داخل اتاق؟  می_بر

 

 آمدو سر تکان داد   رونیلش ببغ از

 

 تو می_بر

 

دهانش گذاشتو    یداخل شدو دست رو اکو ید نکهیهم

 زد،  مهیخ  ش یتخت،خودش هم رو یانداختش رو 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دماغش را به    اکوید،د یبر  یُشک نفسش لحظه ا از

 د یدماغش او مال 

 

 ؟ یکردیم  یازم دور  ی_چرا بعد از شام ه 

 

 ناز چشم چرخاند   با 

 

 متوجه بشه،  یکس دمیترس گهی_خب د 

 

 بل گرفت عیسر

 

 _خب متوجه بشه، منم از خدامه

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۷۴#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

من از   یست،باباین یسادگ نی به هم  هیقض اکو ی_د

 خبر نداره    یزیچ

 

 م یکنی_خب خبر دارش م

 

 حلقه کرد  اکو ی دور گردن د دستش 

 

 ترسمیمن از عکس العملشون م  اک ی_د

 

 د یبوس سیبا اخم چانه اش را خ اکو ید

 

 خوشگلم؟ یترسیم ی_از چ 

 

 شد   رهی خ شیمرد روبرو یخ ی درچشمان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بازم از هم جدامون کنن نکهی_از ا

 

نگو،مگه من مرده   یزی دربارش چ گهیشششش،دی_ه

 ست یدر کار ن  ییجدا گهیباشم،د 

 

 را زبان زد  اکوید یعشوه لبها با 

 

نگو به خودت حالم بد    ینطوری_دور از جونت ، ا

 شهیم

 

که تنها   یبدنش شل کرد، طور یخودش را رو   اکو ید

 تنشان بود،  یحد فاصلشان لباس ها

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۷۵#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

تند شده بود،کنترل کردن خودش داشت   شیها  نفس

وار   وانهیدخترک را د یهم وقت شد،آنیسخت م

 محرمش بود،  خواستویم

 

دخترک گذاشت،چنان از   ی لبها  ی را رو  شی ها  لب

از او را   ییلحظات جدا ییکه گو  گرفتی لبانش کام م

 تجربه نکرده  چگاهیه

 

نفس کم آورد از دخترک جدا شد تا نفس   یوقت

 د یدخترک کش  یلبها   یرو  م یرا نرمو مال رد،زبانش یبگ

 

 نکهیبه دخترک فشرد،بدون ا شتریتنه اش را ب نییپا 

مردانه سر داد که با آه پر    یدست خودش باشد ناله ا 

 از ناز غمزه مخلوط شد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شد یم  ریتو ش ر یش ی ادیداشت ز اوضاع 

 

سر   یک ی ترسمیبرو ،م یبگم ول  نو یا ادیدلم نم اکو ی_د

 برسه  

 

 کرد  خمارنگاهش 

 

 _دوس ندارم برم

 

 مردش را نوازش کرد  ی بلندش موها  ی ناخن ها  با 

 

 بفهمه  یکس  ترسمیخب م  ی ول  ی_منم دوس ندارم بر 

 

مخمور دوباره چانه دخترک را    یمکث و نگاه با 

 زبان زد  دویبوس
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

       ۱۷۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

به بعد من هستم   نی_باشه ،تو فقط آروم باش،از ا

 ،مفهومه؟

 

 بوسد یرا م اکوید  یاو گونه  نباریا

 

 _مفهومه قربان

 

 کنمیلقمه چپت م هیکه  زی_زبون نر

 

 شد  زیخ میخواست بلند شود دخترک هم ن  یوقت

 

 یپاش  خوادیخواب،نمی ری_بگ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _باشه ، پس مراقب خودت باش 

 

 ری_باشه عروسک، شب بخ

 

 رفتو در را پشت سرش آرام بست  رونیبالکن ب از

 بالشت گذاشت  یلذت سرش را رو  با 

 

  کردیفکر م  ش یروز پ کیبود،تا  یبیعج یا یدن چقدر 

 را به گور ببرد   اکویحسرت د  دیبا 

 

 ن یاز ا ش ی،آتقدر سرجا  بردیخوابش نم ی خوشحال  از

 پهلو به آن پهلو شد تا خوابش برد. 

 

ظهر بود با   ۱شد ساعت   داری که از خواب ب صبح

 کش داد  شیخودش را سر جا  ی خوش

 

 رفت   نییرا عوض کردو سر خوش پا   شیها   لباس 
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 گرفت شیآشپزخانه را پ  ریمس میمستق
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       ۱۷۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ناهارشان تاحاالدانستیکردوچون م  سالمژهیمن به

 اورد یخوردند خواست تا ناهارش را ب را

 

 ش ی، دستها  د یباریاسترس م ژهیتمام حرکات من از

   د،یکشیبرنج م دوی لرزیم

 

خوش   ادی افتاده!؟انگار حالت ز ی جان اتفاق ژهی_من

 ست،ین
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 را درست اش یروسر مهینصفه ون یبا لبخند ژهیمن

 کرد 

 

 ستین  یزی_ن...نه خانوم...چ..چ

 

 قاشق دیباال انداختو ظرف دلمه راجلوکش  یا  شانه

که خورد قاشق دوم را به دهان نگذاشته بود که  را

 از اتاق ساالرخان بلند شد،  ادیو فر هیگر  یصدا

 

 د یبلند شدو به سمت سالن دو ه دیترس

 

نکن   یپرستیم یتو به هرچ دی_آقاجون توروخدا فر

 تورو قرآن قسم  ره یکارو آبروم م نیا

 

افتاده بود، مبهوت   دیعمو فر  ی به دستو پا  ده یفر

 کرد، ینگاهشان م
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را گرفتو    ده یفر  ی بنفش خم شدو موها  یبا صورت دیفر

 بلندش کرد 

 

آبرو دهنتو ببند هرزه چطور   یب کهی_خفه شو زن

  یاز شرمندگ دیتو بود با  یجا  ی ؟هرکی کنیشرم نم

 مردیم

 

مشتو لگد   یکه معلوم بود حساب یبا صورت ده یفر

 را گرفتو التماس کرد  دیخورده دوبار دست فر

 

کردم ، گه   ی_من غلط کردم من گه خوردم،بخدا جوون 

 خوام، یآبروم نکن اصال از همه معدرت م یخوردم ب
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       ۱۷۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا
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  شنهادیچشمو رو تو به برادر من پ ی_دهنتو ببند ب

همه سال   ن یچطور ا ؟یبعد انتظار بخشش دار  ی داد

 از خانواده برادرم  و یکردیمن نگاه م  یرو یتو

، چون  طهیافر یسوختیاز کجا م ،بگویگفتیم بد

 داداشم پست زده بود تف به شرفت

 

جلو   الی مشتو لگد گرفت فرهادو ز  ر یدوباره او را ز و

 جدا کنند  دهیاو را از فر کردند یم  یرفتندو سع

 

تکان نخورد و با اخم   شی ساالر خان از سر جا  اما 

 نظاره گر بود 

 

 ش ی_داداش بسه تو روخدا کشت

 

 دیکش  رونیحرص دستش رااز دست فرهادب  دبا یفر

 

 زم، ی هرزه رو بر ن ی_ولم کن تا خون ا
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 _بسه،

 

 تمامش کنند   گفتیبه ساالرخان نگاه کردند که م همه

 

 ره یرو بکشم تا دلم آروم بگ طهیافر ن ی_بابا بذار ا

 

 نشست یکاناپه راحت یاما جلو آمد و رو  ساالرخان

 

دستت بخون آلوده بشه،از اون گذشته دوتا   خوامی_نم

ضربا   یکه اگر بفعمن کل یبچه بزرگ دار

 ده؟ یخورن،فریم

 

 را پاک کردو هول گفت شیبا دست اشکها ده یفر

 

 _جونم آقاجون؟ 
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بدون جنگ و   یدیدرخواست طالق م یر ی_خودت م

بدبختت برسه،بچه  یبه گوش بابا  خوادیقال، دلم نم

 هاتم مجاب کن، 

 

 را از سر گرفت هیباره مودو ده یفر

 

 _آقاجون تورو خدا ببخش

 

 ن یهم بر د،حاالیببخشه فر د یکه با   ی_اون

 

که   یلحظه هم با زن کی  یحت تونمی_آقا جون من نم

 با برادرم باشه سر کنم،به نفعشه که   خواستیم

تمام کنه،به بچه ها   زویشما همه چ یقائده حرفا به

خودش مجابشون   ی داشتن ول  ییا یخیچه گددر ب گمینم

 به نامش فقط بره.  زنمیکنه، آپارتمان ُوِلنَجَکم م

 

همه شان    یروان بود، برا  دهی از چشمان فر اشک

 کرد  شد یاما چه م نندیسخت بود که اشکش را بب
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مرد فرو    نیخنجرش را تا دسته در قلب ا دهی فر که

 کرده بود 
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       ۱۷۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

اتاقش  ی از پله ها باال رفتو خودش را تو عیسر

 کردن،   هیگر ی ها یانداخت،در را بستو شروع کرد ها

 

 شهیآتش گرفته بود، هم دش ی عمو فر  یبرا دلش

 که چقدر   یوا  یبود،ا نهی دست به س دهی دربرابر فر

 را گرفته بود،   شیدردناک جواب محبو ها  

 

که  ی به روز یخود سخت است وا  ی بخود انتیخ

 برادرت باشد،  انتی خ کیطئمه ا   یبفهم
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اش   یکه پشت در نشسته بود، جا  شد یم یساعت کی

 صورتش به سوزش افتاده بود،  یک رو 

 

 نییپا  خواستیبه صورتش زد،دلش نم یشدو آب بلند

 رفت، نییکه پا   برود اما آنقدر گرسنه بود

 

نشسته بودو   زینبود اما اطلس خانوم پشت م ژهیمن

 کرد، یم هی گر یها یاا

 

 برخواست   شیمتوجه غمزه شد از جا  یوقت

 

 غذا بخور   ا یمادر،ب ا ی_ب

 

پر از دلمه  ینشست دوباره بشقاب زی پشو م صدایی

 قرار گرفت،  شی جلو

 

   د،یخوردو دست کش ی قاشق چند

@Rooman_nazy1400
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 که  ینخورد  یزی_بخور بازم مادر،چ

 

 شدم،اطلس جون؟  ر ی _ممنون س

 

 _جونم؟

 

 رفتن؟  نا یی_عمو
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       ۱۸۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 بزند  ه یگر ری بود تا اطلس خانوم دوباره ز یکاف نیهم
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  دهیهمون روز اول فر  د،ازیواسه بچم فر رمیبم  ی _اله

چقدر خون به   ی واسه عروس یدونیبه دلش نبود،نم

  دی بچه کرد،آخه اصال دلش با فر نیا گریج

  ی ازدواج چندبار ینبود،خدامنو بکشه من خودم اوال 

 ی ول  گشتیته باغ پاکت بدست برم رفتیکه م دمش ید

 بگم،  یزیجرات نداشتم چ

 

 د یپرس دی ترد با 

 

 ! کرد؟ینامه ردو بدل م ی با کس  یعنی_

 

 دیبع یچیمار هفت خط ه  نیحتما از ا ی دونم،ول ی_نم

  ا ی،آخریبود انگار  دهیفهم امرزمیخدا ب  ست،خانومین

 ومد یخوشش نم دهی اصال از فر

 

 مسئله افتاده بود  نی هم ادیتکان داد،خودش هم   ی سر

 

 شه؟ یم ی_حاال چ
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اک  را پ  شی اش اشکها  یکه با پر روسر  یدرحال ا،لس 

 سرش را تکان داد   کردیم

 

 سپرده   دخان یبه فر و یواال،ساالر خان هما چ دونمی_نم

 

بازگشت دوباره شان به   یدعا کردن برا   دانستینم

از خدا خواست همه  یانه؟ول یدرست است  گریهمد

 کند.   ریرا ختم به خ زیچ
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       ۱۸۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا
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  کطرفهیحاصل عشق  دهی و فر دی ازواج  فر دانستیم

 ده یفر  کردیاست،اما فکرش را هم نم دیفر

 برود!  شیپ انتیسرحد خ تا 

 

 

 }دردان{

 

 

را که فردا امتحانش را داشت   یبار هزارم مبحث  یبرا

 را از ته بَِکنَد،  ش ی موها  خواستیم خواند،دلش یم

 

 بار خواندن هنوز هم   ۵بعد از   امدیم شیپ کم

داشته باشداما حاال در کمال تاسف و تعجب    مشکل

 د یفهمینم یزیچ چیاصال انگار ه  چیمشکل که ه

 

به   ی تا به حمزه زنگ بزند ول  رفتی مالش م دلش

 مبحث را فول شود  نی خودش قول داده بود اول ا

 بعد،
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  یمقاومت کند ، با ذوق رو نیاز ا  شی ب توانستینم

 اسم حمزه ضربه زد،بعد از چند بوق جواب داد 

 

 _جانم؟ 

 

 خسته اش رفت  یدل قربان صدقه صدا  در

 

 _جانت سالمت،احوال شما آقا؟ 

 

 نرم جواب داد  یعد بالحن جابجا شده باشد ب  انگار

 

 واسم  زه یرینمک م نقدی_قربون خانم طال که ا

 

 د یخند زیر

 

 ؟ یی_کجا 
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@Rooman_nazy1400



 

 دارم  یکار  هی رون ی_اومدم ب

 

 د یپرس کنجکاو

 

 ؟ ی _چه کار

 

 خانوممه شما رو سننه؟ زهی_سوپرا

 

 زده جوابش را داد  ذوق 
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       ۱۸۲#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا
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 ؟ یزی _چه سوپرا

 

 مزه نداره   گهیکه د یکباب من، اگه بدون ری_نون ز

 

 شد   زانی آو شی ها  لب

 

 _اومممم،حمزه؟ 

 

 گرم جوابش را داد  یلحن  با 

 

 _جون حمزه؟ 

 

 چسباند   ی را به گوش ش یآوردو لبها  نییرا پا   شیصدا

 

 _دلم برات تنگ شده، 

 

 حمزه قط شد  یصدا  هیثان چند

@Rooman_nazy1400
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 یچ  کردمیداشتم فکر م  شب ی_منم خوشمزه من د

 ؟ یموندیاگه م شدیم

 

 کرد  شی صدا ی ناز قاط یکم

 

 گه؟ی!؟ امر د یچ گهی_د

 

  شهیاگه م اد یبه خانومم م یل ی_امر که واال بنفش خ

 بنفش باشه. پوریامشب ستش گ دیبهش بگ

 

 قرمز شد  شیها  گونه

 

 ،ییا یحیب یل ی_خ

 

 کردیدلش آب م یمردانه اش کله کله قند تو  ی  خنده
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  یکار نمتیبیشب م یعادت کن  دیبا  زمی عز دونمی_م

 ؟ یندار

 

 _نه،مواظب خودت باش  

 

 _چشم دردونم شما هم مواظب خودت باش،خدافظ.

 

 _خدافظ

 

 د یرا قط کردو بوس ی گوش 
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       ۱۸۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا
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 حمزه را دوست داشت،چقدر عاشقش بود،   چقدر 

 شد، یخدا رابطه شان داشت گرمو گرم تر م  شکر

 

 اش بلند شد   ی گوش امکیپ  یصدا

 

 《نره دردونه  ادتی یپوریبنفش گ ست 》

 

را رنگ   شیگونه ها شتریکه فرستاد ب یی ها  یموجیا

 داد، یم

 

  شیرفتو موها  نهیآ  ی داد جوابش را ندهد،جلو حیترج

 درسش نگاه کرد  زیبه م نهیداخل ا  د،ازی کش یرا دست 

 

که به کتاب افتاد زبانش را در آورد،دهن   نگاهش

کل روز را با حمزه وقت   خواستی کرد،دلش م یکج

 بگذراند 
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ستش را باز کرد و با ذوق   ریز  یلباس ها   کشاب

 اش دوباره  یگوش امکیپ یکرد،صداینگاهشان م

 شد، بلند

 

رفتو    یحتما حمزه است به سمت عسل   نکهیفکر ا با 

 مواجه شد  ی را برداشت اما با شماره ناشناس   ی گوش

 

 《هشداره کوچولو  هی  نیحمزه دور شو ،ا  از》

 

را خواند  امکیزد هزار بار پ خی  شیها  دست

  چ،شمارهیه  ی به شماره زنگ زد ،ول هزار بار  ۱۰،

 ترسناک،  امکیخاموش بودو پ

 

 هیدوست داشت زار زار گر  ختیر نییپا  یهر دلش

دادن به حمزه   امیپ د یکه به ذهنش رس ی کند،تنها راه 

 بود، 
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       ۱۸۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

هم نگو که من گفتم   یکس نجا،بهیا ا یاالن ب نیهم》

 《یا یب

 

اندازه سال   هیاش را خاموش کرد،ثان  ی هم گوش بعد

 ساعت بعد مادرش  مین  قا یدق شدند یم  یسپر

 داد یدر اتاقش بود و از آمدن حمزه خبر م  پشت

 

حالت ممکن سالم کرد،آنقدر رنگش   ن یتر حالیب با 

 بود که سودابه نگران شد  دهیپر

 

 ؟ یخوب زمی_عز
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 _خوبم مامان جان 

 

 اتاقش   می نداره منو دردان بر ی بی_مادرجان اگر ع

 

اسباب   دیگوی گفتو گفت م یکنمی خواهش م سودابه

 اورند، یرا باال ب ییرایپذ

 

 ستاد یوسط اتاق ا  روحیاتاقش که رفتند ب به

 

 ی با چه حال  یدون یشده؟م یچ یبگ  یخوای؟نمی_خانوم

 ؟ یخاموش کرد  تویخودمو رسوندم؟چرا گوش

 

وارد  عی اش زدو روشنش کرد سر یبه گوش یچنگ

حمزه    ی مورد نظر را باز کردو جلو امیهاشدو پ امیپ

 گرفت، 

 

 گه؟یم یه؟چیک  نی_ا
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 کردند یم یباهم سرسره باز  شی اشکها 

 

 حمزه رنگ خون شد  چشمان 
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       ۱۸۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 د یکش  شیدر موها   یدست

 

بشناسمش داغشو به دل   یول هیشرفیکدوم ب دونمی_نم

  نیهم ینکن برا  تیخودتو اذ  ذارم،توهمیمادرش م

 بغلم دردونم،  ا ی؟بیزیریاشک م ینجوریا  ی دار

 

 را در آغوش حمزه انداختخودش   ه یگر با 
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 ترسم یم یل یحمزه ،خ  ترسمی_من م

 

  یشانیپ کردو ی که گردنش را نوازش م  یدرحال  حمزه

 جوابش را داد  دیبوسیاش را م

 

 وجود نداره   یترس یبا من ی؟وقتیترسیم ی_از چ 

 

 از هم جدامون کنن   ترسمی م ترسم،یم نی _اتفاقا از هم

 

  نی تو بزرگتر کنهی،فقط مرگ جدامون م ششش یی_هه

واسه ترس    یزی،چ یمن یانتخاب زندگ نیو بهتر 

 وجود نداره، خب؟ 

 

 تکان داد  هیرا با گر  سرش

 

 ؟یبهم قول بده تا آخرش هست  ی_باشه، ول 
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  رمی بم نکهی_معلومه که تا آخرش هستم خانومم،مگر ا

 بخوام ازت بِبُرم

 

 د ینال 

 

 _خدانکنه حمزه خدانکنه  

 

 به آغوشش پناه برد   ره دوبا
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       ۱۸۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 کرد  شیکه در آغوشش ماند حمزه آرام جدا گری د یکم
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 رمینشونت بدم،منم م زتوی سوپرا  می_برو آماده شو بر

 رفت باال  ومدهین گهیزشته حاال مامانت م نییپا 

 

 تکان داد  ی سر

 

 _باشه 

 

رفت صورتش را شستو آماده شد   نییکه پا  حمزه

  نکهیرفت،بعد از ا نییانجام دادو پا یمیمال  شیارا

  رونیکرد از خانه ب فیاز سودابه کسب تکل  حمزه

 زدند 

 

  ی شدند حمزه دستش را رو نی که سوار ماش نیهم

 او گذاشت یپا 

 

 افته،یماچ بده تا آقات راه ب هی فهی_ضع

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حمزه گذاشت  ی لب ها ی خنده خم شدو لپش را رو با 

لپش را   سیماچ خ  ک ینکردو بعد  ی حمزه هم نامرد

   دیبه دندان کش

 

 بلند شد   غشیج

 

 حمزه توروخدا بسههه  یی_وا

 

 باخنده جدا شدو به شاهکارش نگاه کرد  حمزه

 

   کنهیآدم حظ م  ،یاثر هنر  گنیم نی_به بهدبه ا

 هنرمند گنیچراوبه خودشون م  ا یبعض دونمینم

 منم به َوهللا    یواقع  هرمند

 

را داخل    زشیت یحرص نگاهش کردو ناخن ها با 

 امدیهم نم یزی بدستش چ یفرو کرد بد بخت شی بازو
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       ۱۸۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _هنر شما کبود کردن لپ منه؟

 

 د یخند سرمست

 

 _صد در صد 

 

 اضافه کرد   طنتیبا ش بعد

 

 هست  اد یداوطلب ز  ی_البته اگر دوست ندار

 

 کوباند شیبازو  یمشتش را رو  باحرص

 

@Rooman_nazy1400
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 . افتی_الزم نکرده،راه ب

 

 

 {اکو ی}د

 

  ریز  شب ید انهیمخف داریتختش بود،لذت د یرو  هنوز

  میون۶تختش   ی وداشت ،ساعت روبر ی دندانش تازگ

 داد، یرا نشان م

 

از   ی پاسخ  یرا برداشتو نگاه کرد تماس ب  ی گوش

که از او خواسته بود ناهار را   ی امیمادرش هماه با پ

 نیبه آنجا برود،هم

 

نداشت،از فکر   شیبا یاز جانب عروسک ز یامیپ چیه

 لبش نشست،  ی رو  یمال اوست لبخند  نکهیا

 شده بود،  یبدجور خوردن شب ید دخترک

 

@Rooman_nazy1400
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  نیبخاطر ترس عروسکش نبود محال بود به ا اگر

 اتاقش را ترک کند   یزود 
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       ۱۸۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 جواب داد   عیاش را گرفت سر  شماره

 

 _الو؟ 

 

 د یگلو خند  در

 

 ؟ ی رو گوش یبود  دهی_خواب
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 بخواد  دلتمششش،یی_ا

 

 خوادی_جوووون من دلم همه جورتو م 

 

 دیخند لوند 

 

 آقا می_در خدمت

 

 تخت نشست  ی رو

 

 ؟ یاریدرم  یشجاع باز  رسهیدستم بهت نم ین ی بی_م

 

 بود که عنانش را از کف دهد  یانقدر  شیصدا ناز

 

 ؟ ی دوس ندار  ه؟شجاع ی_چ

 

@Rooman_nazy1400
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_توله برو خداتو شکر کن دستم کوتاس وگرنه نامرد  

 رحمت،  کاشتمینم یکیبودم اگه 

 

 _اوه اوه چه خشن 

 

 ی ا یدنبالت ب  امیحاضر شو ب ، ی دی_حاال کجاشو د

 خونه،

 

 متعجب شد  شیصدا

 

 _جانم!؟کجا!؟ 
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       ۱۸۹#پارت 

              واکی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د یبه گردنش کش  یدست نهیآ یشدو جلو  بلند

 

 ، خونه خودمون   گهی_خونه د

 

  خوامیجان حالت خوبه!؟عصر جمعه بگم م اکو ی_د

 نبودم،  نجا یا ۷  یبرم کجا؟اونم وقت

 

 د یغر ی حرص

 

به   ازیشوهرت ن   شی پ یا یب یخوایچه؟ م ی_به کس

 ست ی ن یاجازه کس

 

 وارد شد   متیاز در مال نباریا

 

 م،باشه؟ی نیرو بب گهیشرکت همد ا یب  زم،فردا ی_عز

 

@Rooman_nazy1400
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 د یغر  دوباره 

 

 چ یَگِله آدم ه هیشرکت جلو چشمه   ینباشه، تو ری_نخ

 کرد  شهینم ی کار

 

 کرد یم شییهوا شتریدخترک ب حی مل  زویخنده ر   یصدا

 

جناب   م،دوما یدار یو آبدارچ ی _اوال فعال فقط منش

 م، یبکن ی کار خاص سی قرار ن

 

 زد  یپوزخند 

 

مانع سر راه   نقدریا  ی_هه، اونموقع که محرمم نبود

واسه باهم بودن صدتا   دیبهم با  ینبود اما حاال که حالل

 تازه خانوم    میرد کن لتریف

 ده، یهم نم راه

 

@Rooman_nazy1400
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خب توهم حرص نخور،بعدشم من اونموقع   لهی_خ

رفت تو   دیراحت نبا  رسهیکردم االن عقلم م یبچگ

 دهن آقا گربهِ 

 

 تو؟  یبود  ین گوشت ک _جووو

 

  دییدر آمد پشت بندش هم بفرما   یصدا  انگار

 گفت  عی و سر  نییپا  یی غمزه،فرهاد بود غمزه با صدا

 

 _دوِست دارم 

 

 تکان داد  یقط کرد،با خنده سر  بعدم
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       ۱۹۰#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 }غمزه{

 

 باباجان؟ ستمی_مزاحمت که ن

 

 دینیبش دیی_نه فداتون بشم بفرما 

 

  ی رو  یتخت کنارش نشست،دست ی رو  پدرش 

 نگاهش کرد  دویصورتش کش 

 

هم   یل ی،خیلیخ یل ی ناراحتم،خ یلی_غمزه بابا،من خ

  ی،از رو   کشمیبرادرم خجالت م  یشرمندم،از رو

بخدا   ی برادرم ول  یبچه ها یپدرم،زنم بچه هام از رو 

  ده یخواسته فر میلحظه هم خودمو تسل   کیقسم من 

 نکردم 

 

@Rooman_nazy1400
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دردآورو وحشتناک بود   شیپدر برا یاشک ها  دن ید

تر کردو دست دور شانه    کیخودش را به فرهاد نزد

 انداخت  شیها 

 

کار  چینکن ، تو ه  تی _بابا تورو خدا خودتو اذ

 مطمئنم  م،یدونیهمه م نوی،ا یانجام نداد ییخطا 

فکر  انتیهم به خ هی صدم ثان کی  یبرا یحت تو

 کمتر خودتو عذاب بده  کنمی م ،خواهشی نکرد

 

با   دیصورتش کش یتکان دادو دست رو  ی سر  فرهاد

 تاسف روبه او زمزمه کرد 

 

  دیغرورش خورد شد،شا د،یبرادرم از هم پاش  ی_زندگ 

 سابق نشه  دیاون فر گهیوقت د چیه

 ادیاز دستم برنم ی کار چیو من ه ،
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@Rooman_nazy1400
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       ۱۹۱#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  یکه اشتباه  یدر حال دانست ی خودش را مقصر م  فرهاد

 نکرده بود، 

 

  یحال خارج کند اما کار ن یپدرش را از ا دوسداشت

 آمد، یاز دستش برنم

 

  یتهران گرد  کمی ؟   رونیب میباهم بر یخوای_بابا م 

 م؟یکن

 

 تکان داد  یمحزون سر   فرهاد

 

به   ی بگرد یبر ی _اصال حالشو ندارم،اگه دوسدار

 ببرت،  اد یحمزه بگم ب

 

@Rooman_nazy1400
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 عوض بشه تیروح کمی میباهم بر خواستمی_ن،م

خودتو زجر   کنمیالتماست م چ،بابا یکه ه یتونینم اگر

 نده 

 

 زم ی_باشه عز

 

 اتاق را ترک کرد  دویدخترکش را بوس گونه

 

هم   الیحال ژ دانستیبود،م یقمردر عقرب اوضاع 

 ست،یچندان مسائد ن

 

دردآور  نویسنگ شیبرا یموضوع تلخ نیچن یآور  ادی

 بود 
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       ۱۹۲#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  نیباتریخانه ز ختهیدار و اوضاع بهم ر  رویگ  ن یا در

 بود  اکویاش حضور د   یقسمت زندگ

 

 شده بود،   دهیاش دم ی در زندگ  یروح تازه ا شبی د از

 

الزم بود   دیبه خودش کرد،شا  یرفتو نگاه نهیآ  ی جلو

 کند،    جادیدر خودش ا یرات ییتغ

 

و    یآراستگ  دوی رسیبه خودش م شهیهم نکهیا با 

اشت، اما ته دلش انگار  د تیاهم شیاش برا  ییبا یز

   زدیم بینه  یزیچ

 

 《نشد  یخواست یکه م ی اون یباش  یهم عال  هرچقدر 》

 

@Rooman_nazy1400
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  خواستیآنطور که دلش م زیهمه چ دیحاال  شا  اما 

 شد،  خواستیانچه که م ینرفت،ول  شیپ

 

 زیچنان لذتبخشو دل انگ  شیبودن برا اکو ید  همسر

 افت، یبرابرش نم ی بود که لدت

 

هم   د یشا   کرد،یرا عوض م  شیمدل موها  د یشا 

  د یفرصت با  نی هم در اول  شی رنگشان را،ناخن ها 

 شدند یم میترم

 

ساله را   ۱۸اش گرفته بود ، احساس دختران   خنده

 داشت که تازه نامزد کرده اند 
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       ۱۹۳#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 افهیق یفکر کرد که بدنش را برنزه بکند،ول یا لحظه

 در ذهنش نقش بست.  اکو ید

 

 

 ]گذشته[

 

 

مادرش و    شگریکرد،آرای حسرت به ژونال نگاه م با 

 ی ها  دهیا شهیبود که هم ی ژیعمه فروز زن با پرست

 داشت،  ییبا یز  یبرا  یجالب

 

 راننده نگاه کرد   یبه سمت صندل   نیدر ماش یصدا  با 

 

  شیپاها  ی با اخم سوار شدو همبرگر داغ را رو اکو ید

 گذاشت 

 

 بدجور هوس کرده بودم  یمرس  ییی_واا

@Rooman_nazy1400
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  نقدیکه ا هیچ یمسفود  یفسفو یغذا ها نی_ا

 شون، ی خوایم

 

   دیخند زیر

 

برم   دیبا   افتیبجاش راه ب گهی_حرص نخور د

به   دیبا  شهیکالسم تموم م  گهیساعت د م یآموزشگاه ن

 برسم  سیسرو

 

 نگاهش کرد   یبرزخ اکو ید

 

معطل   قهیدق  ۲۰تازه من   ی اومد سیساعت ن هی ا ی_ب

همبر مخصوص خانوم بودم ،اصال وقت نشد چارکالم  

 ؟ یبر  یخوایبعد م میحرف بزن

 

 نگاهش کرد  ملتمس 
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 چوندما، یکالسو پ فهمنیم  افتی_غر نزن راه ب

 

 با ذوق اضافه کرد  بعد

 

 ی ش  زی کنم سوپرا یکار ی خوامی_تازه م
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       ۱۹۴#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 کار؟ ی_چ

 

  یگرفتو با انگشت مدل  اکویرا با ذوق سمت د زورنال 

صخره لم داده بود را   یزرد رو  ینیکی که با ست ب

 نشان داد

@Rooman_nazy1400
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 برنز کنم خوامی_م

 

 دیچنان براق شد که از ترس به در چسب  اکو ید

 

  یخوایم ؟ی کرد دا یو از کجا پ ی مجله زهرمار  نی_ا

  یمگه من ب ؟یدرست کن ا ییهرجا  نیخودتو شکل ا 

 رتم؟ یغ

 

 اش شد  رهیبغض خ با 

 

 پسندنیبرنزه مد شده ،مردا م گفتیجون م   تا ی_آز

 

 دستش را محکم به دنده فشار داد  اکو ید

 

  دشوی هست ق یکرده،هرکس  خودیه؟بیک گهید  تا ی_آز

  یها   ده یا نی ا ،با یدمپرش بر  نمینب گهی بزن د

 احمقانش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 رد یخودش را بگ یجلو توانستینم نیاز ا شتریب

 شدن   ریسراز  شیاکشها 

 

 د یکش شیدست در موها  مانیپش شیکنار مرد
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       ۱۹۵#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 شهینکن عروسک که اعصابم خراب م هی_گر

 

 ختیریندادو همچنان اشک م  محلش

 

@Rooman_nazy1400
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بابا،اصن من نخوام خودتو رنگ زغال اخته  ی_نچ،ا

 نم، یبب  د یبا  ویک یکن

 

   دیغمزه را گرفتو بوس یمخمل  ی دستها بعدم

 

صورتو بدن   نیبرا ا ره ی_بابا بخدا من جونم درم

  ؟خبیبرنز کن یبر  یخوایبعد تو م یپنبه ا   دویسف

 گه،ید  شمیم ی عصب

 

 ناز سرش را سمت پنجره چرخاند  با 

 

صورت دخترک را    هوایآموزشگاه ترمز کرد ب  در

 سمت خودش برگرداند،

 

 تا دلش خنک شد   دیبوس  دویرا مک  شی لب ها  آنقدر 

 

 ؟ ی ا؟اوکیقهرکن نمینب گهی_د

 

@Rooman_nazy1400
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خنده اش را پنهان کند سر   کردیم یکه سع  ی درحال 

 تکان داد

 

 رون، ی_فکر برنزه کردنم از کلت بکن ب

 

 توهم ششش،باشهیی_ا
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       ۱۹۶#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ]حال[ 

 

خاطرات خودش و    ی آور  ادیسال از  ۷بعد از    امروز 

 نشست،  شیلبها   یخنده رو  اکو ید
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 کرد  پیرا برداشتو تا   یگوش طنتیش با 

 

ادامه   شد یقط کردم بابا اومد داخل نم دی_ ببخش

جواب ندادم    یزنگ زد  شگاهیآرا رمیبدم،االنم دارم م

 . ینگران نش

 

 شد  پیخوردو در حال تا  نیس  عایسر

 

 

 ببرمت؟  امیب ؟خودم یچ ی برا شگاهیسرت،آرا  ی_فدا

 

بابا االن   ابونهیسر خ  نیهم شگاه ی_نه ممنون آرا

 کرد،اومدم برنز کنم،  ادمیم

 

  اکوید ی ها  امیپ لیاز واتساپ خارج شد،س عیسر بعدم

 بود  یرگبار 

 

@Rooman_nazy1400
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را هم   امیپ  دید یداد،وقت ام یپ دهدیجواب نم دید  یوقت

 شروع کرد به زنگ زدن  دهدیجواب نم

 

 !؟داشتیکرد،مگر دست برم لنت یاش را سا   ی گوش

 

 شد یم هوش یخنده داشت ب از

 

بنفش شده و چپو راست طول اتاق را  اکوی د دانستیم

 کند  یم یط
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       ۱۹۷#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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،اما   خورد ی زنگ م کسرهی یبعد گوش قهیدق  ۱۰ تا 

 اشته ،دست برد اکو ی د ا ی بودگو  ی بعدصفحه اش خال 

 

از قفسه کتاب   یداشت،کتاب دن ی االن د اکوید  افهیق

 شیسال پ ۷که   یبرداشت،همان کتاب   شیها 

 بار کامل خواند،۳

 

کرد  هیبار را آنقدر گر ۳هر   نیبود که ع نجا یجالب ا و

عاشقانه   زیغم انگ  یشد، داستان ها  حال یب با یتا تقر

 داد، یرنجش م

 

 نیر یش یعاشقانه هاسرانجام  همهخواستیم  دلش

 ش یلبها   یرو  یا مهیداشته باشند ، لبخند نصف ن

 شکل گرفت، 

 

 بدش 《سرگردان   روح》دیکشجلدکتابیرو  یدست

 آمد دوباره کتاب را بخواند  ینم
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 هم ساالر خان.  دی زد،شا ی سر م  ال یژ دبا یقبلش با  اما 

 

که ماگ قهوه    یآمد مادرش در حال  نییهارا ارام پا  پله

 بود،  رهیخ یمخصوصش را در دست داشت به نقطه ا 

 

 قرار داده بود  ریهمه را تحت تاث  ریاخ اتفاقات 
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       ۱۹۸#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 کاناپه کنار مادرش نشست   ی رو

 

 مامان جان؟  ی_خوب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



با حواس   بردیبه سر م گرید  یا ی انگار که در دن الیژ

 تکان داد  ی سر یپرت

 

 ؟  زم،جانمی_آره عز

 

 باال انداخت یا  شانه

 

گرفته به نظر   کمیدم،یپرس  ینجوریهم یچی_ه

 ،ی رسیم

 

 تکان داد  یسر  یباناراحت

 

 بود، ناراحتم براشون دی خانواده فر ری _فکرم در گ

 ان، یمسئله کنار م نی هاش حتما سخت با ا ،بچه

 

 بازتاب اعمال خود  یزندگ ی ، ول  نطوره ی_قطعا هم

احساس   هی ی فقط از رو دهی زن عمو فر  دی آدماس،شا 

 هی شیسال پ ۳۱ یزیهرچ  دونمیچه م ا یاحمقانه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که عمو    ستین یزیمسئله چ  نیقطعا ا یکرده،ول ی کار

 بتونه هضم کنه دیفر

 

 آرام اشکش را گرفت یبا دستمال الیژ

 

  ادمی _راستش فکر کردن بهش عذاب آوره ، هروقت 

   رون یبزنه ب نهیاز س خوادیقلبم م ادیم

 

_مامان لطفا فراموشش کن ،به بابا هم کمک کن  

 ده یفراموش کنه،عذاب وجدان داره زجرش م

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

       ۱۹۹#پارت 

              اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



هردو ناراحت کننده   یکرد،حال فرهاد برا دییهم تا  الیژ

با مادرش گپ زد و سالن را به مقصد اتاقش   یبود،کم 

 ترک کرد، 

 

کرده   لیآمد ورزش را کال تعط  رانیبه ا یوقت  از

استخر  کیفرصت از مادرش سراغ  نیدر اول  دی بود،با 

 گرفت،یرا م  یبهداشت 

 

بود ، با توجه   شیزومبا هم که جزء برنامه ها   رقص

 نداشت،  رانیدر ا یمیدوست صم  نکهیبه ا

اش   یاز ُدردان بخواهد که همراه توانستیم  د یشا 

 کند،

 

در حال   یکه وارد اتاق شد متوجه شد گوش  نیهم

تر که شد خنده اش گرفت،    کیزنگ خوردن است،نزد

 بود،  اکو ید

 

 داد  را جواب  ی را صاف کردو گوش  شیصدا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _جانم؟ 

 

مانند انبار باروت منفجر   اکویبود تا د یکاف نیهم

 شود، 

 

غمزه فقط   ی دفه زنگ زدم جواب نداد۱۰۰،؟ییکجا 

 ی نکرد ی بهم بگو که کار

 

 را به آن راه زد  خودش 

 

 نکردم!؟  کاری بود،بعدشم چ  فم یتو ک می_وااا!خوب گوش

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۰#پات

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ی_غمزه به نفعته که خودتو زعال اخته نکرده باش

 زنم،یم شیخراب شده رو ات  شگاهیوگرنه من اون آرا

 

 کرد خنده اش را کنترل کند  یسع

 

   نقدریا می نیبب دیمنظورت برنزس!؟اتفاقا با زمی_عز

از   شتریب یلیخ گفتیاونجا بود م یشدم، هرک  وتیک

 اد یبودن بهم م د یسف

 

مشت زن   هی ی لخت شد ی ،رفت ای_غلط کردن عوض

 خونتون   ام یبزنن ؟ دارم م دتیخاله زنک د

 

از گوش   دانستیشده بود از خنده م  هوشیکرد،ب وقط

 ند، زیحرارت باال م اکو ی د  یها 

 

 !؟ دادیمگر جواب م ی اش را گرفت ول   شماره

 زنگ زد  قهیدق  ۲۰از   بعد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 سر کوچه منتظرم   ا ی_ب

 

 کرد   یدست ش یپ اکویبزند د یخواست حرف تا 

 

 ینزن  رونیب گهی د قهیدق ۵ میاما و اگر ندار   و ی_ول 

 امیم من

 

 باز هم قط کرد  و

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دیبا  دانستید،نمیرا با استرس پوش  شیها   لباس 

 بزند،  رونیچطور ب

 

  یتو  ی احمد آقا داخل باغ باشد،سرک کردیخدا م خدا

 نبود  الیخوشبختانه ژ دیسالن کش

 

مادرش از آشپزخانه  یرفت صدا  نییپله ها که پا  از

 د، یرسیبه گوش م

 

خودش   یاز سالن خارج شد ،احمد آقا داشت برا فرز

 داد، ی و درخت ها را آب م خواندیشعر م

 

 _سالم دخترم، 

 

 د؟ ی _سالم احمد آقا خوب

 

 ؟یبریم  فیتشر یی_شکر خدا جا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 که مشکوک نباشد  دیچه بگو دانستینم

 

 قدم بزنم  کمی خوادی_اوممم،راستش دلم م

 

 برو بسالمت،   هیعال  ی ل ی_اتفاقا هواشم خ

 

که  اطیبه سمت در رفت،از ح عیگفتو سر ی اجازه ا با 

 خارج شد به سمت کوچه سرسبز رفت، 

 

لحظه   ک یکوچه پارک بود،  یاتنها  اکو ید  نیماش

 ستاد یا شی درجا 

 

 کرد، یجا پارک م نیرا هم  شی ا یپرش شهیهم قبلنم

 کردو سوار شد  پاتند

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



      ۲۰۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _سالم،

 

 نگاهش کرد  رهیجواب بدهد خ نکهیبدون ا اکو ید

 را باال زد  تشیدفعه دستش را گرفتو آست کی

 

خم شدو   ش ی رو اکو یدفعه د کینگاهش کرد، شکه

 پاچه شلوارش را باال زد 

 

 د یتعجب خودش را عقب کش با 

 

 !؟ هی کارا چ نی!؟ای_خوب

 

 زده بود  هیتک یاما با حرص به صندل اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ارمیسرت ب ییبال هیتوله  ؟ ی_سر کارم گذاشته بود

 معلوم نبود اگه واقعا یعن یدا،یاون سرش ناپ

 ومد، یسرت م  ییچه بال یکرده بود اه یس  خودتو

 

 رفت از خنده   سهیاش افتاد و ر یدوزار 

 

  یکل  دونستمی،خوب سرکارت گذاشتما،م یییی_وا

 یخوریحرص م

 

اش را در دست   یکارامل  یاز موها   یتره ا  اکو ید

 گرفت  

 

 کنم هتیتنب دیخنده هات عروسک،با  نی_جون به ا

 

 چشمان گرد نگاهش کرد  با 

 

 !؟ یهی_چه تنب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اش را عقب   یکه تا جا داشت صندل  ی در حال  اکو ید

 نگاهش کرد، طانید شبا لبخن دادیم

 

 رو پاهام تا بگم،  نیبش ا ی_ب

 

 !؟ ابونی!؟تو خ یچ گهی،دییی_ه

 

   دیمصمم دستش را کش اکو ید

 

جلو هم دکمشو   شهی ،ش نیها کامل دود  شهیبابا ش ا ی_ب

 ؟یگیم یچ گه یشد،د اه یس  ا،آهانیزدم ب

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 نشست اکوید یپاها یرا کش آوردو رو  خودش 

 

 _جووووون  

 

 نگو ی نطوری _نچ،ا

 

  دیکشیکه کمر دخترک تنگ در آغوش م  یدرحال اکو ید

 جوابش را داد 

 

 ؟ ی نطورینکنم؟ا ی_چطور

 

 د تنه دخترک فشار دا نییتنه دخترک را به پا  نییپا 

 

 هردو از لذت بسته شد  چشمان 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ترسمینکن،م اکو ی_د

 

 _نترس فقط به من اعتماد کن،غمزه؟ 

 

   دیکش شیاها ی مرد رو یدر موها دست

 

 _جون غمزه؟ 

 

 کنم؟  کاری ، چ سوزمیخواستنت م شی_دارم تو آت

 

 د یرا دزد  نگاهش

 

و خاوستر   سوزمیخواستنت م شی_غمزه دارم تو آت

ام ،درحد  یمن فعال به کمم راض  یول  یزنم  شم،تویم

 گذشته 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خاطره را  کی ماند،هردو   رهیدر نگاه هم خ نگاهشان

در    شنیپوز  نیهم با هم  شیسال پ۷آوردند ،   ادیب

 کردند،  یآغوش هم عشق باز

 

کاسه خون شده بود،عمزه هم دست   اکوید  یها  چشم

 از او نداشت  یکم

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

مانتو اش نشست چشم   یدکمه ها ی که رو شیدستها 

 را بست ،   شیها 

 

اش را   نهیس ی وقت اکوی زبان د ینگذشت که داغ یل یخ

 بود حس کرد  ده یبه دهن کش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ب..بسه اکوی..دا ی _آهه...آه...د

 

به   یرخوار یهم با حرصو ولع همچون کود  ش   اکو ید

 جانش افتاده بود، 

 

هردو   دویچی پیم نیماش  یشدن در فضا  دهیمک  یصدا

 . کردیرا داغ تر از قبل م

 

 .......... 

 

که   شدیم یساعت  می هم افتاده بودند،ن درآغوش

 کردند،یرا نوازش م گریهمد

 

 د یاش را بوس  یشاتیپ  سیه  اکو ید

 

 خانومم ی_مرس 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کرد یم یمخف  اکوید نهیس  یخجالت سرش را تو با 

 را   اکویچطور د شیساعت پ می نه انگار تا ن انگار

 کرد یراه بدر م از

 

 زدم  رونیب شهیم یساعت۱برم ،االن  دی_با 

 

 رسونمتی_خودم تا در عمارت م

 

 نه یبیم یکی  وقتی_نهه،

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 درهم رفتو اخم کرد  شیها ابرو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 رسونمت، یم یعنی رسونمتیم گمیم ی_وقت

 

 ایبابام   ترسمیم طویدرک کن شرا زم ی_پوفف،عز

 نه یحمزه بب

 

 دیچیپ ن یبسته ماش  ی دندان قروچه اش در فضا   یصدا

 

برنامه دارم وگرنه   یریکه واسه اون دوتا پ فی_ح

 رفتمیم شهیو واسه هم  بردمت یاالن م نیهم

 

 کاشت  اکوید  یگونه  یرو یشدو بوسه ا خم

 

برم،مراقب خودت   گهی_خودتو ناراحت نکن من د

 باش 

 

 د یرا گرفتو با حرص بوس دستش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 طور عروسک.  نی_توهم هم

 

تمام سرعت به سمت عمارت حرکت کرد،داخل  با 

 گفت  ید یکه شد احمد اقا خسته نباش اطیح

 

 لبخند جوابش را دادو داخل عمارت شد  با 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  از اتاق خارج الیژ   رفتیسالن که باال م  یپله ها  از

 شد 

 

 ! ؟یرو  ادهیپ ی _غمزه رفته بود

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خودش را جمع کرد  عی شد اما سر دستپاچه

 

 _آره، 

 

 ادامه داد  گریاما پ ال یزد،ژ  یلبخند مزخرف بعدم

 

  ده یپر ،رنگتیبردیآب م  یبطر  هی_واا ! دختر الاقل 

 تو صورتت  دن یکچ پاش ی انگار

 

 ستیاش بابت چ یدگیرنگ پر  دانستیم خودش 

 د یخجالت کش الیاز ژ  یا لحظه

 

سرحال   رمیگیدوس م  هی رمینداره االن م  بی_ع

 شم،یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از حال   یکنیآب نمون ضعف م ر یز  ادیز  ی_باشه ول

 پزهیم  یراشکیداره پ ژهیمن  نییپا  ایب ،بعدمیریم

 بروت ادیرنگ ب کمی ی بخور

 

 _چشم 

 

راه    عیرفت،خودش هم سر نییشدو پا  الش یخیب الیژ

 گرفت شیاتاق را در پ

 

 ستاد یدوش ا ریرا درآوردو ز  شیها   لباس 

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



و با  نهیس  یبنفش رو یها   یبود اگر به کبود ییا یحیب

 زد؟یلبخند م  شیزوها 

 

 نهیس  ی لکه بزرگ و بنفش رو ی را آرام رو  دستش 

 اش برد، 

 

  یهنوز هم قابل لمس بودند،در دل کل  اکوید  یها  نفس

 قربان صدقه اش رفت. 

 

 شان جمله مهیکله رابطه نصفه ن اکو ید

باشه تا شوهرش   یو پنبه ا  یتنش بلور دیبا   زن》

 《و مکش بزنه کبود شه رهیاونقو گازش بگ

 

دل به   شتریب دیخندیم  یدر کمال وقاحت تا طناز  اوهم

 داد،یم اکویدل د

 

زد،لباس    رونیخودش را شستو از حمام ب   عیسر

 رفت، نییرا عوض کردو پا   شیها 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یراشکیدرکنار هم قهوه و پ ژهیو اطلسو من الیژ

 خوردند، یم

 

 _سالم 

 

 اول از همه جوابش را داد   اطلس

 

عصرونه   نیبش ا یماهت خوشگلم،ب  ی_سالم برو

 بخور

 

را همراه    یراشکینشست ،اطلس ظرف پ ی صندل   ی رو

 گذاشت   ش یکاردو چنگال جلو ویشدستیبا پ

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۸#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _بخور مادر بخور، 

 

به   یتکه ا ختویر  یراشکیپ یشکالت رو  یمقدار 

 د یدندان کش

 

 جون نوش جانت ژهیخوشمزه شده من  یل ی_اووممم،خ

 

 _نوشجانتون 

 

 صحبت شدند،   مشغول 

 

 _سالم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نفرشان به سمت در برگشتندو جواب سالم حمزه ۴هر

 را دادند 

 

 م،یبا هم حرف بزن دی_با 

 

آشپزخانه   یدیبا ببخش ژهیبود تا من یجمله کاف نیهم

 را ترک کند، 

 

.   زیهمه عز ی جان که عضو خانواده بود و برا  اطلس

 ست یپس ماندو دل نگران به حمزه نگر 

 

   دینگاه آتشبار پسرش را د الیژ

 

 شده؟ی_بگو پسرم؟چ

 

 ها نشستو با ی از صندل  یکی یبا آرامش رو  حمزه

 اشاره کرد  دست

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د ی نی_بش

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۰۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 با دلهره نگاهش کرد   اطلس

 

 ؟ یشون ی_مادرجون دلم آب شد بگو چرا پر

 

 اطلس جون صبور باش، مامان؟  گم ی_م

 

 _جانم پسرم؟ 

 

 دل بستن به ناز بود  میاشتباه زندگ نی_من بزرگ تر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یموضوع چه ربط نینگاهش کردند، االن ا گنگ

 داشت!؟

 

 حمزه؟ شدهی_چ

 

 ادامه داد  ال یجواب ژ در

 

  دیهمه اللخصوص ناز برسون به گوش  نوی_مامان ا

ُدردانو با صدتا آدم اونو    دهیگند  یتار مو هیکهدمن 

  یکارا نیدست از ا کنم،پسیامسال اون عوض نم

  یبودکه شمارش رو  ی احمقانش برداره،بار آخر

دردان افتاد وگرنه ، به خاک مادرجون که   ی گوش

آخر اونوقته   میبه س زنمیو م بندمیم زیچشم رو همه چ

االنم   کنم،اگریچکارا که نم دونهیقط خدامف گهیکه د

خونشون   شینرفتم سراغش بخاطر اوضاع قاراشم

 کنم کار یچ دونستم ی بود وگرنه خوب م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را   گریآشپزخانه را ترک کرد،ماتو مبهوت همد بعدم

 نگاه کردند 

 

 د ی دست کوب  یدست رو  اطلس

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۱۰#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 کرده،  ییکارا هی_غلط نکنم ناز 

 

  ی ناز ک دانستیزد،نم رون یبا عجله از آشپزخانه ب الیژ

 عوض شده!؟   نقدریا

 

 وارد شد  ژهیمن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _اطلس جون آقابزرگ کارتون داره 

 

 از  زدی لب غر م ری که ز ی لنگان لنگان در حال   اطلس

 زد   رونیب پزخانهاش

 

 نه؟ ا ی  ردیبود با ناز تماس بگ دودل

 ط یدر حال حاضر شرا  شیخانواده عمو دانستیم

 ندارند، یمسائد   یروح

 

 بالکن نشست ،  ی اتاقش رفتو تو به

به شرکت   توانست یرا شکر که حداقل از فردا م خدا

 برود، 

 

از روز را از   یساعات   توانستیم ینطوریا  حداقل

 متشنج خانه دور باشد،   ی فضا 

 

 ک،ینزد  اکویالبته به د و

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

حکم آب   شیبرا  اکو یلبش شکل گرفت، د  یرو  یلبخند

 آتش را داشت  ی رو
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      ۲۱۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 {اکو ی}د

 

 

دلچسب   داریبخاطر د  کرد،یم ینشاطو شاداب احساس

  دیبعد از ظهر خند ی آور  ادیبعد از ظهرشان بود، با 

 گوشه لبش را خاراند 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سمت خانه پدرو مادرش راند به محض ورود   به

 رفت،   شی سودابه بعلش کردو قربان قدوباال

 

  ری به د ری د نقدر ی _دردت به قلب مادرت بزنه چرا ا

 توا؟  شیمن همش دلم پ یگینم یا یم

 

  نیو دلنش با یبه صورت سودابه انداخت ،ز  ینگاه

سال سن   ۴۹برد که  یچهره اش پ  یاز رو   شدینم

 دارد، 

 

مادرش را گرمو بامحبت چندبار پشت سرهم   یشانیپ

 د یپوش

 

  دارمونی د نی_دور از جونت خوشگل خانوم، از آخر

   گذرهیروز نم۲

 

  کردیم تشیا هد منی که به سمت نش یدر حال سودابه

 جواب داد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

   ستین شی حرفا حال  نی_دل مادر که ا 

 

را   ییرایپذ ل یاز خدمه خواست وسا  ن یه نی هم در

 اورند یب

 

خودم برات   خوامی جا باش م  نی_امشب شام هم

ا درست کنم  خورش آلو مسم 

 

 دیخند

 

 _چشم قربونت برم چشم 
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      ۲۱۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 پسر دوست تر از مامان منم هست؟  یعنی ا ی_خدا

 

بازهم از پسر دوست بودن مادرشان   نشینازن خواهر 

 کردیشکوه م

 

  یماه  ی بعد اونوقت به من سال  ی_دختر تو که ور دلش 

 رن؟ یبگ لمیتحو یچشم ندار امیم

 

از پشت دست دور گردنش انداختو گونه اش را    ُدردان

 د یبوس

 

 _اخ من قربون خان داداشم برم 

 

 از نامزدت چه خبر؟  نمیبب ا یدردونه،ب  زی_نمک نر

 

 مبل نشست   یرو  کنارش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _سالم داره خدمتت

 

 دیاش را نوش  وهیاز آب م یجرئه ا سودابه

 

حاال   نجا یا ادی_دردان مادر زنگ بزن حمزه هم شام ب

 که داداشت اومده 

 

داشت عروسکش هم باشد ،انگار که دردان    دوست

 بود   دهیحرف دلش را شن

 

 اره یغمزه رو هم حتما ب گمی_باشه م

 

 گرم استقبال کرد  سودابه

 

 مادر،زنگ بزن یکنیم ی_کار خوب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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      ۲۱۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 مگر؟  شد یهم م نیاز ا بهتر

 

 با عجله شماره گرفتو بلند شد   دردان

 

به شراب   ازین د،االنیبه کام کش  شی را با ع  شربتش

   ردیحال خوش را جشن بگ  نیداشت تا ا

 

 دونهیعمزه رو نم یول ادی_گفت م

 

 در هم فرو رفتو بلند شد  شیها ابرو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

استراحت   کمی_مامان من برم باال تا اومدن مهمونا 

 کنم.

 

 لمس کرد  را《عروسک   》در اتاق را بست اسم  تا 

 از چند لحظه جواب داد  بعد

 

 _جان؟ 

 

 نوریا ا ی_جونت سالمت ملوسک،شام با حمزه ب 

 

 متعجبش بلند شد   یصدا

 

 !؟ ییا _مگه توهم اونج

 

 گر،منتظرتمی_آره ج

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 جواب داد  ی لحن پوکر با 

 

 ام؟یب ی_من به حمزه گفتم حال ندارم،حاال چجور 

 

  خوادیدلم م نمی بینداره برو بگو حاال که م ی_چجور

 امیباهات ب

 

 چرا نظرت عوض شد!؟  گهی_اونوقت نم

 

که با    داریب خوامیاستراحت کنم م کمی خوامی_غمزه م

 ی،اوکیحمزه اومده باش

 

 م،یبابا ما که عصر باهم بود اکوووی_د

 

 ا،یب یعنی ا یب گمیم یداره وقت  ی_چه ربط

 

 یخب، خوب بخواب لهی_خ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نمت،یبیجوجه م ی_مرس 

 

 قط کرد  شیداد ها  غویبدون توجه به ج بعدم

 هم از کلمه جوجه متنفر بود   هنوز
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      ۲۱۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

  قهیدق  ۱۰فقط  کردی را باز کرد احساس م  شیها  چشم

  دادیکه ساعت نشان م ی هم گذاشته در حال  یچشم رو

 ده یخواب یساعت ۱

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دست لباس   کی را با   شیبه صورتش زد لباس ها  یاب

 رفت  نییاسپورت عوض کردو پا  یراحت

 

  یبا یز راهنیپ کی به همراه  یجذب  نی ج دلبرکش

 ی بلور فو یبود که شانه ظر دهیشل پوش قهی  یشمی

 گداشته بود،  شیراستش را به نما 

 

  

سالم کرد، به احترامش بلند شدند با حمزه مردانه  بلند

 کرد،  یدست دادو احوال پرس

 

که از شرارت   ییبا چشم ها  دیغمزه که رس به

 دستش را دراز کرد   دیدرخشیم

 

 خانوم  دی_خوش اومد

 

سرد بدون دست دادن   ینکردو با نگاه   ی نامرد اوهم

 جوابش را داد، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گرفتیجا داشت گازش م اگر
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      ۲۱۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 نشستن انتخاب کرد  یحمزه را برا   ییروبرو مبل

 

 _اوضاع کار چطوره؟

 

  یراستش انداختو درحال یپا ی چپش را رو یپا  حمزه

  لکسیگرفته بود ر ش یکه دست دردان را در دست ها 

 جواب داد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خداروشکر خوبه

 

متفرقه حولو حوش کار گذشت ،سودابه  ی ها  صحبت

لبخند به لب نظاره گر    شتری ب دادوینظر م یهم گهگاه

 بود 

 

 :برم بگم شامو بکشن، سودابه

 

 شدو به مقصد آشپز خانه جمع را ترک کرد،  بلند

 

پچ پچ  گریو دردان هم آرام در گوش همد  حمزه

 کردند، یم

 

اخم به غمزه نگاه کرد،او هم از قصد به هرجا و   با 

 اکو ی د ریبه غ کردینگاه م یزیهر چ

 

 سر سفره  دیی_بفرما

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بلند شد تا غمزه را خفت کند،دردانو    شیاز جا  رید

 د یحمزه که رفتند از پشت دست دخترک را کش

 

 _احوال سرتق خانوم؟ 
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      ۲۱۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 نازک کرد  یچشم پشت

 

   ی _ممنون جناب دولتشاه

 

 تر کرد  کیرا نزد  خودش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ستم؟ یبلد ن دن یکه ناز کش یدونیمثال؟م  ی _االن قهر

 

 به گردنش داد  یقر

 

واسه شما ناز بکنم! در ضمن ناز   دیچرا با  ری_نخ

 نیهست شما خودتونو به زحمت ننداز  ادیکش ز

 

 شد   دهیهم ساب ی رو  شیها   دندان

 

که بخواد ناز ناموس   یسگه کمتره اون  ی_از هرچ

 منو بکشه

 

 برم شام بخورم  خوامی_ولم کن م

 

 مادرش شک کند خواستینم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _حساب شما باشه واسه بعد از شام 

 

به او   تی کنار هم نشستند ، در کمال جد زی م سر

 ماندیسودابه دور نم نیب زیاز نگاه ت نی،ا د یرسیم

 به پا شده بود  یدر دلش شور و
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      ۲۱۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

خوشمزه   یلی_خاله جون واقعا دستتون دردنکنه ، خ

 بود واقعا دلم واسه دستپختتون تنگ شده بود 

 

 وافر نگاهش کرد  یبا مهر  سودابه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نکردم  ی _نوشجونت فرشته قشنگم ،کار

 

 ادامه داد  یکردو را شوخ یهم تشکر  حمزه

 

 شما باشه،  یوارم دستپخت دردان هم به خوب دی_ام

 

 خنده زد  ر یبلند ز اکو ید

 

 _شک نکن

 

چارستون بدنم   یکه تو گفت نطوری_داداش ا

 دستپختش مثل غمزه باشه؟  د،نکنهی لرز

 

 انداخت یبه برادرش نگاه ضی با ع عمزه 

 

 بدم  ییا یتال یا  ی_دلتم بخواد،بعدشم من هزار جور غذا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یرونیا ،مردییا یتال یا هیبه   میشوهرت بد  دی_پس با 

 اکو؟ ی د پسنده،نهیو قورمه م مهیفقط ق

 

 زد  یسخت نگاهش کردو بعد لبخند  یلحظه ا اکو ید

 

 _آره 
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      ۲۱۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 دیحمزه کوب  یبازو یتو یحرص مشت با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



برات در   کمتیش  ی نشده نشون داد یچی_هنوز ه

داره   یرانیخاطر خواه ا یغمزه جون کل   ته،بعدمیاولو

 دنیها نم  ییا یتال یکه مجال به ا

 

 گفت  یبا لودگ  حمزه

 

دمار من   گهیخودتون د ی پسر عمو نی،ا ی_اخ گفت

زور که   خوادیآقا نم گمیرو  در آورده،م  یکی

   رهی!باز از رو نمستین

 

 نگاهش کرد   دردان

 

 ؟تارخ؟ ی_ک

 

 _آره 

 

  اکوی سودابه و غمزه ناخودآگاه به سمت د  نگاه

 برگشت،

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 توط دستش خم شده بود،   چنگال

 

کرد بحث را  ی سع یمصنوع  ی با خنده ا سودابه

 عوض کند

 

که هر   ستی_ دختر پله پسر رهگذر قرار ن

 نیاومد جواب مثبت بده آدم،حاالهم بر ی خواستگار

 جمع کنن  زویم  انیسالن بگم ب یتو

 

 و حمزه بلند شدندو رفتند  دردان

 

[11 /16 /2021  5:55  PM] 

 

      ۲۱۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نیب یز یچ دیبا  دانستیرا ترک کرد م زی هم م سودابه

 و غمزه باشد،  اکو ید

 

 تنها شدند سکوت برقرار شد،   یوقت

 

 ده یناموس عقب نکش  ی مردک ب نطور،پسیا ی_ک

 

   د ینال  غمزه 

 

 توروخدان..  اکو ی_د

 

 یچینگو،ه یچی سس،هی_ه

 

 فکر نکن هیقض نیبه ا کنمی _خواهش م

 

 چشمان خونالود نگاهش را به دخترک دوخت  با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 واسه زنم خواستگار اومده؟ نکهیه؟ای_کدوم قض

 

 شد   رهیدر چشمانش خ  جوابیو ب درمانده

 اما با حرص تلفنش را برداشتو شماره گرفت  اکو ید

 

  ی_الو درد،الو مرگ مگه من نگفتم نال طرفو جور

  شرفیب نی نکنه ا  یهوس گه خور گهی که د نیریبگ

 کلفت تر شده که دمش 

 

 د یدوباره خفه غر هیاز چند ثان بعد

 

 .  کنمی_الزم نکرده،خودم درستش م

 

 را قط کرد  تلفن 

دل را به  ند،اما یبب ی کس د یترسیدودل بلند شد م  غمزه 

 حلقه کرد  اکو ی زدو دست دور گردن د ایدر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  چیه تمی_جون غمزه حرص نخور،من زن شناسنامه ا

 جدامون کنه تونهیکس نم 
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      ۲۲۰#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 دست غمزه گذاشت  ی را ارام رو  دستش 

 

که   نهیبکنن،بحث ا ی که بخوان کار اشنی ی_سگ ک

هم   یپارس کنه،بعض دیقالده گردنشه که نبا   یهرک

 سگ بودنم ندارن   اقت یل 

 

پا دستش را از   یبا صدا   دیبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل

 د یدور گردنش باز کردو عقب کش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بود  خدمه

 

 جمع کنم؟  زوی _آقا م

 

 تکان دادو بلند شد  ی سر  اکو ید

 

 تر به سمت سالن راه افتاد دردانو حمزه نبودند،  جلو

 هم داخل شد   اکو ید

 

 _کوشن پس؟ 

 

 کمرش حلقه شد از پشت دور  اکویگرم د  دستان

 

 _حتما رفتن خلوت کنن

 

  دیا یب رون یاز آغوشش ب کردیم  یکه سع یحال در

 جوابش را داد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اد یم یکی _زشته االن 

 

بغلش رفته بعد من از   ر ی_داداش تو خواهر منو زده ز

 تو بگذرم 

 

 نگاهش کرد  ضی غ با 

 

 _شوهرشه 

 

و    یتفاوت که من رسم  نی_خب منم شوهرتم با ا

 ی اونا فقط شرع ،ی شرع

 

 سودابه از هم فاصله گرفتند یباصدا 

 

 نشونت بدم  مو یآلبوم عروس خوامیم ا ی_غمزه جون ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 استقبال کرد  یسودابه به گرم   شنهادیزدو از پ یلبخند
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      ۲۲۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

داخل البوم را نشانش    یعکس ها  قا یبا اشت سودابه

 دادیم

 

خدا    یباغ بابا  یحنابندونمه سنندج تو  نجا یا نی_بب

 ،   میجشنو گرفت امرزمیب

 

 با حسرت و محبت سودابه را نگاه کرد  غمزه 

 

 _لباستون واقعا معرکه بود 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

لباسو مادر اتابک خان داده   نیراستش ا  یزدلمی_عز

 بود به آفرت جون آفرت جونم دادش به من

 

 غمزه شدو ادامه داد   ی  رهیخاص خ یشعف  با 

 

 به عروسم   دمشی_منم م

 

  گرید یگل انداختو خودش را به عکس ها شی ها  لپ

 مشغول کرد 

 

 خوشگل بود  یل ی_لباس عروستونم خ

 

 د یخند سودابه

 

 که نداشت، ییانایلباس چه جر نیا  ی_اگه بدون

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گذشته ام ی عاشق داستانا  دیکن فی_برام تعر

 

  یزد و اه یآلبوم را کنار گذاشت لبخند گرم سودابه

 د یکش

 

سرشناس کرد بود ،خدا   یاز خانا امرزمیخداب ی _بابا 

دختر بهش داد که من باشم ،مامانم از   هیتا پسر ۴بعد 

خالصه که   ران، یا ی عراق بود اما بزرگ شده   ی کردا

  یهم تو ی خانواده مادر یهم تو   زبودم ی عز یلیمن خ

، مادرم دوست داشت زن پسر   ی خانواده پدر

نبودم که  فکرا  نی من اصال تو ا  یخواهرش بشم ول 

هم به پدرم گفتم   ی دوست داشتم معلم بشم چند بار

 مخالف بود  ی ول 

 

زانو نشستو همه ۴کاناپه  یرو  اقیبا اشت غمزه 

 حواسش را به سودابه داد 
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



      ۲۲۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

  یدرستو بخون ول   گفتی م کردی بابام قبول نم ی _ول 

 ی فا یاز هم رد یکیکار نه ، بابام دوست داشت با 

  شو یبگم که قم نجوریخودش وصلت داشته باشه ،ا

قبول داشتو قولو قراراشونو با اتابک خان   یل یخ

 بدونه یکس نکهیگذاشته بودن بدون ا 

پا جلو   می سالم شد خانواده مادر  ۱۷تا من    گذشت

بابام قبولش    یگذاشتن منم که خوشگلو تو دل برو ول 

 نبود

 

 ن؟یدوس داشت ؟پسرخالتونوی_شماچ 

 

 تکان داد  یر س سودابه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گفتمی_ن بابا من اصال تو فکر ازدواج نبودم ،داشتم م

 فو یعالمه لباسو طال کفشو ک هیروز خالم اومد با   هی

  ۱۰بگم در عمارت بابام که باز شد فقط  ینطوریا

اونم   شدنیشوهرخالم وارد م  ی دستا  ریز  ن یماش قهیدق

از سرش ردشون کنه  نکهیا یپر از تحفه بابامم برا 

خالم همونجا کلو زد  میدیم  بجوا گهیگفت تا هفته د

نگذشت   قهیدق۱۵زدن  رونیکه خانواده خالم ب نیهم

غوغا به پا بود اتابک خان و   نباریدوباره در زدن ا

 بودن    شیقم

 

 شد  یرت یغ یخان کل  شی_البد قم

 

 سرش را تکان داد یحساب یبه معن سودابه

 

تابک خان گله کرد که _چشاش رنگ خون بود،ا

  یتا پسرتو که زن داد۴کل اومد از عمارتت    یصدا

 بود؟  یکله چ  ن یدخترم که سهم پسر منه پس ا

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۲۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

با   خوادیرو گفت اتابک خان گفت م هی_بابامم حال قض

  رونوی بابام اومد ب قه یدق۵ها حرف بزنه بعد  بابام تن

 ی خوروِن سودابس چشا ینی ریگفت آخر هفته ش

بهش دادن   ارویکه انگار دن دیدرخش  نیهمچ  شیقم

،جونم برات بگه که خانواده مادرم قهر کردن من شب  

 بود  هیتا صبح کارم گر

بهم   ینگاه هی شیخورون قم ینیر یش یتو  ی ول 

بسته داد دست  هیانداخت که بند دلم پاره شد آخر شبم 

آفرت خانوم گفت برسون دست سودابه، لباس عروس 

بود   ده یبود اومده بود تهران برام لباس عروس خر

 شعر از حافظ گذاشته بود :  هیجعبه  یتو

 

 به نور باده برافروز جام ما یساق 》

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بگو که کار جهان شد به کام ما  مطرب

                                                         

《 ... 

منم همون شب دلو دادم سه ماه بعدم که  خالصه

 . میکرد یعروس 

 

 با لذت نگاهش کرد  غمزه 

 

به  یحس خاص هیام ، ییعشقا  نی_من عاشق که همچ

 دنیآدم م

 

 گل دختر، شهیم بتیکه نص شاهللی_ا

 

 _ممنون خاله جونم

 

 هنوز صد پله مغرور تر  شهیقم ی ا یجوون یکپ اکو ی_د

 

 دل قربان صدقه خودشو غرورش رفت  در

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۲۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 بهن بگم ،  ویراز  هی_دوست دارم 

 

 سودابه را نگاه کرد   کنجکاو

 

 حفظش کنم  نمیتو س شهیتا هم  دمیم ؟قولی_چ

 

 رو باردار بودم.   اکو یماه د۱ازدواج کردم  ی_وقت

 

 از کاسه درآمد  چشمانش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ک،ی_واقعااا!؟چقدر رمانت

 

 د یخند سودابه

 

من اون موقع کارم   یجالب باشه ول د ی_االن شا 

  یبابام بفهمه ول دمیترسیکردن بود م هی گر یرکیرزیز

برام هلو   ومدینبود تازه عصرا م الشمیخ  نیع  شیقم

بگم  ی به کس تونستمینم کردمیکه م اریاخه و  اورد یم

  ریبخ  ادشی ی ،اخ دمیکشیاز مامانمم خجالت م 

 

 زمزمه کرد    حواسیب غمزه 

 

 به ارث برده،  ی_پس بگو طبع تندشو از ک 

 

 غمزه جان؟  یگفت  یزی_چ

 

 یچی_نه نه ه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چه   قا یدق دانست یبود که نم دهیشن  یزی اما چ سودابه

 دارد  یمعن

 

 ستم؟ ی_مزاحم ن

 

 ای_نه پسرم ب

 

بود در   ده یکه کش یبرگ  گاریس یشدنش بو  کی نزد با 

 دیچی فضا پ

 

 نکش  گاریس نقدری_صد دفعه گفتم ا

 

 خندان نگاهش کرد،  یبه چشمان اکوی متعجبو د سودابه

 خودش را جمو جور کرد   عیسر

 

 بده ،  گار یس گمیم شهی... من همم نکهیا یعنی...عنی_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



با   ی شده بود سر  لیتبد نیقیکه شکش به  سودابه

 لبخند تکان داد 

 

 حمزه و دردان هم وارد شدند  ن یح نی هم در

 

 گهید  نیدی_دستتون رد نکنه امشب واقعا زحمت کش

 ؟ یغمزه آماده ا   میکنیمزاحمتو کم م

 

 لند شد  ب اکو ید

 

 ن یخوشحالمون کرد ی_چه زحمت
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      ۲۲۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 از تعارفات مرسوم راه افتادند،  بعد

 داده بود،  یوحشتناک  یسوت

 

 ما بهتون خوش گذشت؟  ال ی ع لی _با فکو فام

 

  الیع  لیفکو فام شتریب دانست یاش نم چارهیب  برادر

 شوند یخود او م

 

  لی فکو فام یگی م یجور هیخوبن،بعدشم    یل ی_آره خ

 مشون، یبود ده یانگار قبل از تو ند الم یع

 

 د یکش یقیبرادرش نفس عم 

 

 می_از انتخابم راض

 

 را سمت حمزه معطوف کرد   نگاهش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یا جهینت نیمدت کم همچ نی_خوشحالم که تو ا

 ،حمزه؟ یگرفت

 

 _بگو؟

 

 رفت    یغره ا  چشم

 

 ؟ یچ یعنیجانم ، بگو  یبگ دی_با 

 

 خب جانم؟ لهی_خ

 

 ؟ ی که دردانو انتخاب کرد شد ی_چ

 

 بود  رهیهمچنان به جلو خ  حمزه

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۲۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

خب    یمتوجه نگاهاش شده بودم ول  ا یمهمون  ی_تو

 کردم یناز بودم توجه نم ر یاونموقع چون درگ

منو   یکه به مناسبت برگشتت بود وقت  ی مهمون یتو

 بود ،  نیغمگ یل ینگاهش خ  میناز با هم بود 

  یجور هیفرصت   نیاول   یگرفتم تو میتصم اونشب 

نداشته باشه،راستش   یدیکنم که بهم ام حشیتوج

بدم   یسروسامون کل هی مویگگرفتم زند میتصم یوقت

 چشمم بود،   ینگاهش دائم جلو 

 

 زد  یمیمال لبخند

 

 هیا لهیپ  لهیش ی _ دختر مهربونو ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چقدر   یدونیچقدر بکره نم یدونی، نم یل ی_آره خ

 کنمیباهاشم حظ م یمعصومه ،وقت

 

 ن یکنار هم خوشبخت باش خوامی_از خدا م

 

 دیحمزه دراز شدو لپش را کش   دست

 

 _ممنون عمر داداش،بعدش نوبت توئه

 

 حاال؟  هی_چه عجله ا

 

 ا، یشیم کی نزد دنیبه مرز ترش  ی_دختر دار 

 

 _تو برو کشکتو بساب

 

 کنم؟  دتی!؟بزنم شهربازی _اِ اِ اِ دم دراورد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را کامل در آورد  زبانش 

 کنار برادرش ناب بود  یها  لحظه

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۲۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

را شروع کرده بود، با لذت از  یپر نشاط  روز 

 کرد یرزومه ها را چک م  دوینوش یاش م رقهوهیش

 را انتخاب کرده بود ،   ینفر چند

 

دو   یدر انتخاب طراحان بخش مدرن نوجوان کم اما 

که    اوردیرا ب  یکسان  خواستیدل بود، اصال دلش نم

 زنندیاجق وجق طرح م یلباس ها 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کویش   شانی باشند که طرح ها   ی داشت کسان  دوست

 باشد ،  ی فانتز

 

 دیا یخواست به اتاق ب یرا برداشت از منش تلفن 

 

 غمزه جون؟  دیی_بفرما

 

 ش گرفتها را به سمت پرونده 

 

بگو با   ویریافراد تماس بگ نیلطف کن با ا زمی_عز

وقت دارن لباساشونو   ندهیتوجه مدرکشون تا شنبه آ

 ارن یکننو ب یطراح

 

 گه؟ی _چشم امر د

 

 ی،سالمتیچی_ه

 

 زد  رون یب نیریش  یبا لبخند  یمنش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۲۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 را گرفت  اکویاش را برداشتو شماره د  ی گوش

 

 _احوال خانوم؟ 

 

 _احوال آقا؟ 

 

 _وروجک سوال منو با سوال جواب نده، 

 

 را جم کرد   شی ها  لب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یهست که به من نسبت نداده باش ی_صفت

 

  عدشمگم،بیهرچط بخوام بهت م  ی_عروسک خودم

برنامه داشتم بعد تو با مامانم   یمن کل شب یبدجنس د

 به آلبوم نگاه کردن؟  ین یشیم  یریم

 

 د یخند طونیش  زویر

 

،بهرحال مادر  رفتمی_وا ! خب معلومه که با مامانت م 

خود  یحساب  دیگفنتن با  یگفتن عروس یشوهر 

 گهیکنم د ینیریش

 

در گوشش پژواک    اکویگرمو پر از احساس د  یصدا

 شد 

 

  ،یدرست انجام داد  اتویبگم که عمل دیعروسک با_ 

داد   ر ی گ رونیب نیکه پاتونو از در گذاشت نیهم  شب ید

 کنم،  یکه بذار غمزه رو برات خواستگار 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دلش قنج رفت  ته

 

 ؟ یگفت  ی_اوومممم،خب تو چ

 

 گفتم آخه مادر من دختر قحطه  یچی_ه

 

 د یاش خند  یکار ن یریقش قش به ش بعدم

 حرص کله اش داغ کرده بود  از

 

 م یرسی_باشه جناب بهم م

 

 داد یحرصش م شعوریرا قط کرد،پسره ب ی گوش بعدم

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۲۹#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 آمد  امیپ شیبرا  عایسر

 

 《جوجو!؟  یقط کرد چرا》

 

به لفظ جوجو   دانستیحرصش بدهد م خواستیم

 دارد  تیحساس

 

 را گرفتو منتظر ماند  الیژ  شماره

 

 _جانم مادر؟ 

 

 چه خبر؟  ی_جونت سالمت مامان

 

 ست،ین ی خبر چیه ی_خبر سالمت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _بابا چطوره؟

 

 _خوبه امروز رفت چهارمحال 

 

 ی مادر ینا ی_آره سراغ زم

 

حالو هواش عوض بشه ، بنظرم خودتم   کمی_کاش  

 خوب بود  ت یبرا روح یرفتیباهاش م

 

تنها باشه و با   کمیبا خودم گفتم  ی_اتفاقا گفت ول 

 خودش خلوت کنه خوبه،

 

 تکان داد  ی سر

 

 از یاتفاقا االن به حضورت ن  یاشتباه کرد ی _خب مامان

 داشت، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یرسینادم به نظر م الیژ  یصدا

 

فکر کردم تنها   ینطوریا  خودم  شی_واقعا؟نچ آخه پ

 اد یکه باشه باخودش کنار م

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۰#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 زد  ی نشستو دور استشیر ی صندل   ی رو

 

، عصر که اومدم   الشیخیگذشت ب گهی_حاال که د

 رون؟ یب  میشامو بر یخوایم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



زنگ بزنم  خوامیم  یکرد ی _نه دختر تو دل منو خال 

 برم شهرکرد سراغ بابات رهیبگ تی حمزه برام بل 

 

 خنده زد  ریز

 

 گذشت   گهی_مامان د

 

 فعال؟  ی_نه دلم آشوب شد کار ندار

 

 خوشبگذره   ی مامان، اگه رفت ی_سالمت

 

 زد   رونیرا که قط کردو از اتاق ب تلفن 

 

 گلم  ی_خسته نباش 

 

 _ممنون. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یکه گفتم تماس گرفت ییاونا _با 

 

روهم تا عصر   هیتماس گرفتم بق  شون یی_آره با چندتا 

 کنم،یم یاطالع رسان

 

 برم کارگاه   دی _خوبه من با 

 

 _خدابه همراهتون 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

را برداشتو داخل آسانسور    لشیموبا  فو یک برگشتو

 شد، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 طبقه باال تر رفتو وارد واحد مورد نظر شد  دو

 

   ی_سالم خانوم ملکشاه

 

 د ی_سالم ،خسته نباش

 

 نین یبب  دیکارو نگاه کن ینجا یتا ا دی_سالمت باش

 ؟  نیهست  یراض

 

سالنو اتاق ها گشت الحق که  ن یتکان دادو ب ی سر

بزرگ اتاق ۵واحد برج بود،   نیگران تر ستهیشا 

 نطور، یداشت سالن هم هم

 

 تیخود شرکت هم اهم نیزایاز د شیکارگاه برا  نیزاید

که   شد ی دکور م ی طور دیداشت ،معتقد بود با  یشتریب

 د، یا یطراح به ذوق ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ستاد یا یخانم وحدت  یروبرو   دوباره 

 

 شده مچکرم،  ی_واقعا عال 

 

 را با غرور باال انداخت  شیلنگ ابرو کی ی وحدت

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ماست.  یخرسند   هیشما ما  تی _رضا 

 

 تکان داد  ی سر

 

 ، فعال با اجازه  رم یمن م گهی_خب د 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 . دیدار اریاخت کنمی _خواهش م

 

 داد  نیحراست برج را گرفتو در خواست ماش   شماره

 

نفر وارد   کی درب آسانسور بسته شود  نکهیاز ا قبل

 شد 

 

 _سالم عرض شد 

 

آشنا بود سرش را که باال آورد با تارخ   شیبرا صدا

 سالم زمزمه کرد،  هیشب  یزیلب چ ریمواجه شد،ز

 

 ن؟یکنیم  کاریچ نجا ی_ا

 

 !؟شدیم الیخیشود اما مگر ب الیخینداد که ب  جواب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ن؟ ی _نگفت

 

 نگاهش کرد  حالیب

 

 وی_چ

 

 ن؟یکنیم  کاریچ نجا یا نکه ی_ا

 

 ن؟ی_مفتش هست

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیرا به نما   دشیسف  فویرد یزدو دندان ها یلبخند

 گذاشت،

 

 . دمیتوجه نشون م   قم یاما نسبت به عال ری_خ

 

احساس   کردیپروا به او ابراز عالقه م یب نکهیا از

مسئله را تمام   نیعذاب وجدان گرفت،هرچه زود تر ا

 بهتر بود   کردیم

 

که برام    ییکسا  ی_اما من اصال عالقه ندارم برا

 بدم  حیارزش ندارن توض ی زیپش

 

قهقهت   کوفت》قهقه تارخ به هوا رفت در دل  نباریا

 گفت  ییا《ه؟یبه چ

 

که به من   نهی_من کامال متوجه شدم که قصدتون ا

 ن،امایبه من ندار  یعالقه ا نیبفهمون 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اش ناگهان سختو ترسناک شد  چهره 

 

 دختر جون  کشمی_عقب نم

 

وحشناک شده   نقدریاش شد، چرا ا  رهیخ  شکه

 د؟ یرسیبه مقصد نم ی آسانسور زهرمار   نیبود!؟چرا ا

 

شد به خودش که آمد وسط    ادهیپ  یک دانستینم اصال

 بود  یالب

 

 در منتظرتونه.  نیماش  ی _سرکار ملکشاه

 

 دیخشکش کش   شیلب ها  یرا رو  زبانش 
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      ۲۳۴#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _ممنون، 

 

  شهی شد مقصد را گفتو سرش را به ش  نیماش  سوار

 داد،  هیتک

 شد یمتوقف نم  یاش لحظه ا  ی گوش  لرزش 

 

 ؟ یدی_غمزه چرا جواب نم 

 

 .ام یراهم دارم م  ی_تو

 

  رونیشامو ب میر یپرواز دارم م ۱۱دخترم ساعت   ا ی_ب

 فرودگاه،  میری بعدشم م میخوریم

 

 _خوبه،فعال 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 . زمی_منتظرتم عز 

 

 اش خودش را چک کرد، یگوش  یسلف  با 

 بد نبود اما خوب هم نبود،   حالش

 

 کنم ؟   می_چقدر تقد

 

  ،ینداره  آبج ی _قابل 

 

 _ممنون

 

 تومن ۳۰_

 

  یشد زنگ در را فشرد ،در باصدا اده یکردو پ   حساب 

 باز شد،  یکیت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _سالم 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ده؟ یچرا رنگت بر زم، ی_سالم عز

 

 _خوبم،حمزه کجاست؟ 

 

_رفته سراغ دردان ،االن داشتم باهاش صحبت 

عوض   نجاست،لباستویا  گهیربع د هیگفت   کردمیم

 ؟ی کنینم

 

 _چرا مامان جان 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خب پس عجله کن 

 

 تکان دادو به سرعت از پله ها باال رفت،  ی سر

چند ساعته اش پاک  شی را شست تا آرا  صورتش

 شود  

 

  یبرق لب افاقه کردو لباس ساده ا  ملویر به

 رفت نییرا برداشتو پا  فشید،کیپوش

 

 ؟  ومدنی_ن

 

 م؟ ی_چرا اومد چمدون منم برد،بر

 

 می_بر

 

کردندو دردان از   یالمو احوال پرس عمارت باهم س   در

 جلو نشستن امتناع کرد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را راه انداخت  نیماش  حمزه

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 مد نظرتونه؟ یی_واسه شام امشب جا 

 

 شد   لیبه سمت دختر ها متما  الیژ

 

 _انتخابش با دخترا

 

 ندارم ی_من که نظر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ست،یمد نظرش ن ییهم گفت جا   دردان

 

 توپ  یجا   هی برمتونی_خودم م

 

 یکیو رستوران ش مانهیصم  یرا در فضا شامشان

 خوردند 

 

 هی خال  یل ی_کاش فرهادم بود جاش خ

 

 به دخترا زد  یچشمک  حمزه

 

بغل دست   یر یم ینداره که ،دار  ی_مادر من ناراحت

 شوهرت ماه عسل 

 

گفتم مامان رو هوا  یزیچ هی من  یاره گفت   یی_وا

 زدش، 

 

 ،  یلبخند  دردان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ه ی؟ خب به هر حال  نیکنیم  نی_چقدر مامانو اذ

 زنو شوهرا مسافرت دونفره داشته باشن   ازین یی وقتا 

 

 _قربون عروس با شعورم برم 

 

 زد  ی هم به شوخ  حمزه

 

 ؟  ینگفته بود  زمی_عز

 

 کنجکاو نگاهش   دردان

 

 و؟ی_چ

 

 .ینیریخودش  نقدر یا نکه ی_ا

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۳۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

رستوران   قهیدق  ۲۰و  ۹را گذراندند ساعت  یخوب شب

 مقصد فرودگاه ترک کردند،   هیرا 

 

 د یرا بغل کردو بوس ۳که اعالم شد هر  الیژ  پرواز

 

   دیمراقب خودتون باش گهی_خب د 

 

به بابا هم سالم برسون   یمامان نطوری_شماهم هم

 د یهم خوش بگذرون ی حساب

 

 ن، یاریتابوت ن ی_آره مامان فقط برامون زنگوله پا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



غمزه با مشتو نشگون به حمزه حمله ور   دردانو

 شدند. 

 

 هیمارت برگشتند ساعت دردان را رساندند و به ع  تا 

 بود، ۱ربع به 

 

مبل نشسته بود با لبخند  ی که شدند فروز رو داخل

 کرد ینگاهشان م

 

سمت عمه اش پرواز کردو خودش را در آغوشش   به

 انداخت

 

 ؟ یاومد  ی_عمه جونم ک 

 

 د یبا لبخند برادر زاده را در آغوش کش فروز 

 

 خوش گذشت؟  شهیم  ی_دو ساعت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 شما سبز فداتون بشم  ی_جا 

 

 نجاست؟ یا یک نی_به به بب

 

 به حمزه زد   یبا دستش اشاره ا  فروز 

 

 پدر سوخته نمی بب نجا یا ا ی_ب

 

با   یشد،بعد نگاه کیبا عشوه به فروز نزد  حمزه

 پشت چشم به غمزه انداخت، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ده، ی _گمشو انور ورپر

 

 د یبا ناز گونه فروز را بوس بعدم

 

 _خوشگل خانوم احوالت 

 

 خنده زد  ریز  فروز 

 

 ی هنوز ادم نشد ویریگیزن م ی _بچه دار

 

 دیدستش را پشت گردنش کش   حمزه

 

  یکه چه حال   یدونیزن، نم   یزن، گفت ی_آخ آخ گفت 

 عمه فرور دهیم

 

 گرفت شیاز بازو  ی گاز  غمزه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی عمه رو له کرد نمی_گمشو اونور بب

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۳۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 با تاسف سر تکان داد حمزه

 

 تا خل شد، میعمه؟ شوهرش نداد ین ییی _م

 

دست دور گردن هر دو انداخت سرشان را  فروز 

 د یبوس

 

  نیبر ن ی، پاش شهی م داریاالن اقاجون ب گهی_بسه د

 نی بخواب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 و باال رفت  دیصورت فروز را بوس   غمزه 

   د یتخت دراز کش یرا عوض کرد و رو  لباسش 

 را برداشت   ی گوش

 

  دیدر دستش لرز یرمزش را بزند گوش   نکهیاز ا قبل

 د ی،نوار سبز را کش

 

 _الو؟ 

 

 _الو عروسکم؟ 

 

 کرد  ی آور ادیندادو قهرش را  یجواب

 

 ؟یهنوز خانوم ی_قهر 

 

 گفت  ی لحن پرناز با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _مگه مهمه؟

 

 خوادیدلم م یکنیم یصداتو اونطور   ی_آخه وقت

 ی که از حال بر رمیگازت بگ  نقدریا

 

 _چه خشن، 

 

 بابات رفتن مسافرت؟ ؟مامان ی دی _کجاشو د

 

 _آره چطور؟ 

 

 م یکنیخلوت م کمی ال یلواسانات و میری_فردا م

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ؟  یگرفت میتصم یی_نه بابا!خودت تنها

 

شد   نطوریکه ا ؟حاالیندازیمنو دست م  فهی_ضع

 شد  ی رفتنمون صددرصد 

 

 من هنوز قهرم  ی_ببخشدا ول 

 

 عروسک  ارمیاز دلت درم  برمی_م

 

هنوز کار کارگاه تموم   ختهیهزارتا کار سرم ر اکو ی_د

 لواسون؟  میبر یگینشده تو م

 

 سخت شد   اکو ید  یصدا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نی با ا ینطوریا  ؟ی کار شد ری درگ نقدری_تو چرا ا

دمارخودتو    یکه تو دار ییتا یحساس

در اون شرکو    شمی منم مجبور م ی نجوری،ایار یدرم

 تخته کنم،

 

 هم زور داشت؟   شیمرد محبت ها  نیا چرا

 

 ؟یمن  ی_االن تو ناراحت خستگ

 

 ؟ی_پس چ

 

 یابراز احساسات کن یتونیترم م میمال کمی_

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 بد جنس شد  مویمال  شیصدا

 

نازتو بکشم؟باشه عروسک فردا  خوادی_اِ؟پس دلت م 

 دم یم بشویترت

 

 رد یخنده اش را بگ یجلو  نتوانست

 

بهت گفته خنده   یخنده ها، تا حاال کس  نی_جون به ا

 هات پدر دراره؟ 

 

 او بد جنس شد  نباریا

 

 اد ی_ز

 

 جرات کرده؟  ی _اونوقت کدوم خر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را گرد کرد    شیها  چشم

 

 چه طرز صحبته!؟  نی!!ااکو ی_د

 

 جوابش را داد  ید یالق با 

 

  میمن ادب مدب ندارم، خب خب بر شهی_سر تو که م 

 سراغ فردا  

 

 داد   رونینفس را ب یچارگیب با 

 

 برم کجا؟ خوامی_خب من به حمزه بگم م

 

 در حال فوران است   اکویکرد د احساس

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۴۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ؟یپشت خط زم یاکو،عزی_د

 

  ا یبا دردانه  یتهشو بزن ی_داداش تو سرشو بزن

اونور بعد من واسه وقت گذروندن با زن   ا ی نورن یا

 رم؟ یاز آقا اجازه بگ دیخودم با   یرسم

 

به خواهرو برادر خودشان   اکو یحسادت د یبرا دلش

 رفت 

 

، صبر   میمنو تو زنو شوهر دونهینم ی_مرد من کس 

 شه، یم یاوک زیکن به مرور زمان همه  چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نقشه داشته باشم گاماس    یکه وقت می_غمزه من آدم

  نیجور هیالمصب تو  یچشا  یرم،ول یم  شیگاماس پ

 بسه، ییجدا اکوی د گنیکه انگار م

 

 زد  یلبخند

 

مطرحش   دیچطور با  دونمینم ی_بخدا منم آرزومه ، ول

 اد، ین شیکه مشکل پ میکن

 

 از پشت خط گر گرفت  دوباره 

 

  کنهیتخم م ی کس اد،اصالیب شیپ خوادیم  ی _چه مشکل 

 توش؟ ارهینه ب

 

 دیکش  ینیه  شکه

 

 بود!؟ یچه کلمه زشت   نیادب ا ی_ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _چندبار بگم من با عروسکم ندارم 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۳#پدرت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ییا یحیب یل ی_خ

 

 شمیم  نمیبد تر از ا  ی طرف تو باش ی_جوووون وقت

 

نگاه   هوا باز شد،شکه بلند شدو به در   یاتاق ب در

 کرد 

 

  رمیگی_بعدا باهات تماس م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



برافروخته  یرا قط کرد، حمزه با صورت   ی گوش

 کرد ی نگاهش م

 

 غمزه؟!   یکرد کاری_تو چ

 

 ترسو استرس سکسکه اش گرفت از

 

 کردم؟   کاری_چ...چ

 

صورتش   یتو  یا ده یشد کش  کشینزد عیسر  حمزه

 خواباند 

 

  شعوری؟ ب یکرد یدلو قلوه ردو بدل م  اکویباد ی_داشت 

عقدش   یتو هنوز عرق تنت خشک نشده اونوقت رفت

 ؟ ی شد

 

   یجار شیدهانش خشک شدو اشکها   آب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _حمزه بخ.. 

 

 ، نفستو ببر  سسسس ی_ه

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _بذارحر... 

 

   دی هم فشار دادو غر یرا رو   شیها   داندن

 

با ما   نکارویا یتونست ؟چطور ی چ ؟هانی_بذارم چ

بابا رو   ؟فکری خانوادتو نکرد ؟فکریبکن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  کشمشی؟م یچ رتو یغ ی ب ؟منهیچ ؟مامانوی نکرد

   ناموسو یب

 

 خواست سمت در برود خودش را جلو انداخت تا 

 

 _تورو جون مامانو بابا قسم بذار حرف بزنم

 

 خواست سمتش برود ادامه داد  تا 

 

 _کار آقاجونه

 

 خشکش زد   حمزه

 

 میخورد یهم باز   اکو ی_بخدا قسم که من و د

 

 مبهوت لب زد   حمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟یگیم ی_چ

 

 از خودش بپرس  میبر یخوایم گمی_بخدا راست م

 

 زد  خی  نگاه

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

امشب زنده    نیهم ی _عمزه بقران اگه دروغ گفته باش

 کنمیزنده چالت م

 

 کرد  دایجرات پ یکم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _باشه 

 

را گرفتو دنبال خودش  شیبه سمتش تاخت بازو  حمزه

 د یکش

 

رفتند به در اتاق ساالر خان   زنیتند پله ها را پا  تند

 در زد  دندیکه رس 

 

منتظر جواب باشد داخل شدو غمزه را هم   نکهیا  بدون

 د یبا خود داخل کش

 

شده بود   زیخ مین ش یکه سرجا  ی با اخم در حال  ساالر 

 نگاهشان کرد 

 

 چرا؟  نیهار شد ی چه وضعشه ؟نصفه شب نی_ا

 

 در را پشت سرش بست   حمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

عقدش   اکوید ی اقاجون؟تو برا گهیم ی_غمزه چ

  ؟ ی کرد

 

 بخود آمد  عیمات شد اما سر یساالر خان لحظه ا  نگاه

 

 گرفتم؟یاز تو اجازه م  دی_با 

 

 حمزه رسما وارفت  نباریا

 

 آقاجون؟   گه؟آرهیراست م یعنی_

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 گه ی_آره راست م 

 

برادرش به هوا رفت،چندبار سرش را تکاک   ی  خنده

   دیدادو دوباره قهقه زد اما ناکهان غر

 

 ؟ یخواهر منو شوهر داد  ی_با اجازه ک

 

 نهیبه س نهیعصا زنان به سمتش رفتو س  ساالرخان

 ستاد، ی اش ا

در   دیفهم شدیسنش بابا رفته بود اما م نکهیا با 

 بوده  دیبه اندازه حمزه رش  یجوان

 

 ه؟ی_با اجازه خودم،حرف 

 

  هی؟هان؟ی فرض کرد ی_معلومه که هست تو مارو چ

براشون   شهی تا هم ی تونیکه م رتیغ یمشت پخمه ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دنیکه با فهم ی پسرت فکر نکرد ؟بهیریبگ میتصم

 شه؟یم یچه حال

 

 شد   سکوت حاکم  یلحظه ا چند

 

 _برو درم پشت سرت ببند

 

 رمیبوده نم  یهدفت چ ی_تا نگ

 

 رون ی _غمزه برو ب

 

 سمت در رفت  به

 

 _درم پشت سرت ببند. 

 

 .......... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ساعت پشت در نشسته بود،   کیاز  شتریب

 نشد،  یخبر اما 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 نگاهش کرد  یدر بلند شد،حمزه خنث یصدا  با 

 

 باال کارت دارم  ا ی_ب

 

 دنبالش راه افتاد و پشت سرش وارد اتاق شد  صدایب

 

 نی_بش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کاناپه کنار تخت نشست  ی رو

 

 ؟ یزیکه چقدر برام عز  یدونی_م

 

 لب زد  خفه

 

 دونمی_م

 

 کردم پشتت باشم یسع شهیکه هم یدونی_م

 

 دونمی_م

 

 ؟یچرا همون موقع بهم نگفت یدونست ی_اگه م

 

 شدند  ی جار صدایب شی اشکها 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نکن جواب منو بده؟  هی_گر

 

، بعدم  ی درسو دانشگاه بود  ر ی_تو اونموقع درگ

 بگم یزیچ یاقاجون گفته بود حق ندارم به کس 

 

 بلند شکست یبغضش با صدا  نباریا

 د یبلند شدو خواهرش را در آغوش کش حمزه

 

 اش، ب  ششش،آرومی_ه

 

 کردم بخاطر شماها بود  ی _بخدا من هرکار

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

را پشت    شیکردو موها  شیاز خودش جدا  آرام

 گوشش راند 

 

 کنمیکمکت م  یپشتتم اگر بخوا ه،منیکاف هی_گر

 طل... 

 

 _نه نه 

 

  ادهیرا باال انداخت،متوجه شد ز  شیابرو کی  حمزه

 کرده  ی رو

 

 ... ن ی....منظورم اخوادیطالق نم  گمیم یعنی..  عی_

 

 ؟ ی_دوسش دار 

 

 سرش چپ شد   یآب سرد رو   سطل

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 پرستد یرا م  اکویعاشقانه د  گفتی به برادرش م اگر

 شد؟ یم ییا یحیب

 

 ، ی_پس دوسش دار

 

خودش را تابلو   نیاز ا  شتریداد سکوت کند تا ب حیترج

 نکرده 

 

 هم مثل تو خبر نداشت؟  اکو ی_د

 

 نه تکان داد  یرا به معنا   سرش

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۴۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 بود،  نی که تونستم بکنم ا ی_من تنها کار 

 

 درآوردو  ی فرو کرد کاغذ بشیج یرا تو  دستش 

 غمزه داد  به

 

نگاه  هیکاغد را باز کرد،بعد از چند ثان کنجکاو

 متعجبش را به حمزه دوخت

 

  دیاز سهم االرث غمزه با   رینامه ذکر شده بود بغ در

 رد یدرصد کل اموال به او تعلق بگ   ۱۵

 

ساالر خان    یبرگه هم مهر مخصوص و امضا  نییپا 

 بود 

 

 _حمزه؟

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _جان حمزه؟ 

 

 ؟ی کرد نکارو یچرا ا _

 

اما   شه، یبه کجا ختم م یباز  نی آخر ا دونمی_من نم

اتفاق واست جبران   نیا ی جوریکار   نی خواستم با ا

 بشه

 

 ندارم!  یازیمن ن  ی _ول 

 

که  ی،مجبورت کرد، کار یتو مجبور شد  ،ی_چرا دار

 حق توا  نمیو ا  ینوه هاش نکرد،پس تو متفاوت ی با باق

 

 شد   رهی سکوت با جلو خ  در

 

 مگه نه؟ ی_از قبل دوسش داشت

 

 نداشت  یرا باال آورد،جواب  نگاهش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۵۰#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ی وقته دوسش دار یل ی_پس درست حدس زدم، خ 

 

 د یکش شینییلب پا  یرا رو  زبانش 

 

 _آره  

 

 سخت نگاهش کرد   حمزه

 

 _اونم دوست داره؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دهانش را قورت داد   آب

 

 _آره 

 

تکان دادو نگاهش را   ی سر میبه نشانه تفه حمزه

 به سقف اتاق معطوف کرد  هیچند ثان  یبرد

 

 اتفاق..  نوونی_ب

 

 _نه 

 

 کرد نفس برادرش آزاد شد  احساس

 

 از خانواده اونا خبر داره؟   ی_کس

 

 _نه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 همه جا غرق سکوت شد   دوباره 

 

 بخواب  ری_برو بگ

 

 برود برادرش را نگاه کرد  نکهیاز ا قبل

 

 یکه پشتم ی_مرس 

 

 زدو در را پشت سرش بست رون یب بعدم

 صبح شده   با یکه تقر دادیراهرو نشان م  ساعت

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۵۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

رد    ی تخت پرت کرد،احساس کس یرا رو  خودش 

 داشت که کوه کنده 

نا نداشت صورتش را بشورد اما بزور خودش را   یحت

 به دستو رو زد  ی بلند کردو آل 

 

 را برداشت  ی د،گوش یپتو خز ریز  دوباره 

 داشت   اکویاز د سکالیم۸

تلفن   گریتا د ند یچیکه گفته بود دمبش را م امیپ  کی و

 قط نکند شیرا رو

 

 داشت   یبود حس بهتر ده یکه حمزه فهم حاال

 د یرا فهم زیکرد که حمزه همه چ پیتا اکوید  یبرا

 

 شد   داریکمرش ب  ر یلرزش تلفن ز با 

 صبح بود  ۱۱  ساعت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _الو؟ 

 

 _سالم عروسک 

 

 را مالوند  شیچشمها

 

 _سالم 

 

 د؟ یفهم  ی_حمزه چطور 

 

 افتدیمکث کرد تا ذهنش به کار ب یکم

 

 د یشن میزدیحرف م میکه داشت شبی_د

 

 سرت   ی_فدا

 

 بزنم  خواست یشد که م یعصبان نقدر ی_اولش ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _غلط کرد 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۵۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 داداشمه ها اکو ی_ااا،د

 

 ش؟ی_بق

 

گفتم کار ساالر خان بوده،بعدشم گفتدکمکم  یچی_ه

 رمیطالق بگ  کنهیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 که یکرده مرت جا ی_ب

 

 تخت نشست  ی شدو رو بلند

 

 خوامیحرفمو بزنم،گفتم طالق نم ریبابا اروم بگ ی_ا

 

 گرفت  طنتیش  شیصدا

 

 ره؟ یدر م اکو ی جونم واسه د  ی_گفت

 

 نه؟ ا یحرف بزنم  یذاری_م

 

 لواسون  میبسه،بپوش بر یگفت  یهرچ گهی_نه د

 

 سر لواسون  می_نچ نچ اخر برگشت

 

 م یمونیبردار که شبو م ادی_اره عروسک لباس ز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گرد شد  شیها  چشم

 

 ؟ یچ گهی_د

 

 هم بردار  ی_لباس منکرات

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۵۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

حمزه   گمی!؟میزنی چرا خودتو به اون راه م اکو ی_د

برم   خوامیبهش بگم با تو م کشمی ، خجالت م ده یفهم

 گردش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 میبر  ستی راستشو بگو ماکه قرار ن  زم ی_خب عز

 گردش، 

 

را   یدوباره گوش کندوینگاه م یرفته صفحه گوش  وا

 گذارد یدر گوشش م 

 

 !؟کاریچ میری_پس م

 

 دیچیدر گوشش پ  اکوید ثیخب  یصدا

 

 ... ینرمش مالش گا  میری_م

 

  نقدری،تو چرا ا کنمیبخدا االن قط م  ن،یییییی_ه

 ؟ یمنحرف

 

 ؟ یاوک  ی_چونکه زنم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زنم گفتن  نیاز ا رود ی مالش م دلش

 

 امیب تونم ی_بهرحال من نم

 

 ،  ی _اوک

 

 بود آزاد ، تلفن را قط کرده بود!   یهم صدا بعد

 بلند شدن از رخت خواب را نداشت  ینا 

 

 را گرفت  الیحال شماره ژ   نیا با 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۵۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 جواب داد  هیاز چند ثان بعد

 

 _جانم مادر؟ 

 

 ی_الو سالم مامان

 

 ن؟ی_سالم فدات شم خوب

 

 گذره؟ ی شما،ماه عسل خوش م ی_بخوب

 

پل    میاالنم اومد ه یاره عال  دیپروا خند  ی بلندو ب الیژ

انشاهلل دفعه بعد   زم یعز هیزمانخان جاتون واقعا خال 

 میا یهمه باهم ب

 

 لب نشاند   یرو  یلبخند

 

  گذره،ی _خداروشکر که داره بهتون خوش م

 انشاهلل،بابا چطوره؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

_خداروشکر باباتم خوبه کنارم نشسته سالم  

 رسونه،یم

 

،مراقب   نیخوش بگذرون ی_سالمت باشه،حساب

 ،دوستون دارم  دی اشخودتونم ب

 

 زم یعز  می_ماهم دوست دار

 

 _فعال خدافظ

 

 زم ی _خدافظ عز

 

 به سقف نگاه کرد  رهیخ  دو یکش یقیعم  نفس

 بود  لیطبق قراردادشان کارگاه اماده تحو  امروز 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۵۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

شرکت    ندهیکه کرد تا اواسط هفته آ  یحساب کل با 

 کردیم  ت یشروع به فعال  یبصورت رسم

 

 صفحه افتاد   ی بصدا در امد و اسم دردان رو  تلفنش

 

 _جانم؟ 

 

 _جونت سالمت زنداداش 

 

 د،یخودش از پشت تلفن قشقش خند بعدم

 نشست  شیبلند شدو سرجا  شکه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ی_چ

 

 _گفتم جونت سالمت زنداداش گلم 

 

  یکه دار شتهیپ یک  واشتری کنمی هش م_دردان خوا 

 ؟یزنیبلند بلند حرف م ینجوریا

 

 م یکس بخدا خودمو حمزه ا چی_ه

 

 گذاشته بود،   انیحمزه اورا در جر پس

 د،یاست نتوانست به دردان نگو  جالب 

 

کف دست   ی گذاشت  یرفت ل یزن ذل  ی _به حمزه بگو ا

 زنت؟ 

 

خوشحالم    یل یغمزه جون تازه خوب کرد خ  یی_وا

 ارمیبخدا دارم بال درم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۵۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 زم ی_ممنون عز

 

با خودم گفتم    دمتیبعد از برگشتنت د ی_بخدا از وقت 

 یایچقدر به داداشم م

 

 ون گل دختر مهرب ی_مرس 

 

 ؟ی نفر۴گردش    می_امروز بر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 حمزه از پشت خط بلند شد   یصدا

 تن به خواسته دردان دهد  خواهدیبود که نم  معلوم 

 

 شود یدردان کارسازم یعاقبت اصرار ها اما 

 شود یبه غمزه واگذار م اکویخبر رساندن به د  و

 

 دهد یجواب م ریتاخ با 

 

 _بله؟

 

 بارد یقهر م شیصدا  از

 

 ؟ ی_قهر 

 

 _کارتو بگو؟ 

 

 ند ینشیتخت م ی رو کرده بق

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _چه بد اخالق

 

 _کارت؟

 

 شود یبار لحن اوهم قهرالود م نیا

 

 _حمزه و دردان دعوتمون کردن به گردش 

 

 چدیپیدر گوشش م   اکویمتعجب د  یصدا

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۵۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ده؟ ی _دردانم فهم

 

 _اوهوم،

 

 نخورد؟  سی_ِه،داداشت نخود تو دهنش خ

 

 ردیگیجبهه م  عیسر

 

 ان؟ ی_مردم با زنشون ندارن مگه مثله بعض

 

 گه؟یمنم د ا ی_آهان بعد منظورت از بعض 

 

 کندی م شی صدا ی ناز قاط یکم

 

 _بله که با خودتم  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



امروز چطور بهت   نی_بگو دعوتشون قبول ،فقط بب

 با زنم ندارم،  کنمیثابت م

 

 داراا  یآقا  گمی_باشه پس بهشون م

 

 دهد یبه دردان خبر م یاز خداحافظ بعد

که هرکدام به خانواده ها   گرندیم میتصم تیدر نها  و

 ندیبگو

 

اما  میرویم یهفته ا کی یحیبه تفر یبرادر خواهرو

 در واقع

 

 بود.  اری کس در جوار  هر

 

  یرا جمع کردو داخل چمدان کوچک  شیها   لباس 

 گذاشت،

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۵۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 د یپوش  یکردو لباس مناسب  یاساس حمام

 خورد،  یزیرفتو چ نییپا 

 

اماده   ریمس یبرا  یعمه فروز عذر خواستو سبد از

 کرد 

 

......... 

 

 کرد، ی به جاده سرسبز نگاه م شهی پشت ش از

 بود،  نیسرسنگ یباهم کم اکویحمزه و د برخورد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 طلب داشت،  یزی چ یگریهرکس از د  انگار

 

 اکو ید ندیاو بنش نیحمزه گفته بود در ماش  یوقت

او    نیبه دردان گفت که به ماش  یکمال خونسرد  در

 برود، 

 

 حمزه با پوزخند گفت   نیدر جواب نگاه خشمگ و

 

منه بعد تو  یو شناسنامه ا ی _خواهرت زن عقد

  یاونوقت انتظار دار یکنیم یبراش امرو نه 

 دستت بسپارم؟  یخواهرمو با دوخط عرب

 

 دو یبه خواسته اش رس اکوید   تیطبق معمول در نها  و

 او شد،   نیغمزه سوار ماش

 

 گفت 《یبجونم ت درد》نگاه کردو در دل مرخشین به

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۵۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ؟ ی جناب دولتشاه ی_قهر 

 

 آهنگ را باال برد   ینگاهش هم نکرد و صدا یحت

آهنگ   یکردو صدا لیرا کامل به سمت او متما  خودش 

 را کم کرد 

 

 ی قهر قهرو شد یپسر بچه ها  نیا هیشب  قای_االن دق

 

 بدون عکس العمل به روبرو نگاه کرد  بازهم

 د یکش یپوف کالفه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



من دارم ناز اقا رو   یتو ناز منو بکش نکهیا ی_بجا 

 کشمیم

 

 سد سکوتش را شکست  بالخره 

 

 ،یدونیمنو م یدنای_هه، چقدم که تو قدر ناز کش

 

 داد  یرا با ناز تاب  چشمانش

 

 !؟گهیکنم برات د کاری چ ی_وا!انتظار دار

 

  دیبا   ،منیکن ی تو کار ستین یاز ین گهید یچی_ه

 خودمو عوض کنم  

 

 شد ی م ینگاهش کرد،موضوع داشت جد مبهوت 

 

 کردم!؟  کاری _تو چت شده؟! مگه من چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ،یچی_ه

 

با   ی چرا نذاشت یرفتار کن  ی نطوریا یخواستی_اگه م

 ام؟ یحمزه ب   نیماش

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۰#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

استراحتگاه تو برو با داداشت منم   ن یاول  یتو ی _اوک

 گردم یبرم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یبرا یحجم از ناراحت نیا کردینگاه م  اکو یبه د شکه

 چه بود!؟ 

 

  یرفتارت چه معن نی ا فهممیمن واقعا نم اکو ی_د

 ح؟ یتفر میبر ی خواستیکه م  یتو نبود مگهده؟یم

 

لواسون نه شمال     میبر یی دوتا   خواستمی_آره من م

نه در برابر خواهش من    ی؟گفتی کرد کار ی،اما تو چ

که داره با   زنهیخواهر من زنگ م  ،بعدیمقاومت کرد 

  ید یم،دیگردش و دوست داره ماهم باش  رهینامزدش م

خلوت دونفره   یبرا ی ول   میمنو تو رسما زنو شوهر

 ست؟ یم،هه جالب نیاندازه حمزه و دردان هم حق ندار

 

 نگاهش کرد  انهی دلجو

 

من از خدامه شبمو کنار تو   یدون یتوکه م زمی_عز

از نسزت ما   ی کس ی روز کنم روزمو کنار تو شب،ول 

 خبر نداره،  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پارک کردو نگاهش را   یرا گوشه جاده جنگل   نیماش

 به غمزه دوخت، 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 _غمزه؟

 

 نگاهش کرد  مشتاق 

 

 _جون غمزه؟ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



طالق تو  تونهی_اگر اون داداش زاغارتت فکر کرده م

  اهیسخت در اشتباه چون به خاک س  رهیرو از من بگ

 شونمش یم

 

 هم فشرد   یرو ی چارگیرا با ب  شیها  چشم

 

 !؟ یزنیحرف م ینطوریچرا درباره حمزه ا  اکو ی_د

منصرف   شنهادش یدوست دارم از پ دیفهم یوقت

 موضوع فکر نکن نیبه ا گهید کنمیشد،خواهش م 

 

 کرد یهمچنان با حرص نگاهش م  اکو ید

 

ه بخواد تو رو از من  _غمزه به گوشش برسون اگ

  نهیب یخواب دردانو هم نم گهید  رهیبگ

 

 نیچن نکهیرد،ایبم خواستی م شیحرص صدا  یبرا

 نبود؟  یحرص بزند اوج خوشبخت تیبرا  ی مرد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را درآورد، خودش را   چییرا دراز کردو سو دستش 

را خواباند،با ناز به  یخم کرد و صندل اکوید  ی رو

 را دوطرفش گذاشت ش ی سمتش رفتو پاها 

 

 صورت مردش کشاند  یرا با عشوه رو   انگشتش

  شیشد که نفس ها  کینزد د،انقدر یرس  ش یها ی به ل  تا 

 خورد یم اکوید یبه لبها

 

زمان بخوان منو ازت جدا کنن   نویبدون اگه زم نوی_ا

 . کشمیمن ازت دست نم

 

  سیگداشتو خ اکوید یلبها یرا رو   ش یلبها  بعدم

 د یبوس

 

  ی ها  شهیکردو ش دنیبد تر از او شروع به بوس اکو ید

 بخار گرفته بودند،   نیماش

 

 فشرده شد  اکوی در دست د باسنش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _آههه..آه  

 

 ........ 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 }حمزه{

 

 

 کجا موندن  نیزنگ بزن بب هی_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نگاهم کرد  نشیریلبخند ش با 

 

که برو اونا   ی آدرسو دار  گهیما د یالیو می_قرار بر

 ان،یام م

 

 سکوت دوباره شروع کرد  هیاز چند ثان بعد

 

پوست خودم   یتو ی حمزه بخدا از خوش  ی_وا

 مامانم که اگر بفهمه فک کنم پرواز کنه گنجم،ینم

 

 شوم یمتذکر م باز

 

 نگو  یزیچ  ی دورت بگردم به کس ی_خانوم

 

 کندینگاهم م  دلخور

 

 _باشه بابا باشه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  کشدیم قیدر سکوت نفس عم نگونهیا یوقت دانمیم

 دلخور شده  یعنی

 

به  یبسادگ  شد یبود که م شیاال یآنقدر پاکو ب  دردان

 برد  یهمه عاداتش پ 

 

 دستم؟  یدینم یچا   وانیل  هی ی_خانوم

 

 دستم داد  ی چا  وانیل  کی حرف   بدون

جلب توجه مجبور    یبرا دم، ینوشیرا م ی آرام چا  ارام

 شدم یبه شوخ

 

 ییییی _اوف اوف اوف سوختم آ 

 

   دیهولو وال به سمتم چرخ با 

 

 برسرم؟  ؟خاکیشد؟سوختی_چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گرفت  شیآت گرمی_اخ ج

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 کند  هیبود گر کینزد

 

 ؟  سوزهیکجات م  یاله  رمی_بم

 

 به کشاال رانم کردم   یدست اشاره ا  با 

 

 به پوستم دهی_اوفف چسب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  متیآورد،فرصت را غن  میرا به سمت پاها  دستش 

 را بهم چفت کردم  میشمردمو پاها 

 

 ام ادامه دادم ،  یبه رانندگ  لکسینگاهم کرد،ر  مبهوت 

  ادیفر شی پ هیچند ثان نیانگار نه انگار که هم اصال

 دم، یکش

 

 ! ستین  سی_شلوارت که خ

 

نگاهش کردمو چشمک زدم،متعجب نگاهم   طنتیش با 

 رد کرد ، بعد از چند لحظه شروع به تقال ک 

 

 عیدستمو بردارم،سر  خوامی_پاتو باز کن م

 

 مارو  ی_اوه اوه ، چه خشن !نزن 

 

 تقال کرد   دوباره 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ستم،یناراحت ن  یزی_اول بگو از چ

 

 را برگرداند   ش یرو  دلخور

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 بلند شد  غشیج یبهم فشردم که صدا شتریرا ب  میپاها 

 

 _دستمو ول کن

 

 _ماچم کن 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ی_چ

 

 ریازم لب بگ گم ی_م

 

 نگاهم کرد  مبهوت 

 

 _عمرا 

 

 مونهیم نجا یهم  ی_پس دستت تا توقف بعد

 

 _حمزه لطفا دستمو ول کن 

 

 ریگفتم !؟گفتم ازم لب بگ  یچ یدی_مگه نشن

 

 شدند   یگل گل  شیها  گونه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تونم یکه نم یدونی_م

 

 نگاهش کردم خونسرد

 

 زم ی_انتخاب با خودته عز

 

پا و آن پا    نیا یبود که کالفه شده،بعد از کم   معلوم 

 د، ی کردن خودش را کش دادو گوشه لبم را بوس

 

 را فاصله دادم تا دستش را بر دارد   میپاها 

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برایزه_ا#غم

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دوخت  رونینگاهش را به ب  دوباره 

 

نداشتم،فقط خواستم    ی_دردان جان من واقعا منظور

 ی راز باق هی دیمسئله با نیکنم که ا ی ادآوریبهت 

 بمونه،البته فعال

 

 به سمتم برگشت عیسر

 

راحت باشه،مگه من   التی_من صبحم بهت گفتم که خ

فرض   یجانی دختر بچه ه هیبچم؟نکنه تو منو 

 !؟ ی کنیم

 

 را تکان دادم  سرم 

 

گفتم،وگرنه   ی ادآوری_ابدا گل سرخ من، فقط محض 

 ؟یکنیم کاریاالن کنار من چ یاگر تو دختر بچه بود 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ملوس شده    ی گربه ها  هیانداخت،شب نییرا پا   سرش

 بود 

 

 اد جو را عوض کند ادامه د نکهیا یبرا

 

 نمیبیدختر جوون م هی  یفرا ی زیتو چ ی_من تو

 

 ادامه داد  طنتینگاهش کرد،و او با ش شکه

 

از   ،همیزن کامل و بالغ هی_من خودن شاهدم که تو 

 یهم از لحاط جسم ، یلحاظ عقل 

 

 دیحمزه کوب یبازو  یرا رو  مشتش 

 

 واقعا  یبد جنس یل ی_خ

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۶۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 به سکوت گذشت   ی قیدقا 

 

 _حمزه؟

 

 _جان؟ 

 

 شه؟ یم ی_حاال چ

 

 شه؟ یم یچ ی_چ

 

 ن یماش ی سرش را به صندل   دو یکش یقیعم  نفس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 داد  هیتک

 

 داداشمو غمزه؟   انی_جر

 

 در راه است   یچه اتفاقات دانست یهم نم خودش 

 

 دونستمی_کاش جوابشو م

 

 بشه ریختم بخ زیوارم همه چ دی_ام

 

 وارم،  دی_ام

 

......... 

 

 }غمزه{

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مکش   قیعم  اکو ی، از بس د  کردیگز گز م صورتش

  یزده بود که عالوه بر بنفش شدن حالت سوختگ

 داشت هم

 

 س؟یضا   یل ی_نچ،صورتم خ

 

 زد  ینگاهش کردو لبخند جذاب قیدق اکو ید

 

  یاثر هنر نی_به به چقدر مالکانه و خالقانه، خالق ا

 ه یهنرمند کارکشته ا شکیب

 

 نگاهش کرد  پوکر

 

 گن؟ یم یصحنه چ  نیا دنی_االن اون دوتا با د

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



      ۲۶۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 مردش در هم رفت یها اخم

 

بکنه  خوادی م یهر فکر  ی؟هرکی _باز شروع کرد

 زنم  یفهمیم یزنم

 

 در کاسه چرخاند  یناز چشم با 

 

کمرنگ  کمی ی نگفت ول  نمیاز ا ریغ  یکس میمال  ی _آقا 

 تر ابراز وجود کن 

 

حواسه چشمان خوشحالت دخترک   ینگاه مغرورانه

 کرد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 که هست  نهی_هم

 

 تکان داد  یتاسف سر  با 

 

 محبت کردناتم زور داره؟   ی _دقت کرد

 

 چشمک زد  طان یش

 

 عروسک؟ ی دی _کجاشو د

 

 د یکش یپوف

 

 ؟ یستی_گرسنه ن

 

 ؟ یآورد یزی_چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را باز کردو خم شد   شیپا  ی سبد جلو   در

 

 ؟ ی خوریم وه،کدومویبا م هی الو کمی_آره 

 

که بشه شام خورد   یی جا  میرو بده تا برس هی_فعال الو

 راهه یساعت ۲حداقل  

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۸#پارت 

                       اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 خوراند اکویرا کامل به د هیالو  چیساندو کی

 آب، دهنش هم پاک کرد   وانیل  کیبندش هم  پشت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یدستش را گرفتو بوس اکو ید

 

 ی شیم ی _تو مامان معرکه ا

 

 دیعشوه خند  با 

 

 اونا کجان  نمیزنگ بزنم بب  هی زم،ی_ممنون عز

 

 را برداشتو شماره گرفت   ی گوش

 

 د؟ یی_الو دردان سالم کجا 

 

 ....._ 

 

 ن؟ یخورد یزی_چ

 

 ....._ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 . دیمراقب خودتون باش م،پسی_آره ما خورد 

 

گذاشتو دوباره به سمت   یدو صندل نیرا ب  لشیموبا 

 برگشت  اکو ید

 

   دهیخر یخوراک  کم ی ی_گفت استراحتگاه قبل 

 

 _خوبه

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

 

      ۲۶۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _کارگاه در چه حاله؟

 

  وتویک  ینیدکورش رو بب دیرفتن با  شیخوب پ یل ی_خ

 خواستم یشد که م یز یهمون چ  قا یتاپ دق

 

 همه ذوق دخترک باال رفت  نیلبش از ا گوشه 

 

_خوبه،بهشون گفته بودم اگر نظرت رو جلب کنن  

 کنمیباهاشون دوبل حساب م

 

 دخترک سراسر مهر بود،  لبخند

 د یرا کش دادو سر شانه اش را بوس خودش 

 

 یی برام آقا  ی_بمون

 

 حواله اش کرد   ینگاه مین

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تو؟  یبود  ی_جووون عروسک ک

 

 _تو

 

......... 

 

توقف کردند    یراه نیرستوران ب  ی بعد جلو دوساعت

 بعد دردانو حمزه هم به آنها ملحق شدند  قهیدق  ۱۰و 

 

  یهوا داخل نشستند،گارسون برا ی سرما  بخاطر

 سفارش آمد  لیتحو

 

 د؟ ی دار لیم ی_چ

 

 جواب داد   عیسر  دردان

 

[11 /16 /2021  5:57  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۷۰#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ی رزاقاسمی_م

 

 هم سفارش دو پرس چلو کباب داد   حمزه

 دیسمتش چرخ اکو ی د نگاه

 

 ؟ی خوریم ی_چ

 

 چهی پلو با ماه ی_باقال

 

 رو به گارسون سفارش داد   اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 همراه همه مختلفات  چهی پلو با ماه ی_دو پرس باقال 

 

 د؟ یندار  لیم یا گهید زی_چ

 

 پر بود از سفارشات  زیبعد م  ی قیکردند،دقا   تشکر

 دردان گذاشت   ی پرس ازچلو کباب را جلو کی  حمزه

 

 د ینال   دردان

 

 خوااامیم  یرزاقاسمی_من م

 

طرف کباب را جلو تر هل    تیدر جوابش با جد  حمزه

 داد 

 

 ی از کبابو بخور  یمقدار  هی دی_راه نداره با

 

 بلند شد  شیخوردن بودند که غمزه از سر جا مشغول 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _کجا؟ 

 

 انداخت اکویرا به د  نگاهش

 

 زمیعز   سیسرو رمی_م

 

 می_باهم بر

 

منتظر   سی شدو دنبالش راه افتاد پشت در سرو بلند

 آمد   رونیماند تا ب

 

 سر سفره؟  می_بر

 

 می_بر

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۷۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 یبرگشتند مشعول ادامه غذا شدند،در آخر وقت یوقت

  اکوی حمزه و د نیصورتحساب را آوردند تارف ب

 شروع شد 

 

حفظ    ی نگاه خطو نان دار بود ول   یبهم نوع نگاهشان

 کردند،یظاهر م 

 

که   یدر اخر حساب را پرداخت کردو درحال  اکو ید

 دست غمزه را گرفته بود از رستوران خارج شد 

 

 بود،   یدنیحمزه د افهیق

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ی!؟شما که مشکلد ی_چرا تو و داداشم باهم لج شد

 !د ینداشت

 

 شود یآنن پر از خشم م اکو ی د نگاه

 

که  نهیخودم مشکلم ا  ی ه،ول ی دردش چ دونمی_اونو نم

 منو تو رو خراب کنه نی ب خواستیم

 

 درشت نگاهش کرد  یچشمان با 

 

 !؟یگیم ی_چ

 

 ؟ یچ یعنی ریطالق بگ ا یب گهیم ی_وقت

 

 دیکوب نیزم  یرا رو   شینق پا  با 

 

 _باز شروع شد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را باز کرد و اشاره زد تا سوار شود  نی در ماش اکو ید

 

 میبا هم حرکت کن انی_صبر کن تا اوناهم ب 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۷۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 بعد   قهیزدو منتظر ماند،چند دق هیتک  نیدر ماش به

 و دردان هم خارج شدند   حمزه

 

 غذا،   گریبا دوپرس د اما 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 !؟ دی_وا چرا باز غذا گدفت

 

 نگاه اخمالودش را به دردان دوخت حمزه

 

گرسنه   میدی_خانوم لب به کبابا نزد ،گفتم شب که رس

 نمونه 

 

 برادرش را نگاه کرد  مهربان 

 

  گه،ی د میافتی ب ،راهی _خوب کرد

 

 ...... 

 

در   اکو ید نکهیبودند،با ا ال یدر و  ی بعد جلو دوساعت

 به استقبال امد   ی باز کرد اما فرضعل  موتیرا با ر 

 

 دییبفرما  دییبفرما دیصفا آورد دیقا خوش اومد_سالم آ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 راند،   ال یزدو به سمت ساختمان و یبوق

 

 چقدر عوض شده!  نجا یا شهی_باورم نم

 

 جوابش را داد  شدیم  ادهیپ  نیکه از ماش ی درحال 

 

 ید ی_هنوز داخلشو ند

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۷۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 شدند،  اده یشد، حمزه و دردان هم پ   ادهیپ نیماش  از

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شدو دسو    کیحمزه گرفته بود،به برادرش نزد افهیق

 انداخت  ش یدور بازو

 

 داداشم پکره،   نمی_نب

 

 نگاهش کرد  حمزه

 

 میرفتیمنم منم داره،کاش م شینجوریهم اکوید  نی_ا

 ما   یالیو

 

 کند   ی هش مبرادرش را نگا  انهی دلجو

 

 اد یحاالم بخاطر دردان ز ست،ین ینجوریا  اکو ی_بخدا د

 ریسخت نگ

 

 کرد   زانیحمزه آو  ی خودش را از بازو  دردان

 

 ن،یحمزه رو بب ا یتازه ب ی_عمو فرضعل

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 متعجب حمزه را نگاه کرد  یفرضعل

 

واسه    یشد ی !؟ماشاهلل مردی_حمزه حان بابا خودت

 خودت 

 

 شدو در آغوشش گرفت کیهم نزد   حمزه

 

 احوال شما؟   ی _اقا فرضعل 

 

باال   یتو،اتاقا  د یتو ه ا سرده بر دی_شکر باباجان ، بر 

 آمادن  

 

 آورد،   مانیا اکویکه شدند به حرف د داخل

 ی عوض شده بود،آن هم در حد اساس زیچ همه

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۷۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 کرده بود  رییداخل هم تغ ی معمار یحت

 

 چقدر عوض شده!  نجا ی_ا

 

 دست دور شانه اش انداخت  مهابا یب لگاکوید

 

 ؟ یدی_پسند

 

 گفت  طنتیاش گرفتو با ش خنده

 

 ی دولتشاه الی_مبارک عهدو ع

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 حمزه به هوا رفت خنده

 

نکردو سرش را در گردن دخترک  ی هم نامرد  اکو ید

 فرو برد 

 

  نی تو من و تو ا شهیخالصه م یدولتشاه  الی_عهدو ع

 شهیاالن مال توام محصوب م الیو

 

 زم ی_ممنون عز

 

 ما یینجا ی_اِِهم اِِهم ، ما هم ا

 

سمت ان دو برگشتند، حمزه انگار از حد فاصل   به

 نبود،  یو او راض  اکو ید

 

موضوع با او   نیفرصت درباره ا  ن یدر اول  دیبا 

 کرد یصحبت م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۷۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 جمع را به دست گرفت ی با خوشحال   دردان

 

 خوشحالم   یل یخ نمتونی بیکنار هم م نکهیا از ا_بخد

 

 زم ی_ممنون عز

 

 حوصله گفت  یب  حمزه

 

 بخوابم؟  دی خستم کجا با  یل ی_خ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د ی دستش را گرفتو کش  دردان

 

 دم ینشونت م  زم،منی عز میبر ا ی_ب

 

 دوباره دست دور کمرش انداخت اکو یکه رفتند د آنها 

 

 م؟ یکجا بود ی_خب خانوم

 

 داد  هیتک اکو یشانه د یسرش را رو  دو یناز خند با 

 

 ی شما هم گفت  ادیجونم من گفته بودم خوابم م یچی_ه

 زمممممیکه برو بخواب عز

 

 د یباال پر اکو ید  یابرو

 

 میبخواب می،بریخوایهرطور تو م  زم ی_باشه عز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کرد  طنتیاو ش نباریا

 

 _اتاق من کجاست؟ 

 

 د ی هم مال  ی را رو  شیمردانه جذا یها لب

 

 گمیباال بهت م میبر

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۷۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 لم؟ ی_وسا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 برات  ارم ی_م

 

باال رفتند، اتاق انتها را با دست   چیمارپ یپله ها  از

 نشون داد 

 

 خانوم خانوما دیی_بفرما

 

 بود ، تا خواست تشکر کند ییبایشد اتاق ز  داخل

 در را قفل کردو داخل شد  اکو ید

 

 بود  ثیخب یادیز  لبخندش

 

 ؟ یدی_چطوره؟پسند

 

 را درشت کرد   شیها  چشم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تو؟!  یاومد  ی_تو واسه چ 

 

 شد   یبرزخ شیمرد روبرو  افهیق یآن

 

   ؟یشروع کرد  ؟بازیچ یعنی_

 

 برداشت  شیبسو یقدم چند

 

 خب،   دی_ببخش

 

  کردیحلقه م   اکو یکه دستانش را دور کمر د ینیح در

 داد  هیاو تک نهیچانه اش را هم به س

 

 برهی_اصال من بدون تو امشب خوابم نم

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



      ۲۷۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 د یشالش را از سرش کش  اکو ید

 

 یبخواب  ذاشتمینم  بود که اصال نیاز ا ری_غ

 

 _زورگو 

 

 بغل من بودن زوره؟   ی_تو

 

 پر از عشق شد  نگاعش

 

 بغل تو بودن خود عشقه   ی_تو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یرا باز کرد و با نگاهش خواست رهنشیپ یها  دکمه

 گفت 

 

 عشقو تجربه کن   ای_پس بدو ب

 

 ........ 

 

 ها_صبح{  ی }عمارت ملکشاه

 

 د ینوشیبا آرامش قهوه اش را م فروز 

 

 هی بخاطر مطرح کردن  نجا یاومدنم ا قش ی_بابا حق

 موضوع مهمه

 

 د یمحبوبش را به کام کش پیخان پ  ساالر 

 

 شنوم؟ ی_م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اومدم  ی_راستش بخواست نام

 

نباشد که   یز یآن چ هیقض  کردیخان خدا خدا م  ساالر 

 کندیفکر م

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۷۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برایه_ا#غمز

 

 

 مگه خودش زبون نداره؟   ی_نام

 

 زد  یمیلبخند مال فروز 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رو که  دهیفر اتیروش نشده، اخالق د ی_خب شد

واسه   د یره،شا یگینسبت به ماها جبهه م کمی دیدونیم

 که به من گفته  نهیهم

 

 گرفت پشیاز پ یدوباره کام  ساالر 

 

 _حرفتو کامل بزن 

 

که غمزه برگشت از من خواست   یوقت  ینام  قتشی_حق

 رمیبگ  ی دز شما براش اجازه خواستگار

 

 حبس شد  رمرد یپ  نهیدرس  نفس

 

 _خب االن کجاست؟ 

 

  یحالش اوک  ادی که باهاش تماس گرفتم ز روزی_د

که ازن خواسته رو انجام   ی کار  امیگفتم ب گهی نبود،د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خانواده وصلت داشته   یبدم،اقا جون اگر بشه تو

 شهیم  یعال   میباش

 

 ؟ یتو اصال از برادرت خبر دار _

 

 مکث کرد  فروز 

 

 د؟ ی_فر

 

 رو حالو احوال نبود؟  یچرا نام  یدونی_آره،م 

 

 خورده مضطرب پدرش را نگاه کرد  کهی فروز 

 

 افتاده؟  ی_آقاجون اتفاق 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



      ۲۷۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 نگاهش را متمرکز دخترش کرد  ساالرخان

 

بخواد براش   یبگو هر دختر ی_اول بگم که به نام

به خودم    لشیدل  نکهیاز غمزه، دوم ا ریغ رمیگیم

 که؟ یفهمیمربوطه،م

 

دلش شور    یپا  یبا استرس سر تکان داد،وقت فروز 

 داشت؟  یتیو غمزه چه اهم یازدواج نام زدیرا م  دیفر

 

 شده؟  یچ نی_باشه فقط توروخدا بگ

 

بلند شدو عصا کوبان سمته پنجره   ساالرخان

 روبه باغ رفت   یسرتاسر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گمی،نمی_بعد از مادرت تو حکم مادر برادراتو داشت

 یحواستو پ دیبا  ی نه، ول یکم گذاشت  یزیچ

 ی کردیارامششون  جمع تر م

 

  دیمنو جون به لب نکن نقدر ی_توروبه خدا قسم که د

 شده؟  یچ

 

 رفته را برگشت   ریخان مس  ساالر 

 

اومده به فرهاد   ا یکه حمزه به دن ی زمان ده ی_فر

 داده   یهمبستر شنهادیپ

 

 مات شد  فروز 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۸۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 زمزمه کرد  یرفته ا لی گنگو تحل  یصدا  با 

 

 ؟ی_چ

 

گذاشتم،اونم  دیکه گفتم،انتخابو به عهده فر نی_هم

 که ادامه بده   خوادیگفت نم 

 

 کرد یم هیفردز شکستو بلند بلند گر بغض

 

خودشو بچه   ی کردن خودتو جمع کن،هوا هیگر  ی_جا 

  گذرونن،مسلما یم ویسخت طیهاشو داشته باش،شرا

 پدر مادرشون براشون سخته  ییجدا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  کردو یم هیدرش گرپ ی به صحبت ها  توجهیاما ب فروز 

 کوفتیم نهیس

 

خدا لعنتش کنه چطور    دهیند  ریهرزه خ هی_زنک

بکنه؟هللا به کمرش  نکارو یتونست به داداشم ا

جهنم بسوزه ، خدا منو   شیآت  یکه تو یبزنه،اله

ابرو   یواسه برادرمو بچه هاش بکشه ، زنک ب

 کنه  کیچطور تونست به برادر شوهرش خودشو نزد

 

 زد   غیشدو ج بلند

 

 بگو راننده هم اماده شه  ار یاون مانتو منو ب ژه؟ی_من

 

 شد   کشینزد ساالر 

 

 _کجا؟ 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۸۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 اش کوفت نهیس  ی دستش را رو برگشتو

 

 رمیگی_تا نرم چارتا نکوبم تو سرو صورتش آروم نم 

 

 با حولو وال مانتو را سمتش گرفت  ژهیمن

 

 خانوم با استرس دستش را بند دست فروز کرد   اطلس

 

 _مادر نرو تو رو قرآن  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



انگار کور شده بود،انگشت اشاره اش را باال  فروز 

 آورد 

 

 کهیزن ذارمیلم رو تنش نمسا  یاحدو واحد جا  ی_بخدا

 خرابو

 

 دیصورتش کوب  ی با دو دستش رو  دوباره 

 

کرد تا مانع رفتنش شوندو   یبه اطلس اشاره ا  ساالر 

 خودش هم  به سمت اتاقش رفت 

 

 شد   حالیکرد تا ب هیمو هیاز بس گر فروز 

 بزور اورا به اتاق برد تا استراحت کند   اطلس

 

 جوشونده به او خوراند تا آرام شود  وانیل  کی  بزور

 

برادر ش کباب   ی!دلش برا شد؟ یمگر فروز ارام م  اما 

 بود. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۸۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 د، یشیاند یم  یگرید  زیخان اما در اتاقش به چ  ساالر 

 

با   اکوی ازدواج غمزه و د انیبود همه از جر  وقتش

 خبر شوند،اما... 

 

حال فرعگهاد   خواستینداشت،نم  یفیتعر دیفر اوصاع 

 زند، ی را هم بهم بر

 

 گرفتیداشت جانش را م  دیدرد فر دانست یم خدا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به فرهاد دست   یکه چه حال  کردیفکرش را م یوقت

 د،یدیم

 

 سکوت کند،   گری د یمدت دادیم حیترج

 

  یبرگشته بود،  همه برا ی غمزه از وقت  گرچه

 بودند  ده یصف کش  ی خواستگار

 

ها    ی فرنگ رفته ملکشاه باوینباشد دختر ز  هرچه

 بود، 

 

تا دختر   رفتیبه کنار جانش درم نهایهمه ا درد

 ند یبب گرید  کباریکوچکش را  

 

 نامش هم غدقن بود،  یکه سال ها حت ی دختر

 اوضاعش خوب است،  دانستیمراقبش بود م دورادور

 

 پدر بود،  هرچند پر از خطا  اما 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۸۳#پارت 

                       اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

داشت، حسابش از همه  ی گرید  ی او برنامه ها  یبرا

 فرزندانش جدا بود، 

 

 بود،  شتریفرهاد هم ب دو یو جربزه او از فر جنم

 افسوس...  اما 

 

 اش را از خودش به ارث برده بود،  یکدندگی

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نهیگز یو عشقو سخت یثروتو ارامش خانه پدر نیب

 دوم را انتخاب کرد، 

 

از احوالش   شیخواهر و برادر ها  دانستیم  هرچند

 آگاه هستند اما... 

 

که مانع از    یاز غرور  دیکشیم ر یقلبش ت اما 

 فراخواندن دردانه اش بود.

 

  هیمخصوص را بصدا درآورد، بعد از چند ثان زنگ

 وارد شد  ژهیمن

 

 _بله اقا؟ 

 

 اریقلبمو ب ی_داروها 

 

 _چشم آقا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 امد  قهیدق ۱از   بعد

 

 دیی_بفرما

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۸۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 _فروز در چه حاله؟ 

 

_اطلس خانوم بهشون جوشونده دادن،االنم دارن  

 کننیاستراحت م

 

 .ی بر یتونی_خوبه م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ........ 

 

 

 گذرانده بود،  اکو ی را در آغوش د  شب

را داشت که    یا  شد حکم پرنده داریکه ب صبح

 پرواز کند  خواهدیم

 

 

 چهارنفره خوردندو راه افتادند  یرا در سکوت صبحانه

 

 هم خوش گذشت  ی بود که کل  نیاولشان تلکاب مقصد 

 

رفتندو   یسنت یناهار به رستوران  یهم برا   بعدش

 ناهار خوردند 

 

 ه؟یچ  دی_غمزه نظرت درباره خر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دردانو صورت خسته آن دو   ثیبه چشمان خب   ینگاه

 جواب داد  طنتیانداختو با ش

 

 _نظرم مثبته مثبته 

 

 با اخم نگاهشان کرد  اکو ی د د،اما یکش یپوف حمزه

 

 شب چون اصال کششو ندارم   ا ی_بمونه واسه عصر 

 

 راه افتاد  دو یدست غمزه را کش بعدم

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۸۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 با چشمان مل مل شده به حمزه نگاه کرد   دردان

 اما دستش را خواند حمزه

 

 بس  خوادو یمتکا م هی_االن فقط دلم 

 

 دو هم از رستوران خارج شدند  ان

 برگشتند  الیبه و همه

 

 د یتخت دراز کش یرو  دو یپوش یراحت لباس 

 با همان لباس ها خوابش برده بود   یاز خستگ اکو ید

 

 حواله مردش کرد  یا فتهیش   نگاه

  یها یکه در دلش قربان صدقه خستگ همانطور

 رفتیعشقش م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اورد یرا هم در م ش یها  جوراب 

 

 _دستت درد نکنه عروسک

 

 را ماساژ داد    شیانگشتان پا  یدستش کم  با 

 

 _سر شما درد نکنه آقا

 

برداشتو با    شیچشم ها  ی دستش را از رو لگاکوید

 کرد یلذت به غمزه نگاه م

 

 !میدیکه انگار تا حاال ند یکنینگام م ی جور هی_

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۸۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

  یکه داره با دستا نمیبیو م یپر  هی_من االن دارم 

 کنه ی م یدلبر  فشینرمو ظر

 

 به گردنش  ی دادو قر   شی به صدا یناز

 

 ام یشکل پر شهی_هم

 

 تکان داد  ی سر  اکو ید

 

  ادی  ،آخی_آره از همون اول شکل فرشته ها بود 

دلمو   تیانار  یره،لپا یدلم ضعف م افتمیم اتیبچگ

 بردیم

 

 اکو؟ی_د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _جون؟

 

دارم که   یسوال   هی،راستش  می_جونت سالمت زندگ

 بپرسم،  یچطور دونمینم
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 ی راحت تر ی _هرجور

 

اون کارو رو تو    ی_خب...خب راستش....تو چزور 

 ؟ ی بلد بود ویگرفت ادی یبچگ

 

 تخت نشست  ی بلند شدو رو اکو ید

 

 _کدوم کارا؟ 

 

 گهینکن د تمی_اذ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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      ۲۸۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

گفتن حرفش  ی و با اخم نگاهش کرد ، انگار برا رهیخ

 دودل بود 

 

 ؟ یپرسی_چرا م

 

نگاهش    میتخت نشستو مستق یهم چهارزانو رو  او

 کرد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 رییمنو تغ  یزندگ  ریمسئله مس  نیا نکهی_بخاطر ا

 داد،پس حقمه بدونم 

 

 ور تر شد و چفت فکش سفت تر اخمش ک  گره 

 د یپرس یبمو دورگه ا یباصدا 

 

 ؟ی ناراض تیزندگ  ری_از مس

 

تر   کینزد اکویرا تکان دادو خودش را به د  سرش

 کرد 

دستان طرف زنانه اش   انیمردانه ش را م یدستها

 گرفت 

 

هزار مرتبه  یمن بابت کنار تو بودن روز  اکو ی_د

اون   ی وبرام سئواله که تو ت یکنم،ول یخداروشکر م 

 ؟ ی اوردیکارا درم نیسن چطور سر از ا

 

 صورتش کمتر شده بود  انقباض

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

عمارت پدربزرگم  اطیح یمن تو   ی اومد ا یبدن ی_وقت

رفتم داخل   یناهار صدام زدن وقت  یکردم،برایم  یباز

 کیتلفن نشسته بودو تند تند تبر یآفرت جون پا

 تلفنو قط کرد    یگفت،وقتیم

که برادرم   فی تعر زویاومد نشست سرم ی باشاد

 دختر خوشگل،  هیدوباره پدر بزرگ شده اونم 

 

 به مامانت سر بزنن، انیشد بعد از ظهر ب  قرار

بمونمو  ییداشتم تنها ام،دوستیحوصله نداشتم ب من

 کنم یتو باغ باز

 

وقت  ری شاطد تا د یایب دیمامانم گفت نه با  ی ول 

 سراغت   میا یوقت نشد ب مویموند

  دتیدیم یآوردنت خونه هرک   یاومدم،وقت صهخال

 شد یعاشقت م

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۸۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

دختر بچه رو نگاه  هی دیشدم آخه من چرا با  یعصبان 

 کردمیم

 

به  یا فتهیصحبتش را ادامه دهد نگاه ش  نکهیاز ا قبل

 غمزه انداخت

 

  هیبعدشم  یدوشم باال آورد   یبغلت کردم رو ی_وقت

از پنجره سالن پرتت کنم  خواستیم ،دلم یلبخند زد

 نییپا 

 

  کردمینگاهت م تیبا عصبان دن یخندی قش قش م همه

 یتو همچنان در حال لبخند زدن بود  ی ول 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کل شبو با اخم دمویحمزه رو پوش یلباسا  ،اونشب

 نشسته بودم  ی صندل   ی رو

 

ادامه دهد غمزه خودش را در آغوشش   نکهیاز ا قبل

 دوباره ادامه داد  دو یانداخت،سرش را بوس

 

  یشب اتفاق هی گذشت اونروز ،  ومدم،یسمتت ن گهی_د

 بودم دهیمامانم خواب بد د  شیپاشدم برم پ

 

 به عمزه نگاه کرد  طنتیش با 

 

  نکهیبودم ،قبل از ا دم،شکهیرس  اتی_که وسط عمل 

  واریبفهمن برگشتم اتاقمو تا صبح نشسته به د  یزیچ

 م یبودم، خالصه بعد دو سه ماه دوباره اومد رهیخ

   ،یخوشگل شده بود یلیخونتون، خ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 میداشت یصورت   د یسف  ریتور و حر یاتاق با کل  هی یتو

  ومدیم میخنده مال ی م،صدایکردیم  یتو اتاق حمزه باز

 اتاق حمزه بود  یو اتاقت روبر 

 

 ی جوریدلم   دمتید ی،وقت یاتاق که شدم تنها بود  داخل

 یافتیب  دم یترسیم کردمیبغلت نم یشد،ول

 ی شدم لپتو ببوسم که صورتتو ب گردوند خم

 

عمزه را   یمکث کرد و با خشونت لب ها یا لحظه

 شد دوباره ادامه داد   ریخوب س  یوقت  دیبوس

 

  ادی، دی کش ریته معدم ت  دم،یلپت لبتو بوس  ی_بجا 

  یشدیبزرگتر م  یمامان و بابام افتادم ،بعدشم که هرچ

 ی شدیترم م یخواستن

 

غمزه دور گردنش حلقه شدو چانه سفتو    دستان

 د یمردانه اش را بوس

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 روت باال اوردم پس  یعنی_

 

 نگاهش کرد  طنتیبا ش بعدم

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۸۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 زد  مهیخ  شیتخت درازش کردو رو ی رو  اکو ید

 

بهم،لباس   یدی،بعدشم خند گهید   یبال بود طونی_ش

 ادته؟ی هی سرخاب

 

 دیدلبرانه خند غمزه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نباشه! ادمی شهی مگه م  زم ی_اره عز

 

 

 ]گذشته[

 

 

اش را   یو دامن سرخاب د یدو نییذوق پله هارا پا  با 

 دست گرفت یتو

 

 به سنندج رفته بودند   یل یفام یعروس نیا یبرا

  ،پسری،حمزه،نام اکو یها مشغول ِسگا بودند د پسر

 عمه فروز  

 

 کردند یم یباز  خواندندویم  یکر

 

 لحظه هی ا یب اکو ی_د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یباز  یمشغول تماشا اکو یبود و د ی حمزه و نام  نوبت

  ریآنها بود،نگاهش،که به غمزه  افتاد اخم کردو به ز

 پله ها اشاره زد 

 

شد،چهره    اکویمنتطر د دوی پله ها دو ریز  عیسر

 شد  انینما  اکوی د نیخشمگ

 

 زد  ی ذوق چرخ با 

 

 _چطور شدم؟

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۹۰#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 شد  کی نزد یعصبان 

 

 جلو پسرا  یاومد افهیق نیبا ا ی_واسه چ

 

 نگاهش کرد   مظلوم

 

 خو،  ستنیکه ن بهی_غر

 

 ان؟  بهیمن همه غر ری_صد دفعه نگفتم بغ

 

 د یا یمانده بود اشکش درب کم

 

 ،ینیلباسمو بب  خواستمی_ بخدا م

 

 بزن  گهیچرخ د هیخب  لهی_خ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 زد   یگریبرگشتوچرخ د اقشیاشت

 

 _خوبه؟

 

رو    یشالم بنداز ه ی یجوراب بپوش دیبا ه،فقطی_عال 

 دوشت 

 

 نگاهش کرد  سیف  پوکر

 

 زه یریکه مدل لباسم بهم م ینطوری! ااکو ی_د

 

 ننت؟یهمه بب یخوای_بدرک م

 

 را غنچه کرد   شی ها  لب

 

 _نه،

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اطرافش را   دیصورت ناراحتش را د  یوقت  اکو ید

 انداخت  ینگاه

 

 بغلم   ا ی_ب

 

 را در آغوشش انداخت   خودش 

 

 زد  زیچند بوسه ر  ش یلبها  اکو ید

 

 _برو لباستو عوض کن تا فردا 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۹۱#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ]حال[ 

 

 

در آغوش هم بودند،بدون حرف،ساکت و   یساعت مین

 با آرامش  

 

 اکو؟ی_د

 

  ی عروسکش بردو نوازش ی موها   یدستش را ال اکو ید

 کرد 

 

 _جون؟

 

 تخت نشست  ی شدو رو بلند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 من امشب شامو درست کنم؟ ی_دوست دار 

 

 محبت نگاهش کرد  با 

 

  دیخر میری_نه عروسک خودتو خسته نکن ، م

 گهی د میخوریهمونجا شامم م

 

 ا لوس کرد ر خودش 

 

 برات غذا بپزم؟ یخوا ینم یعنی_

 

اش حلقه شدو آنها   یقلوه ا یدور لبها اکو ید  دستان

 ز یرا جلو بر

 

سره   هیکارتو  یخوایتو دختر !م  یزیری_چقدر کرم م

 کنم؟

 

 دیمردانه اش کوب نهیس  ی رو یجانیب  مشت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ه؟یچه حرف  نیا تی تربی_ب

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۹۲#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 باال انداخت یا  شانه

 

 گمی_راست م

 

  شینازک کردو دوباره بحث شام را پ یچشم پشت

 د یکش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 برات شام بپزم یخوایم ی_نگفت

 

 پر از مهر شد  اکو ی د نگاه

 

 وقت؟  هی ی _خسته نش

 

 د یکش اکویصورت د یتش را رو کردو دس ینچ

 

نداره   یکنم ، خستگ یواسه شوهرم آشپز خوامی_م

 که

 

   ی_باشه خانوم 

 

 بپزم؟ یدوست دار  ی_خب حاال چ

 

 ؟ ی بلد ی_چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را پشت شانه انداخت   شی موها  مغرور 

 

 ی_همه چ

 

گوشت   ادیپلو درست کن با ساالدو سس ز   ا ی_لوب

 کن توش،  شیمرغ ر   زیچرخ کرده هم نر

 

  یگذاشتو بوسه ا اکوید یلبها یرا رو  ش یلبها  غمزه 

 زد   قیعم

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۹۳#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ،ی_هر جور تو بخوا

 

کام  یخودش حساب نباریا دویدستش را کش اکو ید

 گرفت 

 

  میستقم نجا ی_بد عادتم نکن عروسک، اونوقته که از ا

 خونه خودمون میریم

 

 _اونم به وقتش 

 

 ........... 

 

 

مبل نشسته   ی که رفتند حمزه و دردان رو نییپا 

 خوردند یبودندو پاپکرن م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از   یشد خواست کم  اکویدردان متوجه ورود د  یوقت

  شتریکه حمزه در کمال آرامش ب ردیحمزه فاصله بگ

 او را به خودش فشرد، 

 

 ری_عصرتون بخ

 

  ری_عصر شماهم بخ

 

 م یبر ستادیبلند شد و رو به حمزه ا  دردان

 

 د؟ یخر  می_اماده بشم بر

 

 دیکش  شی موها  ی رو  یبلند شدو دست  حمزه

 

 ما یالی و میجمع کن از اونجا بر لتمیزم،وسا ی_اره عز

 

 نییبرگشتو نگاهشان کرد،دردان سرش را پا  اکو ید

 انداخت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 روبه حمزه کرد   ییبا خوشرو غمزه 

 

 خودمون    ال یو نیبر دیخوای_م

 

 لب نشاند  ی رو یلبخند  حمزه

 

موقع   م،یسفرو اونجا باش هیبق میگرفت می_آره، تصم

 می کنیرفتنم با هم هماهنگ م  رونیب

 

کاناپه لم   یانداخت که رو  اکو ینگاهش را به د غمزه 

 معطوف کرد  کردیداده بودو عبوس فوتبال نگاه م

 

 خوامیم نحا یا ن یا یالاقل شام رو ب ی ،ول یهم عال  یل ی_خ

 پلو درست کنم  ا یلوب

 

 میدیامشب برنامه چ ی_نه ممنون باشه واسه فردا برا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زد  شیباال رفت،دردان مهربان صدا  بعدم

 

 میا ی،فردا حتما م ی_تورو خدا ناراحت نش

 

 زد  یلبخند

 

 خوشبگذره  دیبر زمی_نه عز

 

  شیاشپزخانه را پ ریکه باال رفت او هم مس  دردان

 گرفت 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۹۴#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

مرغ در آورد   نهیبسته س  کیرا باز کردو   زری فر در

 ها بپزد  هیتابگذارد با ادو

 

  ریرا باز کرد از ش  خچالی در  ساندویبرنج خ مانهیپ ۵

 زاد فراهم بود  یمرغ تا جان ادم

 

سبز بزرگ برداشتو شروع کرد خورد   ا یشاخه لوب   ۱۰

 کردنشان

 

 _خدافظ

 

 _غمزه جون داداش خدا حافظ

 

خودش   ی از جا   اکویدم در بدرقه شان کرد،اما د تا 

 تکان نخورد 

 

 _عشقم چرا عبوس شده؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شد؟   یچ ،غداتیچی_ه

 

 هیمراحل اول   ی_تو

 

 ریبه آشپزخانه برگشت،بعدن سر فرصت ز   دوباره 

 د یکشی زبانش را م

 

در حال اپز   ا ی پلو را اماده کردو برنج و لوب ا یلوب سس 

 بودند   یشدن را هم تست کرد هر دو اماده ابکش

 

 هیال هیگذاشتو ال  یکنجد ینیزم  بیرا س گید ته

 را دم گذاشت،  خت،برنجیقابلمه ر  یبرنجو سس را تو

 

  یکه رو   ی بالبخند در حال  و اکی که برگشت د نیهم

 د ینشسته بود را د  یناهار خور ی صندل 

 

 زد  لبخند

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۹۵#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ؟ نجا یا ی اومد ی_ک

 

 یبود متوجه من نشد  ی وقته سرت گرم اشپز یل یخ

 

اماده   د یآقامونو با  ی سفارش  یغذا گهی_بله د 

 فصل؟   ای یرازیساالد ش م،یکردیم

 

 _فصل،غمزه؟

 

 جوابش را داد  شستیساالد را م  ل یکه وسا  یحال در

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 زم؟ی_جانم عز

 

تو با شلوغ  ومدیکه م میبچه داشت هی_فک کن االن 

منم  شه؟ یغذا حاضر م یمامان پس ک دیپرسیم  ی کار

 صبر کن  کمیبابا   گریج گفتمیم

 

دور کمرش حلقه شدند،برگشتو چانه  اکو ید  دستان

 دیرا بوس   اکو ید

 

 _اسمشم آلند باشه؟ 

 

 د یسرش را بوس  یرو  اکوید  نباریا

 

 _آره آلند باشه

 

 ........ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



باال رفتو لباس   عی،سر  دیرا چ زیرا آماده کردو م  غذا

 را عوض کرد   شیها 

 

 زنگ زد   اکویبه د بعدم

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

      ۲۹۶#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 باال شام حاضره  ا یب زمی_الو عز

 

   ی_اومدم خانوم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  خچالی  ی را کنار گذاشت و ساالدو سس را از تو تلفن 

 دراورد 

 

 اد یم  یی_به به چه بوها 

 

 _کاش طعمشم مثل بوش خوب باشه

 

 د یرا گرفتو بوس  دستش اکو ید

 

 رو بسازن نا یبهتر توننیدستا فقط م نی_ا

 

 دیخند لوند 

 

 تا غذا سرد نشده  نی_ممنون عشقم،بش

 

پلو   ایپر از لوب ری کفگ ۳را برداشت،    اکوید بشقاب 

 گذاشت  شی و جلو  دیکش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نشه درمارمونو درآره؟  ؟پا یآلند بابا گذاشت ی_برا

 

 د یخند مستانه

 

 _اره گذاشتم تو غذا تو بخور

 

......... 

 

در راه    یاتفاق  کردیصبح دلشوره داشت،احساس م از

 است، 

 

صحبت کرده بود و حالشان را   یپدرو مادرش تافن  با 

 بود  ده یپرس

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



      ۲۹۷#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 ؟یی _غمزه کجا 

 

 را به سمت نرده ها برگرداند  سرش

 

 زمی عز نجامی_ا

 

 کرد ی با دقت نگاهش م امدویم نییپله به پله پا  اکو ید

 

 ؟ یشون ی_چرا پر

 

 دیاش کش  یشانیپ یرو دست

 

 بشه یزیچ  هی_از صبح دلشوره دارم،انگار قراره 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ییهوا هی  رونیب می_نگران نباش ، برو اماده شو بزن

 دردانو داداشتم خبر کن  ی بخور

 

 _باشه،  

 

 انجام داد  یحیمل  شیآرا دویپوش  یمناسب لباس 

صدقه کنار گذاشتو با خواندن چند  یبرا یهزار کی

 زد  رون یصلوات ب

 

 م،ی_من امادم بر 

 

 کرد  یاداور ی  شدیبلند م شی که از جا  یدر حال اکو ی_د

 

 ؟ ی_به دردان زنگ زد 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۹۸#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 تکان داد  ی سر

 

 زنمیاالن زنگ م یرفت ول ادم ی_اصال 

 

 دردان را گرفت،بعد از چند بوق جواب داد   شماره

ساعت بعد   کیشد که  نی قرار بر ا یاز هماهنگ بعد

 نندیرا بب گری همد یقهوه خانه سنت کی کنار 

 

 بودو قلبش پر از آشوب  اکوی در دست د دستش 

 داد  یم یدستش را فشار مال اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ! ؟ی زد  خی_چرا 

 

 به سمتش برگشت  کامل

 

 دارم،   بیدلهره عج  هی  یچرا ، ول  دونمی_نم

 

_خانوم خانوما از سفرت لذت ببر ، حواستو بده به  

 یریمن تا دلشوره نگ

 

خم   اکو ید  یرا رو  د،خودش یمردانه خند بلندو بعدم

 د یکردو محکم گونه اش را بوس

 

 _من قربون تووووو 

 

  یتوقف کردندو وارد شدند، برا  یرستوران سنت   کنار

 را اتنخاب کردند  یدنج  ینشستن جا 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

      ۲۹۹#پارت 

                         اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 د، ی ا یداد تا انها ب  ی و خوراک یسفارش چا  اکو ید

و سوهان   ی که بعم لم داده بودند چا  یحال در

 خوردند یم

 

  نجوریدلم واسه سوهانو پشمکو ا دونهی خدا م ییی_وا

 لک زده بود  زایچ

 

 جلو تر آورد  ی با دقت شالش را کم اکو ید

 

 برات تو جون بخواه  خرمیم یبخوا ی_هر چ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



   دیناز خند با 

 

 _ممنونم

 

 بعد حمزه و دردان هم اضافه شدند   ی قیدقا 

 

بدون ما  کنن،ی نوشجان م یدارن چ  نی_به به بب

 تکخورا؟

 

  ی به هم دادندو روبرو یلب سالم  ر یز اکوی و د  حمزه

 هم نشستند، 

 تنومندشان بودند  یبازوها  زانیها هم آو  دخترا

 

 ؟   نیکرد  ری_چقدر د

 

 شال راند   ریرا ز  شی موها   دردان

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کردم   دارشی حمزه بود بزور از خواب ب  ری_بخدا تقص

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 را آب کرد   اکو یاش دل د خنده

 

 شهی خواب الود بود هم ی_داداشم از همون بچک

 

بود ،در واقع فقط دردانو غمزه   نیسنگ  جمعشان

 زدند یبودند که حرف م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حمزه   ی ل یم یب و یمتوجه سرد دیدیکه انها را م هرکس 

 شد ینسبت به هم م اکوی و د

 

 کردینوضوع را حل م نیاالن ا نیهم  دیبا 

با حمزه   دیحرف زده بود ، حاالهم با  اکو یبا د قبال

 کرد یصحبت م

 

 ؟ یا یلحظه م هی ی_حمزه داداش 

 

 د یشدو اخم کرده پرس زیخ مین اکو ید

 

 ام؟یشده؟خودم باهات ب یزی_چ

 

 گذاشت   اکو یشانه د یرا رو  دستش 

 

 االن میا یم  نیبش زمی_نه عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کرد یهم در سکوت نگاهشان م  دردان

باغ رستوران   اطیوارد ح   با یتخت دور شدندو تقر از

 بودند 

 

 نگاهش کرد  قیدق  حمزه

 

 بهت گفته؟ ی زیچ اکو یشده؟دی_چ

 

 را تکان داد   سرش

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



صحبت   یمسئله ا هی باهات درباره  خوامی _نه حمزه م

 کنم

 

 برادرش نگران شد  نگاه

 

 _سرتاپا گوشم

 

 شد   رهیگرفتو در چشمان حمزه خ یقی عم دم

 

  ادیبه خودش م  ییهویوقتا آدم    یحمزه، گاه نی_بب

  ییروبرو  ی افتاده که اصال آمادگ ییاتفاقا  هی نهی بیم

و   یابی بهتر بگم عقد غ  ایباهاشو نداشته، ازدواج 

اتفاقا بود، من   نیجزو هم  قایهم،دق اکو ی منو د ی اجبار

 ، یعالمه آرزو دار  هی برام  دونمیته،مبرات سخ دونمیم

 

 ادامه دهد  ی سیرا جزم کرد تا بدون رودروا عزمش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که   دونمیرو دوست دارم،و م اکوی بدون من د ی _ول 

  یتوهم سع خوامیازت م شه،یکنارش حالم خوبه هم

هم من    ینطوریا ،یایموضوع کنار ب نیبا ا یکن

 هم دردان،باشه؟  شم،یخوشحال م

 

 هیو متفکر بود بعد از چند ثان  رهی حمزه خ نگاه

 را شکست  نشانیسکوت ب

 

 شهیبدون من هم نمی،ایتو بخوا ی_باشه، هر چ

 ازت  خوامیزمان م  کمی نکهیپشتتم، و ا

 

هست،فقط سفرمون  اد ی_ممنون داداشم، چشم زمان ز

 خراب نشه

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ..... 

 

کباب خوردند   یو ماه  یشام مرغ ترش مازندران  یبرا

 د،یکه الحق هم چسب

 

همه  یدختر  ی دادند که با صدا یسفارش چا  دوباره 

 متعجب نگاهش کردند

 

 ! ؟یخودت  اکو ی_د

 

 بخودش آمد  ع یهم با تعجب نگاهش کرد اما سر  اکو ید

 

 _شما؟ 

 

 هیگر ریبلند ز یجلو آمدو با صدا یچند قدم دخترک

 زد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

ام که  یرفت؟من همون کس ادتیمنو  گهی_حاال د

که با پول   یبچشو سقط کنه،همون یمجبورش کرد 

 یندیدهنشون بب ی جلو یخواستیم

 

 کردند ی نفرشان خشکو مبهوت نگاهش م ۴ هر

 اطرافم به آنها جمع شده بود  یتخت ها توجه

 

 د یچه بگو دانست یانقدر شکه بود که نم اکو ید

را نگرفته   یگریرا دست زن د یاز حمزه حت  ر یبع او

 بود چه برسد به ... 

 

 را جمع کرد  خودش 

 

مزخرفات   نیا نمتی بیتو؟ من بار اولمه م یگیم ی_چ

 ه؟یچ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در حقش   اکو یاسرار داشت که د هیاما با گر دخترک

 کرده،  ی نامرد

 

جان نداشت،هر چه دردان با   یب ی با جسد یفرق غمزه 

 خورد یتکان نم زدیم شیترس صدا

 

 مانند دو  اکو ی حمزه د کرد،ینگاه م اکویبه د مبهوت 

 کردند یمشت حواله هم م وانهید

 

 ی افتراح استو حمزه برا نا یکه ا   زدیم اد یفر اکو ید

 کردیعنتش مبا خواهرش ل  یباز

 

  دهیکنند فا  شانیاز هم جدا کردندیم  ی چه سع هر

 نداشت 

 

 زده بود  بشیهم که کال غ دخترک

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

          ۳۰۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

که تمامش    کردیالتماس م هیبا گر زدو ی م غیج  دردان

 کنند

 

 بود   سیپا  ن یماش ر یداشت آژ  ادیکه به   یزیچ  نیاخر

 

 .... 

 

 

الکل مشامش را    ی را ارام باز کرد،  بو  شیها  چشم

 کردیم  تیاذ

 

 نجاست؟یچه ا  یآمد برا ینم ادش ی

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تکان داد  ی را کم  سرش

 

  رهیروبرو خ  واریاشک الود به د ی با چشم ها   دردان

 بود 

 

 _آ..ب 

 

 سمت تخت آمد  دیغمزه را شن یصدا  تا 

 گرفته زمزمه کرد  یصدا  با 

 

 غمزه ؟ ی_خوب

 

 _آب 

 

 صبر کن  دمی _االن بهت م

 

 را تر کند   شیکمکش کرد گلو ختویآب را ر   وانیل  کی

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بود   یزیاز هر چ یخال   ذهنش

 

 کجاست؟  اکو ی_د

 

 کند  هیگر یها   ی بود تا دردان ها  ی جمله کاف کی نیهم

 

 آمد، ادشی زیکم همه چ کم

 دخترک،

 اکو، ید

 اکو، ی حمزه و د ی دعوا 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

خروشان روان شد اما مگر   یلیمانند س شی اشکها 

 آمد؟!  یباال م شیصدا

 

دردان    نیوحشتناک،دستش به آست ینوع خفگ  کی

پرستار   غ یچنگ شد ، دردان که متوجه حالش شد با ج

 را صدا زد 

 

   دیفهم ی سرش حاضر شد،م  یباال  ع یسر پرستار 

 را نه، گفتیاما چه م زدیم لب

 

 زد  دهیاش سوخت،پرستار با تمام قوا به او کش گونه

 

 اما الزم بود  دی:ببخشپرستار 

 

 زد یاش خودش را هم آتش م هیگر  یصدا

 خونالود وارد شد  یکبودو چشمان یبا صورت حمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ست ی بد تر گر دیبرادرش را د تا 

 سرش را در آغوش گرفت   حمزه

 

 تموم شد،  ششش،بسهییی _ه

 

 چه تموم شده بود!؟  قایدق

 چند روزه اش!؟  ی خوش

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 جاست؟ اکو ی_د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د یخفه غر نویخشمگ  حمزه

 

 ؟ یرشیگی_هنوز پ

 

 د یتوجه دوباره پرس بدون

 

 نمش؟ یبب خوامیکجاست؟م اکو ی_د

 

 جوابش را داد   دردان

 

 کنم یاالن صداش م اطهیح  ی_تو

 

 زد   رونیب  دیبگو  یزیحمزه چ  نکهیاز ا قبل

 

   یعاقالنه رفتار کن  دوارمی_غمزه، ام

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیرا باال کش   دماغش

 

 رون ی کنم،لطفا برو ب نکارو یهم خوامی_م

 

 _ام.. 

 

 _لطفا حمزه،لطفا

 

 بود  اکویرفتن حمزه مصادف با ورود د  رونیب

  شتریاو ب یبهتر از حمزه بود اما چرا برا  صورتش

 آتش گرفت!؟ 

 

 بود   سیخونالود و خ چشمانش

 

 عروسکم؟ ی_خوب

 

 دوباره بغضش شکست دیکلمه عروسک را شن تا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 بگو توروخدا گو همش دروغه  اکو ی_د

 

با دوقدم خودش را به او رساندو در آغوشش   اکو ید

 شود  هیداد آنقدر مشت بزند تا تخل د،اجازه یکش

 

را دور صورت ملوس دخترک حلقه کردو    دستانش

 در چشمانش گفت  رهیخ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



لبا که همه  نیا مه،بهیچشما که همه زندگ نی_به هم

 چیوجودمه،به سرت قسم که تا حاال جز تو به ه

 دست نزدم،   ی دختر

 

 گذاشت  اکویدستان د  ی را رو  شدستان 

 

 که نبودم  یی وقتا  ی_حت

 

 درنگ گفت   بدون

 

  خورمی که مامان سودابه بهم داد قسم م یری_به ش

  فهممیم ی بود،ول  یکار ک  دونمیاون وقتا،نم یحت

 کنمی م چارشیاونموقس که ب

 

 د یکش اکو یچشمان د یرو دست

 

 ؟ ی کرد هی_گر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 مردانه نگاهش کرد  یبغض  با 

 

که  دید،ترسیترس اکو ی!؟دشهی غمزه باورت م دمی_ترس

 از دست بده  شو یسوگل 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 دیبهم چسب شان یها یشانیپ

 

بازم برام قسم بخور ، قسم بخور که همش   اکو ی_د

 دروغ بود 

 

 دماغش زد   یرو  یا  بوسه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _به شرفم قسم که دروغه 

 

 پچ زد  خفه

 

 دم ی ترس میل یدم،خی_ترس

 

را به   شیلب ها  اکویکند د هیدوباره گر نکهیاز ا قبل

 دیکام کش 

 

 که نفس کم آوردند  دندیرا بوس   گریهمد  انقدر

 

 ی _بهم بگو که دوسم دار

 

 شد   رهیدر چشمانش خ  اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



_دوست دارم،در حد مرگ دوست دارمو ازت  

 ؟ یبگو بهم اعتماد دار  گذرم،توهم ینم

 

 زد  یتلخخند

 

بغلت نبودم،   ی _اگه بهن اعتماد نداشتم االن تو

چشممو   ی سال زجرو دور ۱۳ نیا  اکوید یدونیم

 حمل کنم  تویدور نیاز ا شتریب تونمیترسونده،نم

 

 لباها و چونه اش را نشانه رفت   اکوید ی لب ها  مهر

 

اتفاق   نیاز تو محال تر ذارم،گذشتن یمن نم می_بخوا

 مهیزندگ

 

 لب زد   نگران

 

 م؟یکن  کاری_حمزه رو چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 اخم کرد  اکو ید

 

 حمزه هم حق دخالت نداره  ی، تو زنم ی کار چی_ه

 

 نگو داداشم حق داره نگرانم باشه  نوی_ا

 

 با خود لب زد  اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اون    رفتیم  د یحمله به من با  یبجا  یوحش کهی_مرت

 گمیم  یاره،هرچیکنه رپو رپشو درب بیدختره رو تعق 

   رهیتو کتش نم  ستیکار من ن

 

 را از سر گرفت هیگر  دوباره 

 

 رمیبم خوادیدلم م ادیکه م ادم ی اکو ید  یی_وا

 

 دستانش را گرفتو بوسه باران کرد  اکو ید

 

ماجرا دست داشته  نی ا یتو ی _آروم همه کسم، هر ک

 کنمیم چارهیباشه رو ب

 

 

 ....... 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به سقف نگاه   ره یبودو خ دهیتختش درلز کش  ی رو

 کردیم

 

کرد و اجازه   تشیز یدکتر بازهم و نکهیاز ا بعد

باال   اکوی حمزه و د انیرا داد دوباره بحث م صیترخ

 گرفت 

 

  نیتشر او سوار ماش  دویهزار خواهشو التماسو تهد با 

 شد   اکو ید

 

 را جمع کردندو به تهران برگشتند لشانیوسا 

 ی امرو نه کردویم  دادیدادو ب یتلفن اکوید ریمس  کل

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۰۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 اعتماد داشت اما   اکو ی او در خالء بود ، به د اما 

 کردیشب را فراموش نم  آن

 

ش    ده یتاد زد،رسما یکه کال با او حرف نم  حمزه

 گرفتیم

 

او فقط  کند،امایبود که او به خودش ظلم م معتقد

 دنبال عشق رفته بود،عشق

 

او شده بود،کامال   یها   ت یهم متوجه حساس  اکو ید

   کردیمراعات م

 

او حالو حوصله نداشت،مثل مرده به شرکت   اما 

  اکوی رفتارش در مقابل د یگاه  یگشت،حتیبرم رفتویم

 شد یسرد م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیپ کرد، یتحمل م یبا آرامشو صبور  اکوید اما 

 نی انتظار چنخودش اعتراف کرده بود که اصال 

 را از او نداشت  یآرامش 

 

  دایاز دخترک پ یشب زنگ خبر داد رد و نشان  سر

 کرده، 

 

ماجرا بود دلش   نیا ریگیمسمم پ نقدر یا اکوید نکهیا

 کرد یرا قرص م

 

دوروز به   یکی یبود که آخر هفته برا نیبر ا قرار

 حتما باشد،  د یگفته بود با   اکویشما برود که اوهم به د

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 }دردان{

 

 

رقمه سمت   چیبود اما فکرش ه شیها جلو کتاب

 آمد،  یکتابها نم

 

کم سراغش را   یلیبرگشته بودند حمزه خ یوقت  از

 ،   گرفتیم

 

مسافرت فقط دوبار تماس گرفته بود آن    انیاز جر بعد

 هم کوتاهو مختصر

 

 بااو همکالم شود،  اد یز خواستیدلش نم انگار

است، اما چرا از او فاصله   یعصبان  اکویاز د  دانستیم

 !؟ گرفتیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نبود،  زیچ چ یه انیکه اصال در جر او

 د، یبه صورتش کش یدر دست یصدا  با 

 

 د؟یی_بفرما

 

  نیپوش وارد شد با ا کی ش شهیمثل هم برادرش

هم    یصورتش از صد فرسخ یتفاوت که خستگ

 مشخص بود 

 

 بلند شد  یصندل  از

 

 _سالم داداش 

 

 د یاش را بوس یشانیجلو آمدو سرو پ  اکو ید

 

 ؟ی_خوب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کرد   یمصنوع ی  خنده

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

   نی؟بشی_ممنون تو خوب

 

 تخت نشستند ی رو  هردو

 

 _اوضاع چطوره؟ 

 

صحبت برادرش به  کردیگرفت،خدا خدا م  ینفس

 اش نکشد  یاوضاع رو ح 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _خوبه

 

  خر》گفت ی بود که انگار م یطور اکو ی د نگاه

 《ی خودت

 

 گه، ینم نجوریکه ا افت ی_ق

 

 هیهم صحبت داشت،بعد از چند ثان کیبه   ازین واقعا

 سکوت شروع کرد 

 

همش دوباره زنگ زده، انگار   میبرگشت ی_از وقت

 دوس نداره باهام هم کالم بشه، 

 

 دیاشکش چک قطره

 

 _داداش من دوسش دارم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ه یرا در آغوش برادرش انداخت و زار زار گر خودش 

 کرد 

 

اون االن ناراحت ، من ثابت   زم،ی_آروم باش عز

  مونی اشتباه کرده،اونوقته بابت رفتارش پش کنمیم

 شهیم

 

دختره که   ،اون ینشو ول ری_داداش لطفا دزم دلگ

 گفت؟ یراست نم

 

 گرفت یدم اکو ید

 

  هیوقت واسه   چیغمزه بود ه  یدلم برا ی_من از بچگ

کنم چه  انتیذهنم بهش خ  یلحظه هم نتونستم تو

 تیبرسه به واقع

 

 به احساس برادرش زد  یبخندل 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کاش حمزه هم   ،ی عاشقش  نقدری_چقدر خوبه که ا

 منو دوست داشت  نقدریهم

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 کن   یکار هی ا ی_ب

 

 را نگاه کرد  اکوی د کنجکاو

 

 کار؟ ی_چ

 

توجه باش مثل خودش رفتار    یتو هم بهش ب ا ی_ب

 گم؟ یم یچ  یفهمیکن،م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 برادرش را نگاه کرد   چارهیب

 

 شه، ی_خب دلم براش تنگ م

 

 برادرش سخت شد  نگاه

 

  یخوایاگر م تیزندگ  یبدون دردان تو نوی_ا

 ؟ یدی،فهمیباش یافتنیهم دست ن یکمی دی با  یزباشیعز

 

 تکان داد  ی سر

 

 دمی_فهم

 

 ،بلند شدو به سمت در رفت  دیسرش را بوس   اکو ید

 

 بهتون بزنم یسر  هیبرم اومده بودم   گهی_من د 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شدو پشت سرش راه افتاد  بلند

 

 گه،ید کمی یموندی_م

 

 زنمیباز سر م ادن،حاالی_کارام ز

 

 

 ...... 

 

  یرفعت از انها  کرد،استاد یم  یتند جزوه بردار  تند

 داد، ینم دن یبود که مجال نفس کش

 

 دستش درد گرفته بود  مچ

 

 م، یدار  زییمبحث کو  نیجلسه بعد از ا دی_خسته نباش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یگر،نگاهی روز د  ۲ شد ی م ی، جلسه بعد دیکش یپوف

 به جزوه انداخت

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 کرد، یحجم را چگونه حفظ م نیا

 

 ؟  نتیببرم تا کاف  یجزوتو واسه کپ شهی_ دردان م

 

آمد دست رد به   یبه نرگس انداخت دلش نم   ینگاه

 اش بزند  نهیس

 

 کشه؟ی_کارت چقدر طول م 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 رمیم  نیبا ماش ستین شتریساعت ب می_ن

 

 را سمتش گرفت  جزوه 

 

 اونجا  ا یکافه دانشگام ب  ی_تو

 

رفت، داخل کافه شدو   دویگونه اش را بوس  نرگس

 نشست  یدنج  یجا 

 

  یبرا  یامیپ چی ه اکویبه سفارش د شیدو روز پ از

 نگرفت،  یتماس ا یحمزه نفرستاد 

 

 د، یکشیچشمان مهربانش پر م یبرا دلش

 داشت!؟   یچگونه طاقت دور او

 

 _سالم 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را باال آورد    سرش

 

 _سالم 

 

 نم؟یبش شهی_م

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 《مگر جا قحط است؟  》دیبگو  خواستیم  دلش

 نگفت اما 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 جواب داد  داشتیکه کوله اش را برم یحال در

 

 رفتمیداشتم م گهیمن د کنمی _خواهش م

 

 شکور دست بردار نبود،  نا یس اما 

 

 ی با خودتون صحبت کنم خانوم دولتشاه خوامی_من م

 

 ؟ یچ ی _درباره 

 

متوجه  رمیچند لحظه وقتتونو بگ دی_اگر افتخار بد

   دیشیم

 

 حوصله بحث درباره درس را نداشت اصال

 

امروز اصال حالم خوب   یول گمیم نویکه ا  دی_ببخش

 گهی وقته د هی یباشه برا ستین

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شکور نگران شد  نایلحظه احساس کرد نگاه س کی

 نکرد  ییاعتنا  اما 

 

 مارستان؟ یب میبر دیخوای_خدا بد نده م 

 

 _نه ممنون ، با اجازه 

 

 محوطه نشسته بود  یها  یصندل  یکافه رو  رونیب

 

 بود  کیکردم تراف  رید دیببخش  یی_وا

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 تکان داد  ی سر  مغموم

 

 نداره،جزوه هارو بده برم  یبی_ع

 

 ی تشکر کردو بعدم خداحافظ یدوباره کل   نرگس

  زد یقدم م یارام به سمت درخروج آرام

 

 ؟ ی _خانوم دولتشاه

 

هم فشرد، شکور امروز ول کنش   یرا رو   شیها  چشم

 نبود

 

با آن   شیمدل باال  نینگاهش کرد،پشت ماش برگشتو

 جذاب بود   ی شیچشمان م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 حمزه   یبرا زد یکه دلش پر م ییاو  ین برا اما 

 

 دیی_بفرما

 

گفتم برسونمتون ،آخه  دیریراه م دآرومیدار  دمی_د

 د،یندار ی اوضاع مسائد  د یگفته بود

 

 خواستیم هیگر دلش

 

 رم ی_نه ممنون خودم م

 

 د؟یکنی_تعارف م

 

 داد  گری جوابش د یگریجواب داد کس د  نکهیاز ا قبل

 

 دیی_ممنون از لطفتون من هستم شما بفرما 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 از خشم و حرص بود  ی قیحمزه تلف  یصدا

 به دردان انداخت ینگاه بعدم

 

 زم یعز می_بر

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 خانوم؟  دیکنینم ی_معرف

 

 ن...  شونی_ا

 

 _همسرشون هستم و شما؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

نداشت،انگار روح از   یشکور با گچ فرق نا یس رنگ

 شد   رهیتنش رفته بود ناباور به چشمان دردان خ

 

 ؟ی_چ...چ

 

 حمزه سرارسر خشم بود   یصدا نباریا

 

 دردان  می_بر

 

 درآمد  نا یس  یحرکت کنند صدا  نکهیاز ا قبل

 

 گه؟ی_دردان است م

 

کند اوکه اصال   شیدردان صدا  دیزد ، چرا با   خشکش

 نداشت  یآنچنان یبا او هم صحبت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شکور در دست حمزه    نا یس قه یخودش که آمد  به

 مچاله شده بود 

 

دفه آخرت بود اسم زن منو به زبون   ارو ی نی_بب

 رفهمه؟یش ی آورد

 

 کردیفقط دردان را نگاه م جان یاما ب نا یس

 

 را به حمزه رساند  خودش 

 

 میبر ا ی_ولش کن توروخدا ب

 

 از انجا دور شدند رنگ حمزه قرمز بود زور  با 

 نشست صدایرا باز کردو ب  در

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          ۳۱۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

سرش را به   دویدر را با تمام توان بهم کوب  حمزه

 داد  هیفرمان تک

 

 شد،  یدر سکوت سپر  یلحظه ا چند

 

 نره خر؟  ن یبود ا ی_ک

 

 ام یاز همکالس یکی_

 

 صدات زد؟  کی_چرا به اسم کوچ

 

 بار اولش بود  دونمی_نم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _هه

 

 راه افتاد،   نیماش

 

 قبرستونه؟  نهیدوروبِرت باشه جاش س گهی کباری_

 

 ردیخودش را بگ دی آمد که با  ادشینداد  یجواب

 

 ست،چرا؟یازت ن ی_دو روزه خبر

 

 با تعجب نگاهش کرد  برگشتو

 

 _مگه مهمه برات؟ 

 

 آرام تر شده بود  یکم حمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟یکنیفکر م  ی_خودت چ

 

 را نگاه کرد   شی صاف شدو روبرو  دوباره 

 

 هیشروع   یاحمقم که هنوز آمادگ هی کنمی_من فک م

 رابطه رو نداشت 

 

 د یغر  حمزه

 

 _چرند نگو دردان چرند نگو 

 

 ادامه داد  خونسرد

 

ندارم، اگه   یتو ارزش یبرا قته،منیحق  ستی_چرند ن

حل    یدو طرف اصل  نیکه ب یداشتم بخاطر مسئله ا

 گرفتمیقرار نم یتوجهیشد مورد ب

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

          ۳۱۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ی اریکفرمو باال م ی _دار

 

 گم؟یم  قتوی_چرا!؟چون دارم حق

 

 زه یخاطرت برام عز  یدونی_خودت م

 

 تکان داد  ی سر  مغموم

 

از دختر   نکهیا ی برا ست،توین  زی_نه، خاطرم عز

 ی سمت من اومد  یریعموت انتقام بگ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پارک کردو متعجب   ابانیرا گوشه خ  نیماش  حمزه

 زد   شیصدا

 

 !؟  هیچه حرف نی_ا

 

 گوشه دستش اشکش را گرفت  با 

 

تو  ی _حمزه من بهت گفته بودم دنبال آرامشم، ول 

غمزه بخاطر    ، یکرد هی منو تنب اکوی بخاطر غمزه و د

  ؟منویتو چ  یول  اکویعشقش دوباره برگشت کنار د

 کاره بودم  چ یواقعا ه یوقت ،اونمیگرفت  ده یناد

 

 حمزه هم سرخ شده بود  چشمان 

 

 ۳کمتر از  ی_دردان باور کن من فقط شکه بودم تو 

همون مدت   ی خواهرم ازدواج کرده و تو دمیروز فهم

باور   زمیکرده،عز انتیشوهرش بهش خ دمیهم فهم 

  ی بزن تو گوشم ول   ا ی،ب یکن تو همه وجود من 

 نگو  ینطوریا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بعدم   کنه،یبهت ثابت م  نویکرده ا انتی_داداشم خ

فکر کردن داره من   ی رابطه جا  نیحمزه بنظرم ا

 بنا کنم یگرید یزندگ  ریتحت تاث موی زندگ تونم ینم

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۱۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

ما وابسته به  یزندگ  یکه تو نشون داد  ینطوری_ا

منو تو   یاونا عاشق همن ول گست،یدونفر د  یزندگ

 چ... 

 

 _بسه بسه بسه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیکوبیمشت رو فرمان م زدو یم اد یفر حمزه

 

_المصب ادامه نده تمومش کن بگم غلط کردم  

 ؟یکنی خوبه؟بگم گه خوردم تمومش م

 

 زد  اد ی و فر نباریا

 

 _نهه 

 

 بودند  رهیدر سکوت بهم خ  هردو

 

 به زمان دارم  ازی_حمزه من ن

 

 ؟ یچه کار   ی_زمان برا

 

 رابطه  نیفکر کردن به ا ی_برا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چانه اش نشستو سرش را به سمت   ریحمزه ز  دست

 خودش برگرداند

 

من قبول دارم   گمیم یچ نی_خوب گوشاتو باز کن بب

  امتیق  امیتا ق  گهید دم یکه اشتباه کردم و قول م

  یندار  نویبدون حق ا نویتکرارش نکنم و اما تو ا

 ؟ یدی فهم یلحظه نبود من فکر کن  کیبه  یحت

 

 لب زد  د،خفهیاشکش چک قطره

 

 _آره 

 

 د یرا بلع شیلب ها دش یجلو کش  طاقتیب  حمزه

 از هم لب گرفتند یطوالن ی قیوقفه دقا  یاتوبان ب وسط

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 در چشمانش گفت   رهیاز هم جدا شدند حمزه خ یوقت

 

فقط   شه،تویتکرار نم گهی_قربون چشمات برم، د

 کننیم یاون دوتا احمق هرکار  م،اصالیبخند زندگ

 بکنن به ماچه ها؟ 

 

گونه  یدستش را رو   طاقتیرا تکان داد،ب   سرش

 د ینال  دو یحمزه کش

 

 د یترکیم ت ی _دلم داشت از غصه دور

 

 د یکف دستش را بوس حمزه

 

 شه،یتکرار نم گهیخانومم، د شهیتکرار نم گهی_د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یزنگ به مامانت بزن بگو تا شب بامن هی

 

چونو چرا قبول کرد،خودش هم دلش تنگ   بدون

 لحظات دونفره بود، 

 

 ..... 

 

 به خانه حمزه رفتند باهم

 

 عاشقانه بودند  لم یف یهم مشغول تماشا درآغوش

 

 _نگات کنم

 

 را باال آوردو به مردش نگاه کرد   سرش

 

 بوس بده  هی_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را باالتر آورد   سرش

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 شان یبوسه ها   یدرهم گره خورد،صدا شانی لبها 

 شکست یسکوت خانه را م

 

 بده  ی قول  هی_بهم 

 

 ؟ ی _چه قول 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ،ینکن  سه یمقا  یوقت خودتو با کس چیه نکه ی_ا

 باشه؟ 

 

 را با عشوه بست  چشمانش

 

 ی قاط انویروابط اطراف گهیقول بده د  دم،توهمی_قول م

 ؟ یروابط خودمون نکن

 

 د یبوس  قیاش را عم  یشانیپ  حمزه

 

 ارن؟ یب یقول شرف،بگم شام چ  یخانوم دمی_قول م

 

 شدو نشست   بلندو

 

 کنمی درست م  یزیچ هی_خودم 

 

 ؟ ی خوریم ی،چیخودتو خسته کن  خوادی_نه نم 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _اوممم، قول برگر 

 

 رو فرمش انداخت کلیبه ه ینگاه حمزه

 

 همه رو؟   نیا ید ی_کجات جام

 

 مدل ها راه رفت  ن یشدو ع بلند

 

 شم یچاق نم هیکیژنت زمی_عز

 

 ک یژنت نی_جون به ا

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 با لذت و عشق خورده شد  شامشان

 

 گه یشد پاشو د  رم ی_حمزه د

 

کاناپه لم داده بود دست اورا   یکه رو  ی در حال   حمزه

 د یکش

 

 امشبو   ؟بمونی بر یخوای_کجا م

 

 را گرد کرد   چشمانش

 

 شد   ازدهی،پاشو ساعت  یچ گهی_د

 

 رمینگ یعروس   گهی_نامردم اگه تا دوماه د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ ی_پس درسه من چ

 

 دستش را در هوا تکان داد   حمزه

 

ه چه کارت    اد؟دانشگاه ی_درس به چه کارت م

 ابیدر اد؟منویم

 

 را با تاسف تکان داد   سرش

 

باهم  یخواستگار  یقرار تو  یهرچ  ی_ دقت کرد

 کشکه؟ می گذاشت

 

 _مثال؟

 

درس من که قرار بود تا تموم شدنش   نی_مثال هم

که قرار بود   ی خاک برسر  یشنهادایپ ،مثالیصبر کن

 ینزن یازش حرف یتا بعد عقد رسم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ستاده یا شیآماده روبرو  حاضرو

 

 

 ی ها  یکه در برابر خوشگل ستمیمن خواجه ن زمی_عز

 سنگ باشم  ن یتو ع

 

 شد   رمی که د می محترم بر یخب آقا لهی_خ

 

 ........ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 {اکو ی}د

 

اتفاقات   ریدرگ   د،فکرشینوشیم  شیاز ُودکا  سکوت 

 بود،  ریاخ

 

در برابر   توانستینبود اما نم  یآدم صبور  نکهیا با 

 نشان دهد،  یغمزه عکس العمل   یها   یسرد

 

  یز یبود، قبول داشت کم چ زیعز   شیبرا دخترک

 حال  نیبا ا یغمزه بخاطر او گذشت ،ول  ینبود،ول

 مانند قبل کنارش باشد،  توانستینم انگار

 

 بودند،  ده یرس ییبه جاها  ی تا حدود  شی ها  آدم

 که آن قشقرق را به پا کرد،   یجمله پدر دختر از

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ینجا ی،تا ادر روستا   یعاد  یبا زندگ کاریشال   ی مرد

 یبود که دخترک ط  نینداشت،مسئله ا ی مشکل  هیقض

 مدت اصال به خانواده اش سر نزده،  نیا

 

 ینگران ایاسترس  یی خانواده هم بدون ذره ا و

 کردند یرا م  شانیزندگ

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

عازم شمال بودو دخترک هم گفته بود حتنا با او    فردا

 رود یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حدث بزند  قیدق   توانستینم شد،یمسئله حل م  نیا دیبا 

از   یزیاست،اما اسم تارخ مانند آو یکه کار چه کس 

 . کردیم ییذهنش خودنما  وارید

 

  یخسته بود اما تا صدا دیصورتش کش   ی رو  یدست

 برد،یمخوابش ن دیشنیدخترک را نم

 

  یزد، بعد از چند لحظه صدا ضربه《دلبر 》  ی رو

 بلند شد  روحشیب

 

 _سالم 

 

 _سالم  

 

 عروسک؟ ی_خوب

 

 ؟ ی_ممنون،تو خوب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شهیمثل هم چرا》بزند  اد یداشت فر  دوست

  انتیبهت خ   یلحظه فکر کن هی ی تونیم  ؟چطوریستین

 《کردم!؟ 

 

 د یکش یقینفس عم شیبجا اما 

 

  یصبح راه  ۱۰_خوبم خواستم بگم فردا ساعت 

 در عمارت یا ی،آماده بلش زنگ زدم ب شمیم

 

 جاندار شد   یدخترک کم  یصدا

 

 در عمارت  ای_سر کوچه بمون،ن

 

 در حدقه چرخاند   چشم

 

 ؟ یندار  ی_باشه،کار 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



   ری_نه،شب بخ

 

 ری_شب بخ

 

 شد   رهیخ ی گوناگون به گوش یاز حس ها ییا یدن با 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 وجودش را گرفته بود لعنت به همه لعنت،  خشم

 شماره گرفت   عیسر

 

 _بله آقا؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ن؟ یدی_به کجا رس

 

دختره اصال ککشونم   نیخانواده ا  دن ی_آقا بچه ها د

 ریگیخونه رفتم نامحسوس پ ومده یهفته ن هیکه   دینگز

 شدن 

 

 شدن   کنجکاو

 

 _خب؟ 

 

روستا  ی اصال تو شهیم ی سال   ۴،۵آقا دختره   یچی_ه

گفتن رفته شهر درس   ی نشده،خانوادشم به اهال  ده ید

 بخونه،

 

 دیرا پشت گردنش کش  دستش 

 

 جه؟ی_نت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

مادره دختره بعد رفتنش افسرده شده و    نکهیا  جهی_ن

تنش شوهر دادن  ماه بعد رف کی کترشم یخواهر کوچ

 سالش بوده  ۱۴ یاونم وقت

 

 شد یداشت جالب م   انیجر

 

 ؟ ی؟نشونینشد؟آدرس رتونیدستگ  یزی_از خودش چ

 

  یکه تو ییاز دخترا یکی ی _راستش آقا نه ول 

 نیکه اون شب رفت ییآشپزخونه سفره خونه ا

از بچه ها باهاش   یکیگفته    ییزایچ هی کنهیکارم

 گه یم  ویامروز فردا همه چ ختهیطرح رفاقت ر 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 آماده کنن ،  المویشمال بگو و رمی_خوبه فردا م 

 

 گه؟ ی_چشم آقا امر د

 

 یچی_ه

 

 _خدافظ

 

 کیتخت انداخت، یرا قط کردو خودش را رو  تلفن 

 .دیلنگیم ییدختر کذا نیا هیقض یجا 

 

 ........ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 }غمزه{

 

 

کاش تو   گمیواقعا همش با خودم م هی_جاتون خال 

 د،یحمزه هم بود 

 

  داد،کرمیمادرش گوش م یکه به حرف ها  ی درحال 

 زد ی روزش را هم به صورت م

 

  یبه ما خوش گذشته،ک یانگار دی_شما خوش بگذرون 

 د؟ یا یم

 

 گهیبابات م یول م یشنبه اونجا باش۲_واال قرار بود 

اونجا روهم انجام بده بعد    ی سنندج کارا  میبر نجا یاز ا

 ط یکه شرا یدونینده،میتا اول هفته آ تا ینها  میا یم

 برسه یکه بخواد بکار   ستین  یعموت طور

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  و اکی با د توانستیم نگونهید،ای کش یدلش نفس راحت  در

 شود  هیقض ریگیپ

 

رو    ی بهتون خدش بگذره،گوش د یهم خوب بر یل ی_خ

 بابا؟  یدیم

 

 بهت زنگ بزنه گمیکه شد م  داری_بابات خوابه ب

 

 بود  یاوک  زیبرانداز کرد،همه چ نهیرا در آ خودش 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یندار  یدوستون دارم،کار  ی_باشه مامان 

 

 خداحافط ن،یمراقب خودتون باش زمی_نه عز

 

 طور خدافظ . ن ی_شماهم هم

 

رفت، همزمان اطلس   ن ییکوچکش را برداشتو پا  ساک 

 زد  رون یخانوم از اتاق ساالر خان ب

 

 ی_سالم اطلس جون

 

 ری_سالم مادر صبحت بخ

 

 د یشدو گونه اطلس را بوس خم

 

 داره؟ ی_ساالرخان ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 صبحانه بخور   میبر  ا ی_آره مادر ب

 

سر بهش    هیمن   ینیچیم  زوی_باشه فدات،تا شما م

 بزنم،

 

 استخون،  ی پوست رو ی شد  عیسر  ا یخب پس ب لهی_خ

 

 تقه به در زد  چند

 

 اتوی_ب

 

را باز کردو داخل شد،ساالرخان روزنامه بدست    در

 مخصوصش نشسته بود  ی صندل   ی رو

 

 _سالم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ان لحظه چقدر   داندی م یباال آمد و چه کس رمرد یپ نگاه

از جانش را به آغوش   زورینوه عز خواستیدلش م 

 بکشد؟ 

 

 _سالم،چه عجب؟ 

 

 د یکش یقیعم  نفس

 

 اکو ی شمال،با د رمی_دارم م

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 مکث پاسخ داد   یساالر خان باال امدو با اندک  نگاه

 

 ری_سفر بخ

 

 خدافظ  رمیم گهی_ممنون،من د

 

 _خدافظ 

 

اطلس خانوم   نیرنگ زیبه آشپزخانه رفت،م  میمستق

 از او بود  ییرایآماده پذ

 

 مادر  نیبش ا ی_ب

 

_ممنونم اطلس خوشگله چقدر دلم هوس صبحونه 

 کرده بود 

 

انداختو  ینیدستش را داخل س  یتو ازچهیپ  اطلس

 رفت   یچشم غره ا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 زی سر م  ی روز چقد اومد ۷،۸ نیا  دمی_د

 

 د ینان تست کش یصبحانه را همراه کره رو  شکالت 

 

 بودم  حالیب  کمی دی_ببخش

 

 تکان داد  ی سر  اطلس

 

 ونه همه حال ندارنخ  نیا یمادر تو  ی_ه

 

 د ینوش شیکاکائو ریاز ش یا جرئه

 

 افتاده؟  ی ،اتفاقیشده اطلس جون ی_چ

 

 چه کرده، ده یفر دیبگم،فروز فهم یمادر چ  ی_هِ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۲۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 خته یبود عمه فروز همه جا را بهم ر مطمئن

 

 کرد؟  کاری_چ

 

کردو    یزار  ونو یعالمه ش هیکنه؟  کاریچ  یخواستی_م

بره سراغش آقا   خواستیداد، م نی فوشو نفر دهیبه فر

  اورد،آخیسرش م  ییبال ه ی رفتیاجازه نداد وگرنه م

چه ها که   ینیبب یستیخانوم بزرگ آخ خدا رو شکر ن

 نشده، 

 

 ان داد را با تاسف تک  سرش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 عمه بره  نیذاشتی_کاش نم

 

 دیکوب شی پا  یبا حرص رو   اطلس

 

روزا دق  نیبخدا از حرص هم ترکهی_دلم داره م

نباشه،بع م چطور   ده یدوس دارم سر به تن فر کنمیم

 شد؟ یمگه بند م م؟یداشتی فروزو نگه م

 

 ن؟ ی با من ندار یفداتون بشم کار  یدونم،مرسی_چم

 

 به ساکش نگاه کرد   یجان حرص  اطلس

 

 ؟ ی_کجا بسالمت 

 

 را لوس کرد  خودش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یبرا  رمی م گههه،دارمی نگو د ی نموری_اطلس جونم ل 

 شمال  کی واسه شرکت شر قاتیتحق

 

 _برو مادر خدا بهمراهت،فقط مراقب خودت باش 

 

[11 /16 /2021  6:12  PM] 

 

          ۳۳۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 شدو در را بست   نیماش  سوار

 

 _سالم،

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  اندازدیبه سمتش ب ینگاه  یحت  نکهیبدون ا اکو ید

 حرکت کرد 

 

 سالم کی _عل 

 

 جوابش را داد که تعجب کرد   حالیسردو ب  آنقدر 

 شد  یسرد سپر  یدر سکوت ریمس  نصف

 

 ؟ی زنینم  ی_چرا حرف

 

 به جلو بود  رهیهمچنان خ  اکو ید

 

تشنه  ،حاالیدادیبزور جواب م شبیبگم؟توکه د ی_چ

 ؟ یحرف

 

 اش شده بود  یدلخور  متوجه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نیخته،همی_من فقط ذهنم بهم ر

 

  یختگ یبهم ر نیمنم آوردمت تا به ا ی _اوک

 سروسامون بدم

 

 نگاهش کرد   مظلوم

 

 !؟یاز رو بست رو یکنم،شمشی خواهش م اکو ی_د

 

 _نه اصال،  

 

 ؟ی کنیرفتار م  ینطوری_پس چرا ا

 

 نتواست خونسرد باشد  گرید  نباریا

 

  یچطور رفتار کنم!؟منکه هرچ دی با  قا یدق یبگ شهی_م

تو   شمی نرم م ی ،هرچیکنیتو بدترش م امیکوتاه م 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



متاسفانه   خواستم،کهیاز تو اعتماد م ،منیشیسخترم

 ،ههیکرد غیدر

 

 کرد آرامش کند  یسع

 

 کار یچ نجا ینداشتم االن ا نانی_من اگه بهت اطم

 کنمیشوکه ام،خواهش م  کمی!؟من...من فقط کردمیم

 کمیکه بعد اون مسئله  یعیزنم،طب  هیبهم حق بده،من 

 زم یبهم بر

 

 ادامه نده  گهی_باشه،د

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۳۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

هم به  دادیرا کش نداد،حق را هم به خودش م بحث

 کرده،   یرو  اد یز یداشت کم  اکو،قبولید

 

آن اتفاق هم   ی ادآوریبا  یبخدا قسم که حت ی ول 

 زن، کی یبرا  ستین ی زیچ رد،کم یبم  خواستیم

 

 ت یبرو یخوشبخت یکه دروازه ها یکنیفکر م یوقت

 ی باز شده طوفان زده شو

 

  یجلو  اکویاصال توقف نکردند،فقط د  ریمس درطول 

  کسی دو پرس کباب م ستادویا  یراه نیرستوران ب

 گرفت 

 

غمزه گذاشتو روباره حرکت    ی پا  یهارا رو  کباب

 ظهر هم گذشته بود  ۲کرد،ساعت از 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یاز پرس هارا باز کردو تکه ا  یکیاش بود ، گشنه

 کباب داخل نان چرب گذاشت ، 

 

 گرفت اکوی دهن د  یرا جلو دستش 

 

 خورم ی_نم

 

 زنمیمنم لب نم ی _گشنمه بخدا اگر نخور

 

لقمه خودش   کینرم شدو دهانش را باز کرد، اوهم

 اکو یلقمه د کی خوردیم

 

 چرب شده بود  شیها  دست

 

 دستامو بشورم،   یستادیا یجا م هی_کاش  

 

را به   شیدست چپش را گرفت و انگشها  یکالم  بدون

 دیمک  دو یدهان کش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 مرد بغل دستش ضعف رفت،تخس گفت یبرا دلش

 

 دستتم بده  یکی _اون 

 

 را هم داد   گرشیدست د مشتاق 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۳۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

کرد،خم شدو چانه   زیدستش راهم تم یکیان  یوقت

 د یمردانه ش را بوس

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زم ی عز ی_مرس 

 

 خورد  نی نگفت اما گوشه چشمش چ  یزیچ  کو ا ید

 بود  یهم کاف  نیهم

 

 ..... 

 

 شدند  یمدرن کویش  یالیو  وارد 

 

 کجاست؟  نجا ی_ا

 

 خودم   یال ی_و

 

 را باال برد  شان یساک هردو اکو ی شدندو د  ادهیپ

 

 داشت  ینیو دلنش کیکامال مدرن، ش یفصا  الیو   داخل

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 خوشگله،مبارک  یل یخ نجا ی_ا

 

 واقعا خستم میاستراحت کن کمی_ممنون،بهتره 

 

خسته   اد یتو برو استراحت کن من ز زم ی_بلشه عز

 نشدم 

 

 رفتم ،منی _اوک

 

کاناپه انداخت،دستو   یرا درآورد و رو   شیمانتو

 را باز کرد   خچالیصورتش را شستو در 

 

،به همراه قارچ   یریپن ی ژامبون و سوس یمقدار 

 ر یعالمه پن کی  هم شانیدرآوره و ورق ورق کرد رو

 خت،یر

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          ۳۳۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

  الشیخ یزیاز تم یبه اشپزخانه انداخت وقت  ینگاه

 رفت   وی راحت شد سراغ ماکروو

 

بود ،باال رفتو در    ۹حاضر شده بود، ساعت   ش یغذا

 را عوض کرد،   شیسکوت لباس ها 

 

و صورت مردش را نوازش   دی تخت خز یرو  آرام

 مردش آرام باز شد  یکرد،چشم ها

 

 ؟ یدی_سالم آقا خوب خواب

 

 تخت نشست   ی بخود دادو رو یکشو قوس اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ی _آره،تو اصال چش رو هم گذاشت

 

 زد  یلبخند

 

 شب بخوابم  یبارکی حاضر کنم  _نه،گفتم شامو

 

 گرم شد  اکو ی د نگاه

 

 عروسک؟ ی _مگه شامم درست کرد

 

 دیناز خند با 

 

  زویم ی دستو روتو بشور ؟تای فک کرد ی _بله پس چ

 . دمیچ

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

          ۳۳۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

در آورد، دوبشقاب و    ویفسفودش را از ماکرو ینیس

 گذاشت  زیم ی چاقو چنگال هم برداشت و رو

 

 را باز کردو دلستر و دوغ را هم در آورد    خچالی در

 ینداخت یخودتو به زحمت م دینبا  زمی عز ی_خسته نباش 

 

 اشاره کرد  یزد و به صندل یلبخند

 

 ن ینکردم که، بش ی _کار

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



و نصف غذا را  را برداشت    اکوید ی جلو  بشقاب 

 د یکش شیبرا

 

شروع کردند، خدارا شکر    دویخودش هم کش   یبرا

 آب شده بود،  خشی انگار  اکو ید

 

 گرفت   اکوی را سمت د وانش یل 

 

 زی_عشقم برام دلستر بر

 

 دلسترش را خورد ادامه داد  یوقت

 

 ه؟ی_برنامه چ

 

به خود   یمتفکر افهی ق دویدست از خوردن کش اکو ید

 گرفت 

 

 _آمار خانواده دختره رو درآوردن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۳۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

اش شد و آرامش   آشفته《دختره》کلمه  دنیشن با 

   د یخودش را هم حفظ کردو مشتاق پرس

 

 _خب؟ 

 

صد   تشیو جذاب دیشستش را به گوشه لبش کش   اکو ید

 چندان شد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دادن   کیهم که کش یهفته ا کی  نیا گنی_بچه ها م

 د یاز دختره نبوده و خانوادشم ککشون نگز  یخبر

 

 دانشجو باشه  د ی_اوممم،خب شا 

 

دادو متفکر به    یاش را به صندل  هینک نباریا  اکو ید

 چشم دوخت   نیزم

 

  ی ازش نبود تو یشهر اسم  یدانشگاه  ها   ی_نچ تو

 نطور،حاالیهم هم  یعموم ویدانشگاه  یخوابگاه ها 

 نهیا شیجالب

 

 کنجکاو نگاهش کرد  دویرا جلو کش خودش 

 

 ؟ی_چ

 

  ستیروستا ن  یساله دختره اصال تو  ۵،  ۴ کی _ نزد

  یروستا هم گفتن رفته شهر درس بخونه ول یبه اهال

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زیچ هی هیقض میکه ما دار یخب با توجه به امار 

 گستید

 

   دیترس یکم

 

دختره کجاست؟از کجا   نیپس ا  ترسم،ی من م اکو ی_د

 شد؟   داشیپ

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۳۶#پات

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 قهقهه زد  اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 عروسک؟  یترسیم ی_از چ 

 

 ی_از همه چ

 

 من هستم نترس  ی_تا وقت

 

 د یفتو پشت دستش را بوسدستان غمزه را گر 

 

  چیامنه و ه شهی_فقط پشتم باش،اونوقته که جات هم

 افته ینم  یاتفاق

 

 را تکان داد   سرش

 

 پشتت باشم  دمی_قول م

 

 ...... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  اکویگذاشتو باال رفت د خچالی یغذا را تو هیبق

 مشغول صحبت با تلفن بود 

 

از داخل ساک   یشبش را همراه لباس خواب عناب  کرم

 را شست   ش ی لباسش در آورد مجدد دستو رو

 

  شیرا عوض کردو مشغول کرم زدن شد،صدا لباسش 

 گونه   ادیلحظه فر کیلحظه آرام بود  کی اکو ید

 

 را شانه زد   شی را برداشتو آرام آرام موها   شانه

 که تلفنش را قط کرد سمتش برگشت  اکو ید

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۳۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

که   ینطوریخودتو؟ ا یکنیم یعصبان   نقدری_چرا ا 

 یش یم ریزود پ

 

 زد  یچشمک طانیبا وجود اخمش ش اکو ید

 

 کنمیم نتیبشمم تام ری_نترس عروسک پ

 

 رنگ گرفت  شیها  گونه

 

 ا یحی_ب

 

 ست یکه حالم خوش ن نجا یا ا ی_ب

 

گذاشتو چهاردستو پا با   ی عسل  ی اش را رو شانه

 ناز گفت  دوبا یعشوه به سمتش خرام

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _مگه من مسکنم آقا!؟ 

 

   دیدستش را گرفت و سفت در آغوشش کش  اکو ید

 

 واسه من  ین ی_تو خود خود ُمرف

 

 د یچانه اش را بوس  دو یکش  ششیته ر  یرا رو  دستش 

 

 _دلم برات تنگ شده بود 

 

 سخت شد   ش یمرد روبرو اهنگ

 

 ی خواستی_خودت فاصله م

 

 د ی مال  اکویستبر د  ی نهیاش را به س گونه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  گهید دی_ببخش

 

 اش شد  یمخمل  یمردش بند موها   دستان

 

 نبخشم!؟  تونمیمگه م یزیر یکه تو غمزه م ینطوری_ا

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۳۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 کرد   یلوند   دوباره 

 

 _نچ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 چانه اش را گرفتو سرش را باال آورد    اکو ید

 بهم گره خورد  نگاهشان

 

 برازندته؟ یل یاسمت خ یدونستی_م

 

 نگاهش کرد   فتهیش

 

 نه؟ی_نظر تو ا

 

 د ی ملوس عروسکش را بوس  یشانیپ سیخ

 

 _آره  

 

 طوره  نی_پس حتما هم

 

 دیچیوار بهم پ چکیبهم گره خوردو تنشان پ شانی لبها 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ....... 

 

مورد نظر    ی شدندو به سمت روستا   نیماش  سوار

 حرکت کردند  

 

 اکو؟ی_د

 

 _جون؟

 

 باشه؟   ی _بنظرت امکان داره دختره دختر فرار

 

 ستین دی ازش بع یچی ه دمیکه من د ینی_ا

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۳۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

مدلشان وارد روستا شد نگاه    نیآخر ن یماش یوقت

 ماند  رانیمردم ح 

 

 بودند   ده یند کیرا از نزد ینیماش نیبحال چن تا 

 

بود اما آنقدر   زیو دل انگ بایروستا به شدت ز عتیطب

 لذت ببرد  طیاز مح توانستیلشوره داشت که نمد

 

 دیکش  نییرا پا شهیش  ستادویا یرزنیپ  کینزد اکو ید

 

 _سالم خانوم 

 

 کنجکاو نگاهش کرد   رزنیپ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _ سالم،بفرما

 

 از کدوم طرفه؟ ی جعفر  ی_خونه آقا

 

 طلبکار نگاهش کرد   رزنیپ

 

 ه؟یچ ی _کار شما با داداش من چ

 

 خنده دار بود  ی قلدور حالت 

 

 _با خودشون کار دارم

 

  دیکاره که من نبا  یچ یداداشه َمنه چ ی َمرد  گم ی_م

 بدونم؟ 

 

 بدون حرف اضافه گازش را گرفتو رفت  اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یکرد  نی_وا!چرا همچ 

 

 د یرا باال کش  شهیش

 

 پر چونه هاست؟  نی از ا یدی_ند

 

 پسر بچه آدرس را گرفتند کی تر که رفتند از  جلو

 به پسرک داد  یتراول صد  هی تشکر  یبرا اکو ید

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 باغچه کوچک کیساده و دوطبقه با  یا خانه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ساله از   ۳  ا ی ۴دختر بچه   کی  نیمحض توقف ماش به

 آمد   رون یخانه ب

 

 ه؟ی_کارتون چ

 

 خم شدو با لبخند نگاهش کرد   غمزه 

 

 ه؟ی_سالم خوشگله اسمت چ

 

 دیخند زیر دخترک

 

 _گلرو 

 

 مامانت خونس؟ یچه اسم قشنگ زمی_عز

 

 اش را پشت گوش زد  ییخرما  یموها دخترک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ده یم رینشسته داره داداشمو ش  زیعز شی_آره پ

 

اومده کارت  یخاله ا هی اد؟بگویب یصداش کن  شهی_م

 داره 

 

 دادو دوان دوان داخل رفت تکان   ی سر  گلرو

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 را روشن کرد   گارشیس  اکو ید

 

 نکش  گاری_س

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

   یل ی_سرده خ

 

 سالم کرد  یادامه دهد کس  نکهیاز ا قبل

 ساله   کی دی پسر بچه شا  کیساله با  ۱۸،۱۹ ی دختر

 

 ن؟ یداشت ی _با ما کار

 

 پا انداخت ریرا ز  گارشیس  اکو ید

 

 د؟ یهست ی جعفر ی_شما دختر آقا 

 

 دیاش را جلو تر کش  یروسر 

 

 شده؟   یزی_بله، چ

 

 می_نه در رابطه با خواهرتون مزاحم شد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیاز رخ دخترک پر رنگ

 

 _ش.شبنم؟

 

 د؟ ی_مگه چند تا خواهر 

 

 د؟ یازش خبر دار د یتا، تو روخدا بگ۲هول گفت :  با 

 

 انداختو جلو رفت  اکویبه د  ینگاه

 

 م؟یصحبت کن گهیباهم د  شهیم زمی_عز

 

 شد  ران یح دخترک

 

 سالمه؟  میآبج دی_تورو قرآن بگ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .  میصحبت کن  دی_با 

 

 ...... 

 

  ی ماریب فویکه داخل شدند زن ضع شدیم  یا قهیدق  ۱۰

 بود  دهیخواب  ییکنج اتاق روبرو

 

 بود  دایفاصله هم پ ن یرنگش از ا  یزرد 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را در همان اتاق گذاشتو چند تکه   شیبچه ها  دخترک

 گذاشت شانیجلو  یاسباب باز

 

 ها اشاره کرد   ینشست و به چا  شان یجلو آمدو 

 

 چشه؟  میآبج دیناقابله،فقط بگ دیی_بفرما

 

 نبود  ی نگاهش عاد استرس

 

  یبند زندگ میمن اومدم چون زندگ   زم یعز نی_بب

 شوهر منو برده   یخواهرت شده،خواهرت آبرو

 

 دیبه صورت خودش کوب یل یس  رانیح  چارهیب دختر

 

 کرده؟ کاری_خاک به سرم چ

 

  زیر کیکرد،او هم  فیتعر  شی را کامل برا  ماجرا

 ختیریاشک م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 قتمی_حاال نوبت توا،باور کن من فقط دنبال حق

 

 اش پاک کرد  یرا با روسر  شی اشکها 

 

عالمه خاطر خواه داشت،همه  هی ی_از همون بچگ

بودن،دوتا از عمو زاده  مادرم خواستگارش   لیفام

من به   گفتیداد،میاون محل نم یخواستنش،ولیهامم م 

 کنم یشوهر نم  یدهات

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به شهرو   یتو سر که زندگ زدیمادر بدبختم م ی_هرچ

  ا یشهر  یکلفت گفتیم  رفت،یبه گوشش نم ستیدهات ن 

 دهات،   یشرف داره با ملکه بودن تو

  غمبریبود و هست،خدا و پ ییمرد با آبرو  آقاجونم

سرش که تمومش کنه   یتو زدیم  یهرچ  شه،یسرش م

 کرد یباز قبول نم

 

مکث   هیشدو بعد از چند ثان  رهیتاسف به پنجره خ با 

 دوباره ادامه داد

 

چند  هی نجا ی له مامانم اومد اروز دختِر دختر خا  هی_

 هیشبنمو ببرم  دیموند موقع رفتن گفت بذار   یروز 

  ی افته،ول یمن باشه بلکه دز هوس ب شیپ یچند روز

 برگشت بدتر از قبل شده بود،   یباطل بود وقت الیخ

 

  گرفت،آقاجونمیلحظه هم جا نم  هی یحت گهی د حاال

خواستگارش   نیواسه بهتر  دید ی نطوری اوضاعو که ا

اومدن موقع حرف   یگذاشت،وقت یقرار خواستگار

 رون یزد ب تیبا پسره کرد که با عصبان یزدن کار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به پسره گفته  میدیبدنبالش،بعد چند روز فهم خانوادشم

شده که سگ در    هیپسر شهر هیبوده که عاشق 

 خونش به تو شرف داره 

 

 هی شروع شد مامانم و آقاجونم شبو روز گر  دعوا 

از حرفش کم   یبه باد کتک ول بستنشیم وکردنیم

 اوردینم

 

  مشیرسوند یبا بدبخت یروز رگه خودشو زد وقت  هی

روز ۳فرار کرد،  یچطور دونهیدرمونگاه خدا م

 بعدش زنگ زد به خونه من برداشتم

 

  یتو م،آقاجونمیجاش خوبه و فراموشش کن گفت

 رو نداشت   لیفام

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          ۳۴۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

ساله و مادر بدبختمم حرف بسته  ۱۳منه  پشت

  یخواستگار  نیبودن،مامان بدبختم افسرده شد، اول 

 که برام اومد آقاجونم شوهرم داد 

 

  یمن برا  شهیشونیپ ی که رو یبابت ننگ دیترسیم

 باشم،  نیخونه نش شهیهن

 

   ست یگر یها   یشکستو ها  بغضش 

 

بود که شوهرم آدم راستو   ن ی_تتها شانس من ا

همه حرف    نیبا ا  دیمنم با  دونهیدرسته وگرنه خدا م

 شدم یم  یکوه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود،نم   رهیخ ینگاه کرد ،با اخم به قال اکو ی د دگبه

 سوخت ی خانواده م نی اشکش را گرفت دلش به حال ا

 

 کنمناراحتت  خواستمینکن ،واقعا نم ه یگر زمی_عز

 

شرمنده شمام، روم   ه،منیچه حرف نی_نه خانوم ا

شما و شوهرتون   ی چطور تو رو دونمیبخدا نم اه یس

 نگاه کنم. 

 

 گرفتندو حرکت کردند.  یدخترک خداحافظ از

 

 ...... 

 

 هی ی بخاطر آرزوها  چارهیناراحتم خانواده ب یل ی_خ

 نفر نابود شد 

 

 بود   ش یرو  شیپ ر یمس رهیاما خ اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ،رسمایکنیفکر م  یتو به چ کنمیفکر م ی_من به چ

 میهنوز اول خط هی قض ینجا یتا ا

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 اش را باال انداخت شانه

 

 ق...  نیا  ریمن از خ اکو،ی_د

 

 شد  زیت اکو ی د نگاه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به همه ثابت بشه که همش دروغ   دی_من نگذشتم با 

 بود، 

 

 شد  یدر سکوت سپر   ریمس هیبق

 رستوران نگه داشت  کی  ی جلو

 

 شو   ادهی_پ

 

 اش شکل ناله شد  افهیق

 

 میبخور الی و میبر ری_نه تو روخدا بگ

 

 رم؟ یبگ یخب چ لهی_خ

 

 اش را باال انداخت شانه

 

 خورم یم ی گرفت ی نداره هر چ ی _فرق

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نشستو حرکت کرد  اکویربع د کیاز   بعد

 د ی کش بو

 

 ؟ یگرفت ی_چ

 

 _فسنجون 

 

 ..... 

 

سرت    ییکرده بال یی_خودتو ناراحت نکن عمه،  خدا

 اد یم

 

 کرد یم ونی همچنان ش  فروز 

 

چه کنم؟خاک بر سر   یگی_برادرم خونه خراب شده م 

 منه خواهر 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 د یاش کش یشانیبه پ یدست

 

که   ی ومد؟کسیاز دستت برم ی_مگه شما چه کار 

   ستیهم جلو دارش ن یکس  ره یبخواد راهشو کج بره م

 

عموت تو چه حالو    ی بچه ها  ینیبب دی_غمزه با 

ناز   گفتیکه رفتم خونشون مستخدم م روزی،د ن یروز

اصال   رون ی هم زده ب ینزده نام ی زیروز لب به چ ۳

 کجاست،   ستیمعلوم ن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  نشانیکاش ب یبود ،ا یاوضاع ناراحت کننده ا  واقعا

 بود تا حداقل کنارشان باشد  افتاده ین یفاصله ا

 

  یخونه عمو، کنار ناز باش  ی موندی_عمه جون کاش م

 حداقل 

 

 دیکش  یآه فروز 

 

 کهیاون زن ادیروزگار ،طاقت خونشونو نداشتم  ی_ه

 هینازو بزورفرستادم حمام،با   یافتادم،ولیم طهیافر

 هم غذا خورد  یکمیعالمه خواهشو التماس 

 

 _عمو چطور بود؟ 

 

نگاهش داغون بود،انگار   یکه خوبه ول دادی_نشون م

 ندارن ییسو گهیچشماش د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گفتن حرفش دو دل بود  یبرا

 

بگم فقط توروخدا ناراحت   یزیچ هی خوامی_عمه م

 نشو 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 _نه قشنگم بگو؟ 

 

، اما  میدونیم نویاه بود همه ا_عمه کار زن عمو اشتب

 بنظرم عمو ببخشه ،چ.. 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که به برادر   ینگو، زن یچی ادامه نده،ه سسسس ی_ه

نگاه  یچطور  گهید  یکنه به مردا  ر یآدم نگاهدغ

نبوده؟از کجا معلوم   ی کجا معلوم با کس  کنه؟ازیم

 باشه؟ دهیند  انتیعمر خ   هیمن   چارهیداداش ب

 

 تکان داد  یسر   مصتائل

 

 واقعا   دونمی_راستش حرف شما درسته ، نم

 

کاناپه نشستو در سکوت   ی از مکالمه با فروز رو بعد

 شد   رهیخ tv اهیبه صفحه س

 

 شد یدور نم  الشیلحظه هم از خ کی یدخترک حت فکر

 

کند و خانه را   یسک یر نیچطور توانسته چن  نکهیا

 قابل باور نبود  شیترک کند برا

 

 را گرفت  اکو ید  شماره

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _الو؟ 

 

 ؟یی ؟کجا ی،خوب  زم ی_سالم عز

 

هم   یخوب یاونجام عروسک خبرا گهیساعت د هی_تا 

 دارم 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 د یباال پر شیابرو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 منتظرتم زنی عز ی_خوش خبر باش 

 

 ..... 

 

 گذاشت   اکو ید نهیس یرا رو   سرش

 

 گ؟ی_خبرتو بگو د

 

 همچنان با خالل دندان مشغول بود    اکو ید

 

 کردم  دایاز دختره پ یزیر  ینشون هی_

 

 تخت نشست   ی رو جانیه با 

 

 _خب؟ 

 

 شد   سوانشیبند گ اکو ید  دستان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خب به جمالت عروسکه من

 

 را تنگ کرد   چشمانش

 

 ؟ یدیکشش م  ترکمویم ی دارم از فضول  یدونی_م

 

 دیخند  اکو ید

 

دختر خاله رو   نیها آدرس هم گر،بچهیخب ج لهیخ_

 سراغش  میریکردن،فردا م دایپ

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۴۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 د یدراز کش  شی سرجا   دوباره 

 

 اکو؟ی_د

 

 _جانم؟ 

 

 عشقش دوخت یخ یرا به چشمان   نگاهش

 

  ی_دلم به حال خانواده دختره سوخت، معلومه ادما 

 نیا  چارهیب

 

روباه   نیهمچ هیمن نسبت بهشون خنثام،   ی _ول 

 داره   نا یرگ از هم ی مکار

 

 شون یباعث نابود اهاشونیآدما رو  یوقتا بعض ی _گاه

 شد   اهایرو نیهم یاونم قربان  شه،یم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _عروسک؟ 

 

 _بگو عمرم؟ 

 

 د یشکمش لغز  یرو  اکوید  دست

 

 ه؟یچ  انیاکشن اطراف یر  یرت اگه حامله بش_به نظ 

 

 چشمان گرد نگاهش کرد  با 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

  شی روزها   نیا یا یحیرا پشت دست مرد ب دستش 

 دیکوب

 

 ؟ یچ گهیت،دی تربی_دستتو کش ب

 

 و مسر ادامه داد  یاما جد  اکو ید

 

 شنیکجاشه؟همه زنو شوهرا بچه دار م بشی_ع

 

 بود سر پله اول  دهیپر  دوباره 

 

 نیواقع ب کنمی خواهش م اکویخونه اول؟د می_بازم رفت

 باش 

 

 در هم رفت  اکوید یها ابرو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

باردار دنت   یعنی تی،واقعی تو زنه من یعنی تی_واقع

 منو تو یعنی تی نداره ، واقع ی مشکل 

 

 ان یدر جر دیبا   شه؟اونا یم یخانواده ها چ   فیپس تکل _

  ی خواستگار ا یب رن،اصالیقرار بگ

 

 جواب داد   عیسر

 

به   نیا یاصال شک نکن، ول امی_معلومه که م

 ینداره ،تو االنم زن من یروابطمون ربط

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 گذاشت اکو ید نهیس یرا رو   سرش

 

از زنت عشقتم هستم،عمرتم هستم،جونتم  ری_من بغ

  یمادر بشم، قطعا تو خوامیهستم،اما تا بعد ازدواج نم

  نیعم  ست،ما یمن آسون ن ی باردار طیشرا نیا

 م یرو دار شیدوره پر از تنش رو پ هی شمیطور

 

 دش یدور کمرش حلقه شدو باال کش اکو ید  دستان

 

 تو هیدختر شب هیواسه  زنهی_دلم پر م

 

 را نوازش کرد   صورتش

 

 ی رسی _مطمئن باش به ارزوت م

 

 یخواستگار  امی_به محض اومدن بابات م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اش به هوا رفت قهقه

 

 من از خدامه زم ی_باشه عز

 

 ...... 

 

 بودند    ستادهیآپارتمان مورد نظر ا   ی جلو

 

 م؟ی_بر

 

 نگاهش کرد  اکو ید

 

 رم ی_تو کجا؟ خودم م

 

 زد   شی رفته صدا وا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 باشم  خوامی!من ماکو ی_د

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

تا سه چار   کننیچارتا آخو ناله م  یا یم ست،ی_الزم ن

 ی شیساعت پکر م

 

 نگاهش کرد   مصمم

 

منم  یمن باهات اومدم که هرجا رفت  ی ول _

 کنم، یباشم،خواهش م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تکان داد  ی سر

 

 شو   ادهی_پ

 

 _کدوم واحدن؟

 

 اش نگاه کرد  ی اخم آلود به گوش اکو ید

 

  موینظم زندگ ی چجور طهیدختره افر نی،بب۶_طبقه 

 ختی بهم ر

 

صاحب خانه بلند    یجوابش را بدهد صدا  نکهیاز ا قبل

 شد 

 

 د؟یی_بفرما

 

 ستاد یا نیدورب ی جلو  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ ی_سالم،خانوم محمد

 

 _بله ، شما؟ 

 

 انداخت اکویبه د  ینگاه

 

 _ از طرف بانک مزاحم شدم

 

بکشاند،بعد   نییاورا پا  نگونهیبود که ا  نیا قرارشان

 بابت اطالعات بدهند،  ی هم مبلغ قابل توجه

 

  دا یشد  نیبودند ا دهی فهم اکوید یکه آدم ها ییآنجا از

نقشه معقول   نی شار است اتحت ف  یبخاطر وضع مال 

 د یرسیبنظر م

 

  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که   شهیم ی سال  کیرو  ؟خونهیچ  ی_بانک؟بانک برا

 دم یخر

 

جلو آمدو    اکویانداخت ،د اکو یبه د ییدرمانده ا نگاه

 آرام کنارش زد 

 

 د یپول برنده شد ی مقدار هی_خانوم 

 

 رسما به تته پتع افتاده بود  چارهیب زن

 

 _و..واقعا!؟ 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 نییپا  دیای_بله لطفا ب

 

 __اومدم، 

 

 ست؟ ی_بنظرت کارمون اشتباه ن 

 

 نگاهش کرد  یجد  اکو ید

 

قرعه   هیاز  شتریبهم بده ب ی_اصال،اگر اطالعات کاف

 کنم یبانک کمکش م  یفوق العاده تو  یکش

 

 باز شد  ی لحظه بعد در ورود چند

 

 باال  دییبفرما  دی_سالم،خوشامد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



آنقدر   چارهیو باال رفتند،زن ب رفتندیپذ  لیکمال م با 

اصال به  پشانیهول بود که با خودش فکر نکرد ت

 خورد یمامور بانک نم

 

  زاتیدوخوابه با تجه کویخانه شدند،آپارتمان ش  داخل

 جالبو نسبتا کامل

 

 دینیبش دیی_بفرما

 

 نگاهش کرد  ینشستو جد اکو ید

 

درباره    یاگر هرچ  یول  میومدی_خانوم ما از بانک ن

  یدوبرابر قرئه کش یبهممون بگ یبدون ی شبنم جعفر

 کنم یبانک کمکت م

 

 نگاهشان کرد  دهیپر یمبهوت و با رنگ  زن

 

 د؟ ی خوایم  یمن چ د؟ازیهست  ی_ش...شما ک 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شروع کرد  نها یجو  صلح

 

  نیبند اطالعات ا مونیما زندگ   زم یعز نی_بب

کامل    تویشوهرم مشکل مال  یدختره،اگر کمکمون کن

 کنه یحل م

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ادامه داد  دیسکوتش را د  یوقت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بازم   نکهیو ا م،یستین یخطر ناک  ی _باور کن ما آدما 

تو رو   یمارو کامل جواب بده،ما بده  یتو سواال گمیم

 م،یکنیکامل صاف م

 

 مبل نشست   نیدور تر یرو   زن

 

 د؟یخوایم ی_چ

 

 د یکش یقیعم  نفس

 

که باهات اومد شهر برامون   یاز روز اول خوامی_م

  شیبار با خودت آورد نیواسه اول کهی از وقت ،یبگ

 شهر، 

 

 شد،سرش را با افسوس تکان داد نیزن غمگ  نگاه

 

هفته  هی که واسه  رفتمیگیاجازه نم شدموی_کاش الل م

 شهر  ارمشیب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 از چند لحظه مکث شروع کرد  بعد

 

  یمسافرتو سر زدن رفته بودم روستا  ی_برا

 مدام دنبالم بود  دمیکه رس یوقت  م،ازیآبواجداد

هفته  هیود،منم دوسش داشتم،بعد ب ینیریش ،دختره 

مته رفت رو مغزم که خاله ببرم شهرو دوس   نیع

 هزارجور عجزوالتماس   نمو،خالصهیدارم شهرو بب

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

بزورم   خواستیخونشون خوب نبود،باباش م طی _شرا

گفت خودشو   ی که شده شوهرش بده، چند بار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



عوض بشه ، از    شیروح کمیخواستم   کشه،منمیم

  ارمشیبا خودم ب ی باباش خواستم بذاره چند روز

 شهر، 

 

بهم گفت   امرزمیخدا ب خواستم،شوهریکاش نم  یا که

  شیروح  خواستمیمن م ی نکن ،هزار َدنگه روزگار ول 

 سوخت ی عوض بشه،دلم براش م

 

که اجازشو گرفتمو آوردمش ، با دخترم  خالصه

شده بود،بچه من سرش تو درس بود،   یمیدوست صم

  یزیسر از هر چ خواستیاون نه، انگار م  ی ول 

 اره یدرب

 

  یبره سمت ممنوعه ها،ما اون زمان جا  خواستیم

خونه   نمونییپا  م،طبقهیکردیم یزندگ  یا هگید

 بود،سه تا پسر بودن،  ییدانشجو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 رون یتنها از درخونه ب ا یقسم بدون خودم  بخدا

از پسرا دوست   یکی با  یچجور   دونمینم ی زد،ول ینم

 شده بود، 

 

 دلشو برده بودو عقلشو از کار انداخته بود  پسره 

ساعت رفتو   دونمیشده بودم،نم  طنتاشیش ،متوجه

 بود که   دهیفهم ی ت پسره رو چجوربرگش

 

 استاد، یتو تراس م  رفتیساعت م  همون

متوجه شد   یبود،وقت یرت یآدم غ  امرزمیخداب  شوهر

 دست خانوادش   مشیبد میگفت آمادش کن ببر

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دختره مردم   گفتمیبود که م زایچ نیهم  یبرا گفتیم

  مشیبرد  دیکه شوهرم فهم یهمون روز  ار،شبین

 روستا

 

که بذارم   کردیالتماسم م کرد،همش یم ه یراهو گر کل

 لیتحو  یزدن نداشتم،وقت یبرا  یبمونه،منم حرف

 م یبرگشت می خانوادش داد

 

 رییتغ مونویبخاطر کار شوهرم محل زندگ ما 

روز خواهرم   هیدوسه ماه  نجا،بعدیا  میم،اومدیداد

 واسه حالو احوال زنگ زد 

 

 کرده؟  ی مرده چه غلط ل یشبنم ذل  ی دیفهم گفت

 کرده؟   کاریچ  دم یپرس رون ی ح منم

 هی پسر شهر هیبه خواستگارش گفته عاشق   گفت

 شده، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شوهرم چپو   د، ی دو روزم که خبر فرارش رس بعد

  دینبا  م،یکرد یم نکارو یا دیگفت،نبا یراست م

 ش، ید اور یم

 

 خونمون غوغا به پا بود  ی مدت تو هیتا  بخدا

 ماه اوضاع بهتر شده بود  ۵،۶ بعد

اشاره گفت برم   ما یشب دخترم اومد باال سرمو با ا  هی

 اتاقش 

 

 ؟ یچته نصف شب  دمیرفتم سراغش پرس ده یترس

 هیبده  یلیگفت شبنم بهم زنگ زد گفت حالم خ ه یگر با 

 آدرس دادم  اویخونتون؟منم گفتم ب امیب شهیامشب م

 

 دم یترسی از شوهرم م ترسم،خودمم ی از بابا م حاال

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۷#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

در ساختمون   میگفتم ، باهم اومد زی عالمه بهش چ هی

سرم خراب   ا یند  دمشید یوقت  یکه ردش کنم بره،ول

 شد، 

 

 بود،  یتنش کبودو خون تمام

 

 انداخت با شرم ادامه داد  اکویبه د  ینگاه

 

حالت ممکن بهش تجاوز شده   نیتر انهی_با وحش

 صدایبود،نتونستم راهش ندم ،آوردمو بردمش حمام،ب

 کردم یم هیپا بپاش گر  خت،منمیریاشک م

 

  دیپام ۶اتاق دخترم،شوهرم ساعت  مشیبرد

 مسکن بهش دادم ،صبح که پاشدم  رفت،دوتایم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 رفته بود سر کار  شوهرم 

 

رختخوابشو جم کرده   ی اتاق دخترم سراغش، ول  رفتم

 بودو رفته بود، دخترمم خواب بود، 

عالمه زدم تو سرو   هیکشتم،یوجدان داشت م  عذاب 

 صورت خودم 

 

  شمی د،گوشازش نش  یخبر گهیاز اون موقع د بعد

 نیداغ دلم سنگ  نقدریشوهرم مرد ا  ی خاموش بود، وقت

 دم یرسیبود که بزور به خودمو دخترم م

 

 ازش نشد.  یهم خبر گهید

 

 

 فرا رفته بود  یقی در سکوت عم خانه

  یقربان نکهیبا ا سوخت،یدخترک م یحاال برا  دلش

 هوسش شده بود 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دختر حکم مرگ را   کی ی دختر بود،و تجاوز برا اما 

 داشت 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۵۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 سکوت حاکم راشکست   اکو ید

 

به بانک تا فردا صبح کامل صاف   تونی_بده

 د؟ یهم دار یا گهید  یشه،بدهیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را نگاه کرد، آرام جواب    نیبا خجالت زم چارهیب زن

 داد 

 

بهم   ارویانگار دن دیرو صاف کرد   یبده نیا نکهی_هم

 کنم یخودمو شرمندتون نم  نیاز ا شتریدادن ،ب 

 

 تکان دادو به غمزه نگاه کرد  ی سر  اکو ید

 

 خانوم  می_بر

 

  نیزدند،به محض حرکت ماش  رونیاز خانه ب باهم

 برگشت  اکوی کامل به سمت د

 

 داشت؟   ی_چقدر بده

 

 تا ۱۲۰_

 

 لب گفت، راستش تعجب هم کرده بود،   ریز  یآهان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مبلغ    نیا یتا۲۰از  شتریحسابش ب یحاضر تو  درحال

 را داشت، 

 

 انسان ها،  انیچقدر تفاوت وجود دارد م و

 

که بهت   دیم،ببخشیدنبال دختره نگرد  گهی د ا یب اکو ی_د

وحشتناک   دمیکه من شن یداستان نیشک کردم ، ا 

 وحشتناک ترم بشه  ترسم یبود،م
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          ۳۵۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

مه آلود   ی زندگ ی تو نیاز ا شتریب خوامی_واقعا نم

 سرک بکشم   یکس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 حواس لب زد  ینبود ب  ایدن نی اما انگار در ا اکو ید

 

 دختره معلوم شه  نیا  فیتکل  دی_با 

 

 نگاهش کرد  کنجکاو

 

 ؟یکنیفکر م ی_به چ

 

 لبش باال رفت  گوشه 

 

 _به تو

 

 باش   ی_جد

 

 برگشتو نگاهش کرد  اکوید  نباریا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 داره؟  ی کنم،اشکال یام،دارم به تو فکر م  ی_جد

 

 نگاهش کرد   فتهیش

 

  دیاریآقا،شما درباره من تام االخت ی دار اری_اخت

 

 شد   طانی ش اکو ی د نگاه

 

؟پس من شب   ََ  کنمی استفاده م اراتمیاز اخت کمی_جداَ

 

 کوباند  شی را به بازو مشتش 

 

 _پررووو 
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          ۳۶۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

را کند وارد حمام شد،هر روز    شیلباس ها   دندیرس تا 

 به حمام نداشت  یلیتما  اصال روزید  یول  کردیحمام م 

 

 ف یل  یرا برداشتو رو  یژل شستوشو شکالت  نیب از

 د، یکشیم فی،آرام آرام بدنش را ل ختیاش ر یپشم

 

 یعنی  نیحمام را پر کرده بود و ا  ی شکالت فضا  یبو

  ریآب را باز کرد که ز خواست،یکه م ی زی، همان چ

 دوش برود اما، 

 

خودش   دانستیدور کمرش حلقه شد،م اکو ید  دستان

 دستانش را نشناسد؟!  یداغ  شد یاست،مگر م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 داد  هیاش تک نهیرا از پشت به س  سرش

 

دختر  هیکه  یداخل حمام  ی اومد یکشی_خجالت نم

 کنه؟یداره خودشو استحمام م

 

گوش تا سر شانه    ر یبدون بوسه از ز اکوید یها لب

 کردند، یم طنتیشد،دستانش اما ش  ده یاش کش

 

 چپش را در مشت گرفتو فشار داد  نهیس  اکو ید

 

 _آههه....آه...آآ 

 

 را در گوشش چرخاند  زبانش 
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          ۳۶۱#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

ناله   ی گوشم از صدا خوادی_برام آه بکش غمزه دلم م

 هات پر بشه 

 

کرد و دست  شتریحال فشار دستش را ب نی هم در

 تنه اش برد  نییرا به سمت پا   گرشید

 

 

 ..و آااههاکی_اووممممم،د

 

 کنه؟ یکنارت بودنو برام لذت بخش تر م  یچ یدونی_م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



برش گرداند    اکویکنجکاو نگاهش کرد،د  خمارو 

را دور    شی گذاشت،پاها   ش یرانها  ریا زر  شیدستها 

 حلقه کرد  اکوی کمر د

 

 کار دسته خودمه، کلتیه نکه ی_ا

 

تنشان به هم   کردویباهم بر خورد م شانی ها  لب

 بود  ده یچسب

 

 را به اسارت درآوردند  گریهمد  یلب ها طاقتیب

 زد، یلبها و زبانش را مک م رحمیب اکو ید

 

ززانش   ی رو  اکوید اوردو یزبانش را درم   یگاه  غمزه 

 د، یسیل یرا م

 

  یسنفون نیتر  با یآب ز یبا صدا  شان یناله ها  یصدا

 د یرسیبه نظر م خیتار

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیحمام درازش کردو رو یکانتر مرمر ی رو  اکو ید

 زد  مهیخ

 

 تمومش کنم رم،بذاریمی_غمزه دارم م 

 

 او در اوج عشقو شهوت سرش را تکان داد ی ول 

 

 _اون مال بعد ازدواج عشقم،  

 

 د یمال یخودش را به او م طاقتیاما ب اکو ید

 شکم انداختش،  ی گرداندو رو برش

 

 , leydiحداقلشه  نی_ا

 

که معلوم نبود آب دوش   سیبعد هردو خ یق یقا یدق

 عرق درآغوش هم بودند  ای است 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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          ۳۶۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 د یاش را بوس  یشانیلبها و پ  اکو ید

 

 ؟ ی نشد  تی_اذ

 

 سر تکان داد   حالیب

 

 اد ی_فقط خوابم م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حمام    کیدوش رفتند،بعد از  ری بغلش کردو ز اکو ید

   ی سر  ی سر

 

  ی را رو  دند،سرشیپتو خز ریهمان تنپوش ها ز با 

 گذاشتو غرق عالم خواب شد.  اکویدست د 

 

 ...... 

 

زمان در   خواستیکرد دلش م  باز یرا ک  شیها  چشم

لحظه هارا تافت   شد ی لحظه متوقف شود،کاش م نیهم

 زد، 

 

چنان بغلش کرده بود که انگار قرار بود فرار    اکو ید

 کند،

 

قلبش   ی اش فشرد و رو برو نهیبه س  شتریرا ب  سرش

 لب زد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 《عاشقتم یل یخ》

 

 خورد   یتکان اکو ید

 

 شتر یمن ب گه ی_م

 

 زدو گونه مردش را نوازش کرد  یلبخند

 

 کردم؟  دارتی_ب

 

 خواب شدم  ری بود،س  ی جام اوک یل ی خ شبی_نه،د

 

 و لبش را به دندان گرفت   دیخند

دندانش بود را گاز  ر یکه ز  ی خم شدو لب  عیسر  اکو ید

 زد، 

 

 بود،  ی چه کار نیا ،ییییییییی_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را بوسه زد   شی دندان ها  یجا لسکیاو ر اما 

 

 ین یبین،وگرنه بد ملهش نک گه یبار د هی_

 

 نگاهش کرد   قیعم
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          ۳۶۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 شه؟ یم ی _ آخرش چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پسر کوچولو هم   هی  دمیبا آلند،شا  میی_آخرش منو تو

 هات سخت نباشن ی،البته اگر باردار  یاریب

 

 ؟ یقراره به بابا بگ  ی_چطور

 

 کردیرو م  رویدلش را ز اکوید یها اخم

 

  فهیجوابگو باشن،وظ دیکردن با  نکارو یکه ا  یی_اونا 

 کردنه   یمنو تو فقط با عشق زندگ

 

 ....... 

 

 }ناشناس{

 

 

نگاه   شی روبرو ده یاخم به دختر رنگو رو پر با 

 کرد،یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نا نداشت گریکرده بود که د  هیبس گر از

 

 باشه یازت نشون دیا _مگه نگفتم نب

 

 بغض کرده گفت  دویرا باال کش   دماغش

 

اون   ی که کردم نذار یکار ی_مگه قرار نبود در ازا

ور   ی پسرشه؟پس چرا مارو فرستاد  اء یبفهمه ارش

 دلش؟من بخاطر پسرم سر آبروم قمار کردم 

 

 زد  یز یتمسخر آم پوزخند 

 

 _آبرو!؟کدوم آبرو!؟ 
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          ۳۶۶#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 زد  هی گر ریبلند ز  دخترک

 

 ؟ یخوای از جون منو بچم م  ی؟چیهست  ی_تو اصال ک 

 

 نگاهش کرد   خشک

 

_گاماس گاماس،دختر،گاماس گاماس،اگه بچتو 

 به حرفم باش   یخوایم

 

 یبچمو نخوام؟من با بدبخت  شهیمگه م خوامی_م

نکن واسه  م،شکیبزرگش کردم، توروخدا بذار ما بر

  یبچه داره،چرا فکر کرد هی که  ستیاون اصال مهم ن

 ؟ یکن د یبا اون منو تهد ی تونیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  دی واسه بابات،بع ی واسه اوم مهم نباشه،ول   د ی_شا 

بفهمه   یوقت شهیهم خوشحال م یل یاحتماال خ دونمیم

 خوشگل نََوشه  یپسر کوچولو هی

 

 شد  رانیو ح   دهیدختر ترس  نگاهش

 

 _نه،بابام نه 

 

 زد  یمند روزیپ لبخند

 

 . اریحرفم نه ن ی_پس خفه شو و رو 

 

 ........ 

 

 در عمارت توقف کرد   ی جلو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 برم ادی_دلم نم

 

 راحته؟ ی دور ن یواسه من ا یکنی_فک م
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          ۳۶۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 _نه 

 

 دیدستش را بوس   پشت

 

 _برو تا نخوردمت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شدو گونه عشقش را بوسه زد  خم

 

 _مراقب خودت باش 

 

 عروسک.  شتری_تو ب

 

به آشپزخانه  ینبود ،سرک  یسالن که شد کس  وارد 

 در حال ساالد درست کردن بود  ژهیمن  د،یکش

 

 ی جان،خسته نباش ژهی_سالم من

 

 بلند شد  شی از جا  ژهیمن

 

 د ی_سالم غمزه خانوم خوش اومد

 

 خونه چقدر ساکته زمی_ممنون عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ی_اطلس جون رفته تا بازار،آقابزرگم تو 

خانومم خسته راهن دارن    ال یاتاقشونن،فرهاد خان و ژ

 کنن،یاستراحت م

 

 _آها،باشه من برم باال

 

از   کمی ی گازه ول  ی پلو رو یباقال  ست؟ ی _گشنتون ن

 براتون  کنمی گرم م دیظهر مونده اگر بخوا مهیق

 

 لبخند جوابش را داد  با 

 

 مونمیتا شام منتظر م زمی_ممنون عز
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          ۳۶۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 زد  رجهی تخت ش یرا جفت تخت گذاشتو رو  چمدانش

 

کردند، آخر شب هاهم   حیسه روز اخر را فقط تفر نیا

 کردند، یم طنتیهم ش یدند،گاهیدیم لمیف

 

بار از خودش   نیهزارم  ی کش آمد، برا شی ها  لب

  یزندگ  اکوی سال دور از د  ۱۳چطور    من》  دیپرس

 《کردم!؟ 

 

را   زیحکم همه چ  شیبرا اکو ید

 زیچ ،همهیداشت،عشق،عمر،نفس،زندگ

 

 طنتیش  دویکشینازش را م یاوج غرور و مردانگ در

 کرد،یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اش را برداشت، وارد پوشه محرمانه شدو    ی گوش

 عکس ضربه زد   نیآخر ی رو

 

 تیپر بود از عشقو آرامشو امن اکو ی د نگاه

 عکس زوم کرد  ی ور

 

 بار در دل گفت ن یهزارم یبرا

 

 《یخوب نقدیدردو بالت بزنه به قلبم که ا 》
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          ۳۶۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کبود بود،  ش ی را کند،تمام گردنو بازوها   شیها   لباس 

 

 شد، ی ، بعد هم با لذت محوش م  کردیکبودش م اکو ید

 

 کردیمشت بارانش م  دو یکشیم غی ج توانستیتا م اوهم

 

  با یمادرش زنگ زدو خبر برگشتشان را داد،تقر یوقت

 هر دو پنچر شدند 

 

بر سفرش گفته بود که   یمبن الیژ  یبرابر سوال ها  در

 شرکت موفق ،  کی قرارداد با  یبرا  یسفر کار  کی

 

دنبال نشان از دخترک   شیگفت همچنان آدم ها  اکو ید

شد دوباره به شمال   دایپ  ینشان نکهیاندو به محض ا

 روند،یم

 

 دخترک نبود،  افتنیمشتاق  گریاو د اما 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که از خانه فرار کردو خودش را در دام هوس  ی دختر

 نبود،  یانداخت،قطعا انسان جالب

 

  یقصدش قضاوت نبود اما،شواهد به گونه ا هرگز 

 به او اعتماد کرد  ادیز شد یبود که نم

 

غوغا کار   نیبود که بداند ا   نیا یاش فقط برا  یر یگیپ

 است؟ یچه کس 
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          ۳۷۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

،البته کل طول دوشش با  گرفت یا قهیدق ۵  دوش

 کرد، یهفته گذشته اش فکر م  کی یلبخند به دوش ها

 

 

  یاش را برا ی گوش دو یحمام که درآمد لباس پوش از

چرت کوکوه   کیبه  ازیکرد، ن میتنظ گریساعت د ۱

 داشت. 

 

 ....... 

 

 

ملوس در آغوش پدرش   یرا مانند گربه ا خودش 

 مچاله کرد، 

 

 یی _دلم برات تنگ شده بود بابا 

 

 دیاش را بوس  یشانیپ دو یخند  فرهاد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یحمزه کجاست؟از وقت ن یخوشگل بابا،ا شتری_من ب

 ست، یازش ن  یخبر  میاومد

 

کجا باشه پسرت؟رسما جاده عمارت   یخوای_م

رو  یبه ملکشاه یو دولتشاه یبه دولتشاه یملکشاه

 آباد کرده از بس در رفتو آمده 

 

 قهقه زد  نباریا  فرهاد

 

مراسم عقدو   بیزودتر ترت دیپدر سوخته با  ی_ا

 میبد شو ی عروس
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          ۳۷۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 با ذوق به فرهاد نگاه کرد  الیژ

 

 رو دارم،  دهیعق نیهم ،منمیگفت  زم یعز  یی_وا

 

 خانوم آمدو به شام دعوتشان کرد   اطلس

 اش نشست یصندل  یرو   ساالرخان

 

 کارش دارم ادی_اطلس،به فروز زنگ بزن بگو فردا ب

 

 _چشم آقا بزرگ

 

 رو به سمت فرهاد کرد  بعدم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که   یفردا شب هر طور  خوامیداداشت، م  دنی_برو د 

 باشن  نجا یشده خودشو بچهاش واسه شام ا

 

 تکان داد  ی سر  فرهاد

 

 _باشه 

 

پدرش از روبرو شدن با برادرش   کردی م احساس

 کشد، یخجالت م

 

  کیمانند  یزینداشت اما باز هم چ یریتقص نکهیا با 

 آنها فاصله انداخته بود  نیب  وارید

 

 دیرا بهم کوب  شی دستها  الیژ

 

 خدمتتون ارم یبعد شام م دمیخر یسوغات عالمه   کی_

 

 نبود  یازین یمامان ی_مرس 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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          ۳۷۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

مشغول کار شده   ی صبح که به شرکت آمد حساب از

 وقت ناهار خوردن هم نداشت، یکه حت یبود،طور

 

  یها را انتخاب کرد،مشغول بررس یاستخدام با یتقر

 تاپ بود،  یبرند ها و شرکت ها

 

  نیاگر اول  کرد، یم زیآنال  یرا به خوب یزیهمه چ دیبا 

برود،در ادامه همچنان   شیکار شرکت پر قدرت پ

 قدرتمند خواهند بود، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ند دلو قلوه ردو بدل کرد  یصبح زنگ زدو کل   اکو ید

 شد ی معلوم م زیهمه چ  فیزود تر تکل  کاش 

 

را در   دند،شبی رسیم شان یهردو به آرزو نطوریا

  گریکدی یصبح بابوسه ها  دندویخوابی آغوش هم م

 شدند، یم داریب

 

  ید ییدر بلند شد سرش را باال آوردو بفرما   یصدا

 گفت 

 

  ارمیگفتم ب د یراستش ناهار نخورد دی_خسته نباش

 اتاقتون  یبراتون تو

 

 را رد کرده بود  میو ن۴به ساعتش انداخت   ینگاه

 زد  یلبخند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نبود    ادمیکن اصال   زم؟باوریعز ی دی_چرا زحمت کش

 ناهار بخورم  د یکه با 

 

 هم با خنده سرش را تکان داد   یمنش

 

 _بله متوجه شدم 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۷۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 حرکت کرد  یچرم  یشدو به سمت کاناپه ها بلند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د؟ ی _شما ناهار خورد

 

 م،عصرونهیناهار خورد ۱۲_بله همه سر ساعت 

 آوردن   میون۳روهم ساعت  

 

 کاناپه نشست   یرا تکان دادو رو   سرش

 

 ن ی_خوبه،خودتم بش

 

 ،فعال با اجازه _نه ممنون 

 

 زمی_بکارت برس عز 

 

 

عصرانه هم در نظر داشت،به هر    شیکارمنند ها  یبرا

کفاف   م یون ۵تا   میو ن  ۸ساعت  یوعده برا کی حال 

 دادینم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

برنجو   یاز خوراک مرغ را کندو رو  هیتک  کی

احساس  دیزرشکش گذاشت،لقمه اول را که جو

 آرامش کرد، 

 

 گشنه اش بودو خودش خبر نداشت،  چقدر 

 

 

 را کامل خوردو با پدرش تماس گرفت  ش یغذا

  نیضهابش ماش ابویسهولت ع  یبود امروز برا  قرار

 بخرد

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۷۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 سالم  یی_الو بابا 

 

 ارت تمام؟_سالم دختر بابا ک

 

شلوغ بود که   یکم زی م یدور اتاق انداخت،رو  ینگاه

 دادیپدرش سروسامانش م دنیتا رس

 

 _آره بابا تموم شد 

 

 زمیعز  بوسمتیاونجام،م گهیربع د هی_خوبه من تا  

 

 _باشه بابا فعال

 

 _خداحافظ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را برداشتو از اتاق   فش یرا جمع کرد و ک  زشیم  عیسر

 زد   رونیب

 

شما هم راس ساعت    رمیدارم م  د،منی_خسته نباش

 د؟ یندار ی کار  دیپنج مرخص

 

 خدا به همراهتون  ی_نه خانوم دولتشاه 

 

 زم ی_ممنون عز

 

انتظار  هیرا گرفت و بعد از چند ثان  اکو ید  شماره

 جوابش را داد 

 

 _احوال عروسک بنده؟ 

 

خستس امروز دمار خودشو درآورد    یل ی_عروسکت خ

 از بس کار کرد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 و اخطار گونه شد   یجد  اکو ید  یصدا

 

به حالش اگر بخواد خودشو   ی_به عروسکم بگو وا

  شهیهم یبرا  دیکنه،  اونوقته که کار کردنو با تیاذ

 کنار بذاره 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۷۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 را لوس کرد  خودش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خودشو   نقدریا خواستی که نم  چارت ی_عروسک ب

داره که اصال به   یال یخیب ک یشر هی یخسته کنه، ول

 زنه،ی شرکت سر نم

 

 شرکت؟  ادیب  کتیشر  ی_اِ؟پس دوسدار

 

 را زد  یآسانسور شدو دکمه الب نیکاب داخل

 

 _بله که دوس دارم،  

 

خودم بشم،فردا از صبح   ی_قربون دوسداشتن خانوم

 میباعم خلوت کن کمی مونمیشرکت تا عصر هم م امیم

 

 را گرد کرد   چشمانش

 

 ی جناب دولتشاه یروابط فقط کار نجا ی_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



درباره روابط    شتریب یحضور ام ی_حاال مت فردا م

 ؟ یشرکت  م،هنوزیکنیباهاهم بحث م ی کار  ر یو غ  ی کار

 

 بخرم نیماش میدنبالم بر اد ی_نه بابام داره 

 

 بابات؟ مگه من مردم  ؟چرایچ یعنی_

 

 زد   تشر

 

 ه؟یچه حرف ن ی_دور از جونت ،ا

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۷۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ن یمنه که برات ماش فه یوظ ن ینداره ا هی_چه حرف

 بخرم

 

 زد  یلبخند

 

به موقش   شاهللیشناسم برم من، ا  فهی_قربون مرد وظ

 یکنیعمل م فتمیبه وظا

 

 داد یهم همچنان ادامه م  اکو ید

 

ام، قرارت با باباتو کنسل کن، با هم   ی_من کامال جد 

 میخریم  یدوسداشت  یهرچ میریم

 

 داد  رونینفسش را ب کالفه

 

 توروخدا لج نکن،باشه؟  اکو ید  یی_وا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کوت جووب داد س هیاز چند ثان پس

 

 ذارم یم  ی هفته قرار خواستگار نیهم  یتو ی _باشه،ول 

 

آسانسور   نهیخودش در آ ریخوشحال به تصو متعجبو

 نگاه کرد 

 

 _واقعا!؟ 

 

 ندارم یطاقت دور  گهی _واقعا خانوم واقعا،من د

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۷۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 زم ی طاقت ندارم عز گهی_منم د 

 

خارج شدو به سمت سالن    نیاز کاب ستادی ا آسانسور

 انتظار رفت 

 

 ؟ یبار  ی_عروسک کار

 

 _مراقب خودت باش 

 

 خوشگله. شتری _توب

 

با   ی،فرهاد با وجود خستگ دیپدر رس  ی قیاز دقا  بعد

 کرد یبرخورد م ی نشاطو انرژ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خسته  یاندازه کاف  بابا امروز خودت به دی_ببخش

 ی بود

 

 هی نیماش  یبرا نا یزود تر از ا  دیه،با یچه حرف نی_ا

 مد نظرته؟ یخاص زیچ  کردم،تویم  یفکر

 

 را به حالت ندانستن باال انداخت  شیها  شانه

 

 ه یباهاش راحت باشم کاف کنه،فقطینم ی_نه فرق

 

 یمیاز دوستان قد  یمطعلق به سک نیماش  شگاهینما 

  یها   نیکارش تجارت ماش امیاال  م یفرهاد بود که از قد

 لوکس بود 

 

گرانو   یها نیپدرش اغلب ماش  یشنهاد ی پ یها   نیماش

 نیاو اصال چن قتیفوق العاده خاص بودند ،اما در حق

 مد نظرش نبود    یزیچ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ِدنا پالس  کیپدرش  ل یموفق شد برخالف م تی نها  در

 بخرد  د یسف

 

سهولت    نیماش  یداریبود، هدفش از خر  یکاف  بنظرش

دادنو به رخ  یآنچنان  یها  راژیرفت آمد بود نه و

 دن یکش

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۷۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

روه فرهاد   نیرا بفرستند خانه ،ب ن یبود شب ماش قرار

 باز هم شروع کرد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یداشتیبهتر برم زیچ هی  د یبنظر من با  ی _ول 

 

  شمیسوار م ینیچه نوع ماش ینی_بابا باور کن ا

 کنمیکه بهش فکر م هیزیچ  نیآخر

 

 دخترش سکوت کرد   یدر برابر حرف ها  فرهاد

 د یپر شانی با ذوق جلو  ال یژ دندی به خانه رس یوقت

 

 د یپرس د یبوسیکه صورت دخترش را م ی درحال 

 

 ؟ یدی خر نی _ماش

 

 _آره،دنا پالس 

 

 متفکر نگاهش کرد  الیژ

 

 ه؟یرانی؟ای_چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اش گرفت الدخندهیحالت چهره ژ از

 

 خوشگله  یل ی_آره مامان خ 

 

 گفت   اوردیکه کت فرهاد را در م  یدرحال  الیژ

 

 ؟ یبهتر نگرفت نی ماش هی_چرا 

 

 کند؟ دایادامه پ ن یماش ان یجر ی قرار بود تا ک واقعا

 

 دم یپسند نوی_من ا

 

 ادامه نداد خشرو جوابش را داد  مادرش 

 

 ارنش؟ یم  یزم،کی _مبارکت باشه عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۷۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 گرفت شیطبقه باال را در پ  راه

 

 ارنش، ی_تا شب م

 

 را در آوردو دستو صورتش را شست   یها   لباس 

حالش را بد    ن یو ا گرفت، یم ده یعمال او را ناد  ،حمزه

 کردیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 میحاال تصم ی کرد،ول یم یخانه بود از او دور   یوقت 

  یعاد  یلیاز چند بوق خ رد،بعدیداشت با او تماس بگ

 جواب داد 

 

 _بله

 

 فرستاد  نییدهنش را پا   آب

 

 ؟ی_سالم،خوب

 

 ؟ ی_ممنون تو خوب

 

 _آره، 

 

سکوت را    د،حمزهیچه بگو د یبا  قا یدق   دانستینم

 شکست

 

 ؟ ی زنگ زد ی داشت ی _کار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _اومم،نه خواستم حالتو بپرسم 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 _ممنون که برات مهم بود 

 

 طاقت گفت  یب

 

که دوستش دارم اعتماد   ی به کس ؟چونی _چرا قهر

 کردم؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اون م ضوعو   گهید خوادینم ستم،توامی_نه، قهر ن

 ی کن یادآور ی

 

 کرد  بغض

 

 ؟ یدی_پس چرا محلم نم

 

 حمزه گرم تر شد   یصدا

 

 چلونم،خوبه؟یم یکوچولومو حساب یآبج امی_شب م

 

 _خوبه،

 

 خوبه؟ رمیگیکنونم برات م یآشت ی_کادو 

 

 دیخند

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خوبه

 

 ؟ ی ندار ی ، کار نمتیبی_خداروشکر پس شب م

 

 _نه مراقب خودش باش خدافظ. 

 

 را از سر دوشش برداشته بودند   یکوه انگار

بود که بتواند قهرش را   یتر از آن  زیعز  شیبرا حمزه

 تحمل کند،

 

از پشت سر بغلش کردو   د یسفره شام حمزه رس  سر

 چیبسته کادو پ  کی دویگونه اش را بوس یاپیچند بار پ

 بغلش گذاشت  یتو

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          ۳۸۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 گفت درگوشش

 

 _خوب شد؟ 

 

 خنده سرش را تکان داد  با 

 

 به حمزه نگاه کرد  فرهاد

 

 ش؟ یبود دهیپسر!؟چند وقته ند ی شد  وانهی_د

 

 از پسرش دفاع کرد  الیژ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دلش هواشو کرد   هوی_وا، خواهرشه خب  

 

را به   شیا یاز الزان یسرش را تکان دادو تکه ا  فرهاد

 چنگال زد 

 

 بگم واال  ی_چ

 

قاشق از سوپس را مزه کردو رو به  ک ی ساالرخان

   ند،یحمزه گفت بنش

 

 دیپسرش کش  ی برا ا یالزان یتکه بزرگ  الیژ

 

 _ممنون مامان شام خوردم 

 

 _کجا؟ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 رونیب می_با دردان رفته بود

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 خان به فرهاد اشاره زد   ساالر 

 

روزو مشخص    هی شیقم یزنیبعد شام زنگ م نی_هم

دوتا جوونو مشخص   ن یعقد ا خیتار نیبر یکنیم

 بمونن ی تو نانزد ن یاز ا شتریب نم یب ینم  ن،صالحیکن

 

 بود   لکسیاما ر حمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  کمیدردان  ی من از خدامه ول  ه؟البتهی_چه عجله ا

 برنامه داره  

 

حواله اش کرد، فرهاد خوب   یخان نگاه  ساالر 

 ست ی منظور پدرش چ دانستیم

 

 دست گل را آب دهند   یقبل از عروس دیترسیم

 

 _باشه بابا

 

 ...... 

 

 {یدملکشاه ی}منزل فر

 

 کرد،یبود که دود م ی گاریس  نیچندم نی ا دانستینم

که به خانه اش   شدیم یروز  ۳مهم هم نبود ، فروز  

 آمد، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 .... ی ول 

 

 نشده بود،  جاد یدر خوردو خوراک ناز ا یرییتغ چیه

 

 شود   کشینامزدش نزد دادیاجازه نم یحت

 بود و ناسزا گفتن،  دنیکش غیفقطو فقط ج  کارش

 

 شد،یخاکستر م  سوختویهر لحظه م دلش

 

با او   ده یفر د،چطوریا یبا خودش کنار ب توانستینم

 کرده بود؟!  نیچن

 

  یدگیدر نینچنیدر برابر عشق پاک او ا  چطور

 د؟ی!از فرزتدانش خجالت نکشکرد؟

 

 ماه،  ۸و حمزه چقدر بود فقط  ینام یتفاوت سن مگر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که تا   ی داد در حال  یکینزد  شنهادیبه فرهاد پ  چطور

 کرد؟ یم  یاز او دور  ی آمدن نام ا یبعد از بدن میسالو ن۱

 

 کرد  ان یخمش طغ ناگهان 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

زد،مشت   اد ی فر دویکوب ش یرا به بار روبرو مشتش 

 آمد،  یفرود م  وارید  یپشت سر هم رو   شیها 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را    شی کرد جلو یوارد شدو سع   غیبا ج فروز 

 توانستینم رد،اما یبگ

 

 تحمل سکوت نداشت  گرید

 

بکنه فروز چطور؟من ابله  نکاروی_چطور تونست ا

 عاشقش بودم

 

 کرد یگله م ادیبا فر  همچنان

 

 

_دردت تو سرم داداشم آروم باش توروخدا،ارواح  

 خاک مامان آروم باش 

 

  ی نشستو مانند پسر نیزم ی مادرش که آمد رو اسم

 ست، ی ساله گر  ۶،۷

 

 کرد  هیگر شیاز پشت سر بغلش کرد و پا به پا  فروز 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

کن ، خدا منو بکشه که   هیکن جون خواهر گر هی_گر

 نم یروزا رو نب نیا

 

دردودل   هیگر داد،با یمادرش را م یبو  خواهرش

 کردیم

 

 تونست؟!   ی_فروز من عاشقش بودم چطور

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _ ذاتش خراب بود جون فروز ذاتش، 

 

برداشتو صورتش   ی آرام شده بود ، فروز دستمال  یکم

 را از اشک پاک کرد 

 

  دیکردم،نبا ی ولش م  دیمنه، با  ری فروز تقص یدونی_م

موقع ها گفته بود    کردم،همونیمجبور به عقدش م

 من احمق باور نکردم،  کنهیم مونمیپش

 

 و شرمنده بچه هام شدم،   اه یروس من

 

باشه    اهیروس  دیبا  کهیزن ؟اون یتوچرا شرمنده باش _

  ذارمیشرمنده باشه،به خاک مامان نم  دی اون با 

 نیخودتونو نابود کن

 

 تکان داد  یافسوس سر با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ینی بیکجاست،ناز هم که خودت م  ستیمعلوم ن  ی_نام

قلبشونو بهم جوش    ی ، من چطور دوباره شکسته ها 

 بدم؟ 

 

 .کنهیحل م زوی_زمان،زمان همه چ

 

......... 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 {اکو ی}د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

  بیتا ترت کرد یتر با مادرش صحبت م عیسر دیبا 

 را بدهند،   ی خواستگار

 

 گرفت، یفکر ازدواج با عروسکش جان م از

 زنگ خورد   تلفنش

 

 _بله؟

 

 ری_سالم آقا شب بخ

 

   ری_سالم شب توهم بخ

 

 دارم براتون یخبر هی _آقا راستش 

 

 د یپرس کنجکاو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ ی_چه خبر

 

االن چند   ی ول   م،یدختره رو درآورد ی_راستش ته تو

از    یخبر  رونویکه از خونه زده ب  شهیم یهفته ا

 ست، یخودشو بچش ن

 

 !؟د،بچهیباال پر شی ابروها 

 

 _بچه داره مگه؟

 

 پسر هی_بله آقا 

 

خراب   یبرا  یکه بود؟از طرف چه کس  یدختررلعنت  نیا

 شده بود؟  ری اج شیکرون زندگ

 

 خوامیم قشو ی مکان دق نی_بازم بگرد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 باشه؟ ی_چشم آقا،امر 

 

 د یباش ریگیاونجا، همچنان پ ام ی_تا فردا م

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 ریجفت چشامون آقا شب بخ  ی _رو

 

 ری_شب بخ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



......... 

 

 }ناشناس{

 

که   یبه پسر بچه ا دو ینوشیاسکاچش را م حی تفر با 

 کردیبود نگاه م یمشغول باز اطیح  یتو

 

دست    قهیرا فشار داد،بعد از چند دق زش ی م یرو زنگ

 راستش وارد شد 

 

 ن؟ ی داشت ی _کار

 

 بود  رهیخ شیهمچنان به صحنه رو برو  حی تفر با 

 

 ستن؟ین رینظ ی_به نظر تو بچه ها ب

 

 _چرا آقا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نگاهش کرد  ی جد  برگشتو

 

 ؟ی_چرا چ

 

 وحشتزده و هول شد  کلینگاه مرددرشت ه یا لحظه

 

بود که حرف شما درسته،بچه ها   ن ی_منظورم ا

 رنینظ یب

 

 برگشت  یبه حالت عاد   دوباره 

 

مشت   هیفرشته هارو به   نیوقتا خدا ا  یگاه  ی _ول 

بچه ها رو مثل  نیاون آشغاال هم ا بخشه،ویآشغال م

 نه؟ ارن،مگهیخودشون آشغال بار م

 

 _بله آقا کامال درسته

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

بچه، حقش نبود اون کثافت پدرش باشه  و   نی_مثل ا

 اون کثافت تر هم مادرش، 

 

 نگاهش کرد  برگشتو

 

 _دختره درچه حاله؟ 

 

 اتاقه ی_خوبه آقا همش تو 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ه؟ یبرن، همه کارا اوک نجا یاز ا دی_خوبه، کم کم با 

 

 _بله

 

مو به مو طبق نقشه   زیهمه چ خوامی_بازم خوبه،م

 بره   شیپ

 

 زده شد   خیسختو   نگاهش

 

 نشه  خوامیکه م یبحالتون اگه اون  ی_وا

 

 _چشم آقا

 

 برن  دشون یامشب بفرست نی_هم

 

 ........ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 }غمزه{

 

 نگاه کرد  نشیلذت به ماش  با 

 

 نم؟ی_مامان چطوره ماش 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۸#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

  یل یاز نظر منم خ  یاگر خودت دوسش دار  زمی_عز

 خوبه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دستش را دور گردنش انداختو اورا به خودش   حمزه

 تر کرد  کینزد

 

 ؟یبهترشو نگرفت هی_حچرا 

 

 نازک کرد  یچشم پشت

 

 تا دلتم بخواد_چشه مگه!؟ 

 

 دهانش را کج کرد  یبا حالت با مزه ا  برادرش

 

 خواد ینم یزی _نه ممنون دلم در حال حاضر چ

 

بحث را خاتمه دادو همه را به رختخواب دعوت  فرهاد

 کرد 

 

لباس عروسش را در   یژورنال ها رفتیقنج م دلش

 نگاهشان کند  اوردویب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  دادیارائه م یزی چ شی عمل  یطراح  یبرا د یکه با   یزمان

 کرده بود،  یرا طراح ی، لباس عروس خاص

 

به عنوان طرح   عا یبود که سر  با ی آنقدر کارش ز اتفاقا

 قالب انتخاب شد 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۸۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

لباس عروسش را به آماندا   یاصال طراح د یشا 

لباس عروس ذوق   یطراح یبرا شهیهم  سپرد،اویم

 داشت، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کرد،باناز جواب داد  دنیاش شروع به لرز  ی گوش

 

 _جانم؟ 

 

تنت   ی سالم رو ی _آخه که اگر اونجا بودم االن جا 

 نبود

 

 کرد   یبیدلفر حویمل  خنده

 

 مگه؟ ی_وا؟گرگ

 

 گرسنم،غمزه؟   ریش هی _نه عروسک من دربرابر تو 

 

 زدو دمر افتاد  یتخت غلت ی رو

 

 زم؟ی_جانم عز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نباشم یدو سه روز  د یشمال شا   رمی _من فردا م

 

 تخت نشست  ی رو  عیسر

 

 ؟آره؟یکرد دایازش پ ی _مگه نشون

 

که او استرس آن   یطیشرا نیدر ا  دنشیخند  یصدا

 دختر را دارد حکم سوهان بود 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۰#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 حرف بزن  دن یخند  ی_جا 

 

 زنم،خونشو یحرف م یخب عروسک عصبان لهی_خ

هفته   هیاز  قا یکه دق  نجاست یمشکل ا یکردن ول دایپ

خودشو نه   دنش،نهیها ند  هیکافه همسا  ی قبل اتفاق تو

 بچشو 

 

 لب زد  مبهوت 

 

 _مگه بچه هم داره؟ 

 

مراقب خودت باش    یخب خانوم گه،ی_ظاهرا داره د

 خبرم کن باشه؟  عیسر یداشت ازین  یزیچ

 

 را تکان داد   سرش

 

خب    یباهات باشم ول  خواستیدلم م یل ی_خ

 مراقب خودت باش  یل یخ  شه،توهمینم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بود  شی روبرو واریبه د  رهیتلفن را قط کرد خ یوقت  از

 

او   شیرا پ  اکوید   خواستیبچه م کی زن با وجود  کی

 خراب کند،چرا؟

 

 شده!؟  دی مدت ناپد نیچرا تمام ا اصال

 شد، یوحشتناک م شیماجرا داشت برا نیا

 

پول کنار گذاشت،مادرجان خدا  یشدو مقدار بلند

 کنهیبال رو دور م صدقه》  گفتیم شهی هم امرزشیب

 《کیصفا رو نزد

 

را باز  ش ینستا یصفحه ا یکاریاز ب بردینم خوابش

 کرد 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          ۳۹۱#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

  یکم د یبه اسم ناز که رس زد یها چرخ م  رکتیدا  یتو

 درنگ کرد، 

 

نشان داده بود با تصوراتش فرق دارد اما باز  نکهیا با 

 ده بود، او تنگ ش  یهم دلش برا 

 

 بود، شیماه پ ک ی دشیبازد  نیاخر

  کرد،الخصوصیبه همه کمک م دیخودش با  خدا

 را سامان دهد،  دش یاوضاع خانه عمو فر

 

به تمام اتفاقات تلخ گذشته،لعنت به همه  لعنت

 اشتباه و هوس آلود،  ماتیتصم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د، یکش  یآمدو پوف رونیب نستا یا از

 

برنامه نشاط آور داشت تا اوضاعش از   کیبه  ازین

 خارج شود،  یکرخت نیا

 

 داشت،  ازیمانند زومبا ن یروحش به رقص د یشا 

 آهنگ شادو حرکات پر از تنوع، کی با 

 

 قهیدق۵۳و ۱را نگاه کرد،  ساعت

 

کمکش کند تا راحت    توانستیداغ م ریش   وانیل  کی 

 بخوابد

 

  یگرفت ، اطلس جان درحال  شیآشپزخانه را پ ریمس

 شده بود،   رهیخ  زیچانه اش بود به م ریدستش ز

 

 د یکشی م یهم آه سرد یهرزگاه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۲#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 _اطلس جون؟ 

 

 نگاهش کرد  حواسیب

 

 _بله مادر؟ 

 

 نشست  دویکش  رونیرا ب ی کنار ی صندل 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یداری_شما چرا هنوز ب

 

 با تاسف سرش را تکان داد    اطلس

 

  ترسمیم کنه،یم وونمیداره د  دیفر  ی_فکر زندگ

 خودشو بچه هاش نتونن خودشونو جمو جور کنن

 

 ییوقتا  هی ی_بخدا منم همش تو فکرشونم ، ول

  یتو و آدما  نیوحشتناک ب یسنگ  وارید هیروزگار 

هم   شهیده شعالمه خور  هیتوش  ندازه،کهیم ت یزندگ

 کار گذاشته شده، 

 

 باال انداخت یشانه ا  دویکش  شی موها  ن یرا ب دستش 

 

 ست یکنار هم بودن ن  یهم برا یراه جهی_در نت 

 

 نبود، دیحق فر   نیمادر،ا دونمیم نوی_من فقط هم

 ؟ی دینخواب چرا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خوابم نبرد 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۳#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 دوغ سرد؟  ای ی خوریم رداغی_ش

 

 نگاهش کرد  متعجب

 

 _دوغ سرد؟ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ده برابر خواب آور تر از  یمحل  ظی_آره مادر دوغ غل 

 داغه  ریش

 

 داد  رونیرا غنچه کردو ب   شی لبها 

 

 بار دوغ سرد امتحان کنم نیا خوامی_جالب بود ، م

 

برداشتو سمت   یرنگ  یآب یسفال وانی شدو ل  بلند

 دیاطلس چرخ

 

 ؟ یخوری_شما نم

 

 _نه من رفتم بخوابم توهم زود برو تو جات مادر 

 

 ری_باشه مهربونم شب بخ

 

 یالت یکم  د،حرکتشیدوغ را الجرئه سر کش  وانیل 

 دوست داشت تجربه اش کند  ی طور بود ول

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 فاصله داد  شی را از لب ها   وانیل 

 

 داد،   ی چه حال  ششی_آخ

 

 ینیکند واقعا احساس سنگ  یاتاق را ط ری مس تا 

 اثر کرده بود  یداشت، انگار دوغ محل 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۴#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 {اکو ی}د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 تعجب کرد،  دید کیدختر را که از نزد یزندگ محل

 کی ساختمان ش ک یآپارتمان معقول در  کی

 

 به دست راستش زد  یکه شد اشاره ا  نیماش  سوار

 جلو آمدو سرش را خم کرد   صادق

 

 _بله آقا؟ 

 

 خونه از کجا اومده؟   نیا ین یبب یکرد  یر یگی_پ

 

 گهیقبال صاحبخونه بوده م  نییطبقه پا  هی _واال همسا 

 ینگیری داده و خونه رو ج  ونیل یم ۳۰۰  شیسال پ ۴

 ده یخر

 

 زمزمه کرد  یلب عجب  ریز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ده؟ یشوهرشو د  ی _رفتارش چطور بوده؟اصال کس

 

معقول   یلیخ ا ینبوده گو  یازش ناراض ی_آقا کس

 شوهرشم نه، گفته بوده مطلقس  کرده،یرفتار م

 

 نیفقط تا آخر هم   ال،صادقیو رم یخب من م لهی_خ

 ی رو درار  هیقض  نیا هیتهو تو یهفته وقت دار 

 

 _چشم آقا

 

 ..... 

 

رفت ،   الیرا نصفه رها کرد به اتاق ورزش و  شی تزایپ

 هیقض نیا ریدرگ یدمبل ها را برداشت ذهنش بدجور 

 بود 

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

          ۳۹۵#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

،   دیلنگیبد هم م ی ل یخ د،یلنگیکار م یجا  کی

داشت، تنها مسئله   ی صاخبخانه بود،رفتار معقول 

 نبود  شیدایبود که پ یشوهر 

 

 اش زنگ خورد،  ی ،گوش ختیریعرق م  شی سرورو از

 

 وسک؟_الو عر

 

 ؟ یدولتشاه  ی _سالم آقا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زد  یشخندین

 

 گه؟یقهر د یعنی نی_ا

 

زنگ به  هی  یکه رفت ی_بله معلومه که قهرم، از وقت

 من دلم نگران  یدونستیتوکه م یمن زنگ نزد 

 

 مبل وسط سالن لم داد  ی رو

 

 _جووون تو فقط نگرانم باش 

 

 گذرم ی فک نکن راحت ازش م کنماایم هتی_تب

 

 گرد کرد، ی را با حالت بامزه ا  چشمانش

 

 کولوچه من یهی_چه تنب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بهش فک کنم د ی_اومممم با 

 

 گفت  ییو در کمال پررو دیخند طنتیش با 

 

برم حمام ، االن که بلش فکر   خوامیمن االن م  ی _ول 

  نیحمام ا  اوردمت یهرجور شده م دیبا  نمی بیم کنمیم

 تو صفا نداره  یب  الیو

 

 شوه گفتنکرد و با ع  ی هم نامرد  غمزه 

 

بهت خوش   یشد اگه اونجا بودم حساب  فی_واقعا ح

 گذشتیم

 

تصور حضور او در حمام بدنش گر گرفته با   با 

 بم زمزمه کرد  یی صدا

 

 _بسه کولوچه،راهت دوره آمپر منو نبر باال 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۶#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

تخت   یسشوار را زد و خودش را رو  off دکمه

اش   یگرم شود گوش  شیچشم ها  نکهیانداخت،قبل از ا

 دوباره زنگ خورد 

 

 _بگو صادق 

 

فکر کردم هر   ی_آقا شرمنده بد موقع مزاحم شدم ول 

 بهتره  نیزود تر بفهم یچ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شد   زیخ میتخت ن ی رو

 

 شنومی_بگو صادق م

 

  هیمیباهاش صم یل یداره که خ  یدوست هیدختره  نی_ا

  ومدی وقتا م  یدوستش بعض گفتهیم هی همسا   رزنیپ

 رفت یم  ششویپ موندی م یچند روز

 

 _خب؟ 

 

خوده دختره   گفتی شمارشو داشت،م رزنهیپ یچی_ه

 ه؟ی، حاال برنامه چ ی داده بوده واسه مواقع ضرور

 

باهاش   دیدختره رو بکشون سر قرار با  ی جور هی_

 میحرف بزن

 

 _باشه آقا فعال

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _فعال 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۷#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

باغ رستوران کار    یبود که تو ی همان دخترک

 متورم شده بود  هیاز شدت گر شیها  کرد،چشمیم

 

 نگاهش کرد  کالفه

 

 نه؟  ا ی یزنی_حرف م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



معلوم   دی کمکش کن دی_آره آره فقط تو رو خدا قول بد

 سرش آورده  ییچه بال یاون عوض ستین

 

 نگاهش کرد  زیت

 

 ؟ی _کدوم عوض

 

 گه؟ی کرد د دش یکه تهد ی_همون

 

بلند شود و گردنش را خورد کند،از   خواستیم  دلش

 بود  زاریحرف زدن ب هینس

 

  نمیآبغوره بگو بب  یخانوم بجا  گمیبار آخر م ی_برا

 ؟ یدونیم ا یچ

 

 جمو جور کرد  یبار دخترک خودش را کم نیا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اواخر شده بود   نیکه ا یدی چون تهد گمی_از اولش م

از شهرشون   ش یمربوط به گذشتس،پنچ سال پ

 فرا..... 

 

 د یحرفش پر انیم

 

اومد شهر  نکهیبعد از ا دونم،بگویفرارشو م انی_جر

 شد؟ یچ

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۸#پارت 

                   اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 آب خورد  یجرئه ا دخترک

 

پارکا بود بود   لونی فرار کردو اومد شهر و ی_وقت

شب اولو دوم و تونست از شهر دزدو معتاد   گفتیم

روز سوم نه ،دم غروب روز سوم   ی خالص باشه ول 

کنن که تا   نشیماش  هیبزور سوار  خوانی پسر م چندتا 

به  ی که وقت دمیدو ی اونقدر گفتیم دوه یم تونه یم

 کوچه خلوت بودم   هی یخودم اومدم تو

 

  یتو یدوساعت یکیبزنه  رون یاز کوچه ب دهیترسیم

 هی شهیخونه باز م  هیدر   نکهیتا ا چرخهیکوچه م

 نهی بیحالو روزشو م  یوقت  رونیب زنهیم رزنهیپ

 داخل    برتشیم

 

  یحمام و بهش حساب  فرستش یم دهی غذا م  بهش

که از فرارش    یهمون ساعت اول گفتیم  رسه،شبنمیم

 برگرده،  دهیترسیشده و م مونیگذشت پش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ییاونم از اونجا  کنهیدعوت م رزنهیپ یبرا  داستانشو 

 بمونو پرستار من باش  گهیبهش م   سوزه ی که دلش م

 

منم  ی کن ، قرصا  زیدرست کن و خونه رو تم  غذا

 کنه یداشته قبول م ازیبده، شبنم هم چون واقعا ن

 

 رزنهیروز ،پ هی رزنسیخونه پ یدوسه ماه که تو  بعد

 و چند مدل غذا درست کن    ادیکه نوم داره م گهیم

 

 گفت انجام داد  رزنهیپ  یهر کار نمیا

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

          ۳۹۹#پارت 

                     اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

  یآدم معقول  ی ل یاومده خ رزنهیکه نوه پ  یوقت گفتیم

 کرده یروش نگاهم نم یبوده اصال تو 

 

  لیم یساده ، بهش دل بست ،ظاهرا تارخم بهش ب  نمیا

 نبوده  

 

 شود یآن براق م  کی اکو ید

 

 ه؟ی_تارخ ک

 

 کندی نگاهش م دهیترس دخترک

 

 گهی_ه..همون نوهه د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نکهیتارخ وجود ندارد،اما ا کی درجهان تنها  قطعا 

به نظر   یمادر تارخ هم اهل شمال بود تشابه جالب 

 د یرسیم

 

 ؟   یدونیتارخ رو م یلی_فام

 

 شاه داشت  هی یول  ستین ادم ی ق ی_دق

 

چشمان کنجکاو به صادق نگاه کرد معلوم بود او   با 

 هم فکرش سمت تارخ خودشان رفته

 

 به دخترک نگاه کرد   دوباره 

 

 ؟  ی_تارخ دولتشاه

 

 دش؟یشناسی_آره آره،خودشه ،م

 

 توجه به صادق نگاه کرد   بدون

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به بعد حرفاشو خوب گوش کن که منصف   نجا ی_از ا

 جلو  میافتاد یعوض نی راهو با اسم ا

 

 :روچشمصادق

 

[11 /16 /2021  6:14  PM] 

 

    ۴۰۰#پارت 

            اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 به دخترک گفت:ادامه بده  رو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دنویرو پسند گهی همد نا ی ا دهیدیم  ی_مادر بزرگه وقت

شن تارخ قبول   غهیص  دهیم  شنهادیپ ستنین لیم یبهم ب

 که قبول کنه  زنهیمخ شبنمم م یجوریو   کنهیم

 

هم    د یشا   ا ی گفتن ادامه حرفش دودل بود  یبرا انگار

 دیکشیخجالت م

 

 _بعدش؟ 

 

 اتداختو لب زد  نیی سرش را پا  دخترک

 

 _شبنم حامله شد، 

 

 گفت جیگ

 

 پدر بچه شبنم تارخ؟  یعنی_

 

 _بله

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 و پوزخند زد  دیحرص به صورتش دست کش با 

 

دختره زن اون کثافته،خاک برسرش که  نی_پس ا 

 کنه یخراب کردن من به ناموس خودشم رحم نم  یبرا

 

 هیکه   دونهینم  ی....حتیست،حتیزنش ن گهی_شبنم د

 پسر داره 

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۱#پارت 

            اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شدیکه پشت سر هم وارد مغزش م یمزخرف اطالعات

 کرد ی داشت خفه اش م

 

اعصابمو بهم   یکامل بزن دار  ؟حرفتویچ یعنی_

 یزنیم

 

 شانه اش را گذاشت    یدست رو  صادق

 

،خانم شما هم ادامه  نیصبر کن  کمی نی _ناراحت نش

 بده  

 

شد به    یمدت که شبنم متوجه عالئم باردار هی_بعد 

م گفت که اون   شه،یم یقصدش جد  ی تارخ گفت ک 

 خواد یازدواج نم یشبنمو برا

 

بگه سقطش کنه،   دیترسیبهش نگفت بارداره م شبنمم

خواست که تموم بشه شبنمم  گهیتارخ خودش د 

   دیبراش خر  کی آپارتمان ش  هیموافق بود 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

از اونجا به بعد باهم   ،یحساب بانک ونیل یم۳۰۰ با 

  میشرکت بود هی یدوتامون منش  لیم،اوایدوست شد

 رون یزدم ب  یل یمن بدال ی ول 

 

ماه اون خونه رو   ۲پا برجابود،بعداز   مونیدوست ی ول 

 د، یخونه خر گهید   یفروختو رفت جا 

 

  یسراعشو بفهمه پا   ادیتارخ ب ی ل یبه هر دل  دیترسیم

 ونهیبچه در م هی

 

 سرخش را بهم فشار داد  چشمان 

 

 ه؟یچ  یکه گفت یدی تهد انی_جر

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۲#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



            اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

  امیو پ زدیمدام بهش زنگ م شیماه پ ۳نفر از  هی_

 گمی به تارخ م ینکن خوامویکه م ی که اگه کار دادیم

 پسر داره  هی

 

 کنه؟ کاریچ  خواستی_م

 

نبر   هیادعا کنه دز  خواستی_ازش م

 رابطشو بازنش بهم بزنه   خواستیبارداره،م

 

 را باال داد   شیابرو

 

 کرد؟  نکاروی_خوب،ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

روز زنگ زدو با   هی نکهی،تا ا شدینم ی_ اولش راض

گفتن اگر   گفتی دن،می گفت که طاها رو دزد هیگر

بکن،اونم   مویگیکه م یبچت سالم بمونه کار  یخوایم

 مجبور شد انجامش داد 

 

 زش نشد؟ ا ی اونکارو انجام داد خبر نکهی_بعد از ا

 

 ب یغ یرفتم دنبالش ول یازدحام و شلوغ  ی_نه تو

 شده بود 

 

 بلند شد  یصندل  یرو  از

 

_صادق شماره خانومو داشته باشو کارو تا تهش  

مدت در   نیا یآمار تارخم تو خوامیکن، م یر یگیپ

 ی اریب

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

    ۴۰۳#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

اما   دیبود که کش یبرگ گاریس  نیچندم قا یدق   دانستینم

 بازهم نتواست ذهنش را آرام کند، 

 

  یتارخ برا  یا غهیپسر داشت، و زن ص کی  تارخ

 کرده بود،   جادیاو مشکل ا  یزندگ

 

 نکهینداشت،با ا یباهم همخوان هیقض  نیا یجا چیه

کار   نکهیاحتمال ا یول اورد یرا درم شیصادق تهو تو 

 صفر بود  با یتارخ باشد تقر 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بد جلوه   اکو ی د شیدر صد او خودش را پ  صد

 زد  داد،پوزخند ینم

 

بزرگش از خودش خانه خراب کن تر بود دختر   مادر 

کردند، درست است که خودش هم   چارهیمردم را ب

 که از خانه فرار کند  ینبود کس ری تقصیب

 

 نخواهد داشت،  یبهتر  عاقبت

 

 معما را هرچه زود تر حل کند  نیا خواستیم  دلش

 

 صادق را گرفت  شماره

 

 _الو صادق؟ 

 

   ری_سالم آقا وقت بخ

 

 روباره؟  ای یریش نمی_بگو بب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نکهینشده جز ا رمیدستگ  یخاص  زی_واال آقا چ

چرب کردن گفت   لیبیس  ی نگهبان ساختمون بعد کل 

 نا ی واحد ا  ره ین ادینفر شبونه م  هی شیهفته پ ۳،۴

 

به   یهم داره اونم کار  دیگفته برادر دخترسو کل  گهیم

 زنهیم ی سامسونت فی ک هیکارش نداشته بعدم با 

 نگهبان  دهیم ینیریتومنم ش هی رونویب

 

 نگه یزی چ یبه کس تا 

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۴#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

که بشه  ی جور هی یمدرک جم کن یکل خوامی_صادق م

  زیهمه چ خوامیبچه مال تارخه، م  ن یثابت کرد ا

  هیهست  یهرک  نیبره، ا شیپ میخوایاونجور که م

 سرش وصله تارخه،پس وجودش کارامده 

 

 حس پدرانش حساب باز کرد،  ی اگه بشه رو البته

 

 _چشم آقا. 

 

 ....... 

 

 )غمزه (

 

  رانیرا ا  یمدت یبه همراه ناز برا دیفروز و فر  امروز 

 کردند یرا ترک م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مجهز آماده کرده بود   کو یش ی منزل  شان یبرا ا یپور

 هیروح طیدرباره شرا یبا پزشک حاذق نطوریوهم

 شان صحبت کرد 

 

 باشد  د یمف شانیماه برا ۶ ن یبود ا قرار

 

  یرا پس فرستاده و گفت فعال نم  یحلقه نامزد ناز

 اش راه دهد،   یرا در زندگ  یتواند کس

 

 

ناز    کینزد ی، وقت دیفروز را در آغوش کش  دویفر 

 شد نگاهش کرد 

 

 نمتیزود بب دوارمی_ام

 

 متحرک نگاهش کرد  یاما همچون مرده ا ناز

 دو یکه اعالم شد فروز دست ناز را کش پروازشان

 خودش برد  با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 از قطرات اشک بود  سی خ صورتش

 

را تصور   ی روز نیخانواده شان چن ی برا چگاهیه

 کردینم

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۵#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دین،فریپدرش محزون بود نگاه مادرش اندوهگ نگاه

 یانرا طالق دادو همانطور که قرار بود آپارتم  ده یفر

 را به نامش زد 

 

  دیکرد اما فر  هیبازهم ناله و مو  ده یمحضر فر یتو

 طالق بود  غهیشدن ص ی منتظر جار  توجه یب

 

اتاق ته باغ   یبود حاظر است تا آخر عمر تو گفته

 طالقش ندهد   ی کند ول  یزندگ دیخانه فر

 

 ببخشدش  د یبوده و فر یبود اشتباه و لج باز  گفته

 

 دهد یم شیاست جانش را هم برا دیبود عاشق فر  گفته

 

 بود  زیچ کی فقط  د یجواب فر اما 

 

 《یبا برادرم بخواب یخواستیم  تو》

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زل زدو گفت   ده یدر اخر بعد از طالق درچشمان فر و

 

تو هدر   ی و عشقم که پا  یجوون یبرا افسوس 》

 《رفت 

 

خان از اندوه پسر ارشدش مدام فشارش باال    ساالر 

 بود، 

 

 خورد یم یزبان ریچند بار قرص ز  یروز 

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۶#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

و تنها  رفت یم ش یروال پ یشرکت رو  یها کار 

 بود،  اکو یاش د یدلنگران 

 

  یکه شمال بودو دنبال کار شدیم  یهفته ا کی با یتقر

 که قرار بود انجام دهد 

 

را   اکو ی بود مدام دلهره د  دهیرا فهم انیجر یوقت  از

 داشت 

 

ماجرا شود اما مگر   الیخیکرده بود که ب التناسش

 رفتیبخرجش م

 

منو تو رو   نیب خواستهیکه م هیبدونم ک دیبا 》گفتیم

ما زن  دونهیفاصله بندازه،بعدشم از کجا م

 《م؟ یوشوهر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نیخطر ا دی ق توانستیهم کنجکاو بود اما نم خودش 

 راه را بزند

 

بچه  کی با خودش فکر کرد اگر تارخ بفهمد  یطرف  از

 دهد؟ ینشان م یدارد چه عکس العمل 

 

از دختر مردم سوء استفاده کرده بود   شعوریب  مردک

 استاد یکرد ن که ی کار  ی و پا 

 

درست است که   سوختیدخترک م  یبرا دلش

 اش را خراب کند اما ...  یزندگ  خواستیم

 

 مادر بود و جان فرزندش در خطر  کی او

 بود،  یکاف  هیتوج  یبرا  نی هم بنظرش

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۷#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 د یسبز را کش  نوار

 

 از ما کردن یادی_چه عجب خانوم خانوما 

 

 خنده کنان جوابش را داد   دردان

 

بهم زنگ   دمی عروسمون چقدم دلتنگ بود د یی _وو

 ی زد

 

 شرکت بودم   ی کارا  ر ی_بخدا همش درگ

 

 قربونت بشم، زنگ زدم دعوتت کنم  دونمی_م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را باال انداخت  شیابرو

 

 ؟ی_دعوت به چ

 

 به صرف شام   زم یشوهرت عز_به خونه مادر  

 

 یزنیلند حرف م نقدر یکه ا شتهیپ یک سسسس ی_ه

 

 خونه رسونمیداره م  مینیماش ی_حمزه تو

 

که   اکویراستش د  ،ی_آها پس بگو، ور دل شوهرت

 ی دلو دماغ ندارم ممنون که دعوت کرد  ستین

 

 بد نگذره  دمیقول م گهید ا ی_اِ..خوب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یحرفش بزند به ساعت رو ری ز  خواستینم دلش

 نگاه کرد  وارید

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۸#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 اونجام پس  ۸_من ساعت  

 

 ا،باشه؟یب  میون۷  ره، ید  ۸_نه 

 

 زد   یلبخند

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 زم ی_باشه عز

 

 را گرفت  اکو ی شماره د یاز خداحافظ بعد

 

 _سلطان قلبم؟ 

 

 الفاظ تو عروسک نیبا ا استهی_قلب من م

 

 ؟ یی؟کجا یر،خوبی_زبونتو گاز بگ

 

  یمنم خوبم، من تو ی _ خوبم خانوم ،تو خوب باش

 تختخواب یرو الیو

 

 گفت  یلحن هوس آلود با 

 

 یستیکه ن  فیخونتون،ح  رمی_امشب شام م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بلند شد  اکویخنده د   یصدا

 

 ؟ ی دادی_اگه بودم م

 

 حرص اسمش را صدا زد  با 

 

 یستیبعدشم حاال که ن ،یت یتربیب یل ی_خ

 

سالم برات    یوگرنه جا  ستمیشد که ن  فی_واقعا ح

 ذاشتمینم

 

 دیخند لوند 

 

که   ستم یبهش فکر نکن ، من اونجا ن  ادیز زمی_عز

 آرومت کنم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 خانوم طونیش  میرسی_بهم م 

 

 زد   قهقه

 

 _منتظر اون لحظم

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۰۹#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

کارو سک سزه    دنتی_منتطر باش که به محض د

 کنم یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _دوست دارم 

 

 بلند شد  اکو یدورگه د  یصدا

 

 .شتری_ماب

 

 ....... 

 

 

بلند رنگ  یبلند با جوراب ها  یجذب خردل   لباس 

همراه با    یو رژ سرخاب یپوست ،خط چشم گربه ا

 سرش بسته بود ،  یکه محکم باال ییموها 

 

عطر    کرد،ی لقمه چپش م کی بود  اکوی اگر د قطعا 

 کرد،  یخودش خال یمخصوصش را رو 

 

  یپرفکت و ب اکو ی داشت از نظر خانواده د  دوست

 نقص باشد، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 تک انداخت   حمزه

 

 تظرمهحمزه من یندار  ی_مامان کار 

 

 گفتو سمتش فوت کرد  یذکر الیژ

 

بسالمت منم  نیبر  ی_مامان جان هزار ماشاهلل دار 

 کنمیبراتون اسفند دود م

 

 _قربونت برم ،فعال 

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۰#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 من خبر ندارم!؟   و یعروس می: قراره برحمزه

 

خودش را به آن راه   کند،یاشاره م پشیبه ت دانستیم

 زدو متعجب گفت 

 

 _نه!چطور مگه؟

 

  ینگاه  مین انداختیرا راه م  نیهمانطور که ماش  حمزه

 حواله اش کرد 

 

که من   ییاونجا  ،تایَمُکش مرگه ما زد می_آخه ت

 برهیبه سر م  بتیدر غ  اری دونمیم

 

 شد   رهیحسرت به روبرو خ با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ه یخال  ی براش امشب جاش حساب رمی_آره ،بم

 

از داداششون حساب   میقد  ی_نچ نچ، دخترم دخترا

جلوم    ی دار  یدر نظر گرفت  اریتو منو عمال خ بردن،یم

 ی ریقربون صدقش م

 

 باال انداخت یشانه ا   سرتق

 

 که هست   نهی_هم

 

 _بچه پر رو 

 

 ..... 

 

 

سرش    شی قم دوی با محبت صورتش را بوس سودابه

 را، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

کردند که هردو   یاستقبال کرم و پر شور چنان

 شرمنده شدند 

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۱#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 پدرانه نگاهش کرد   شیقم

 

 یکنیاز ما نم یاد یمن؟ معرفتیدختر ب  ی_چطور

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیخند حیمل 

 

پشت سرش راه   اد ی_واال من عمال هر دفعه حمزه م

 شمیمزاحم م  ییجورا هیافتم،یم

 

 چیحرفو نزن گلم هم تو هم حمزه ه نیا  گهی:دسودابه

 د ی و دردان ندار اکو ی با د یفرق

 

 اش بود گفت ره یکه خ  یدرحال  بعد

 

 ه یپسرم خال  ی_چقدر امشب جا 

 

 گفت 《یواقعن》رنگ گرفتند،ناخودآگاه  شیها  گونه

 

واضح و مچ   یادیخودش که آمد لبخند سودابه ز به

 بود  رانهیگ

 

 هیجاشون خال  نکهیمنظورم ا ی عنی_ن..نه...

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 !؟ شدی خرابکار م نقدریهم ا دختر

 

بخورم و   ۵مز یرژ  د ی:دکتر گفته من شاممو با شیقم

شامو ساالد   نیهر شب ورزش کنم، بخاطر هم

 ریپ گهید می،چه کن  یرو  اده یپ رمیحتما هم م خورمیم

 م یشد

 

 کرد  اعتراض

 

جوونو   شهیعمو شما هم هیچه حرف نی_ا

 نه خاله؟  د،مگهیپیخوشت

 

 زم ی:صد در صد عزسودابه

 

 و دردان از لحظه ورودشان به باغ رفته بودند    حمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ناراحت   میتنهات بذار  الیاگه منو ع:عمو جان شیقم

 ؟ یشی که نم

 

 د ی_نه اصال راحت باش

 

 کردندو رفتند  یانها هم خداحافظ قهیدق  ۱۰از   بعد

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۲#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 آورد  یو چا ینیریش  شیبرا خدمه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خانوم؟   دیندار  لیم یا گهید زی_چ

 

 _نه ممنون 

 

 آمد   یفیضع یفیزنگ ضع  یصدا  همزمان

 

 اد؟ یب ی_قرار بود کس 

 

 _نه خانوم

 

  ی برا قا یبکوبد ،دق واریسرش را به د خواستیم  دلش

 آمد    یزیچ

 

 _سالم عروسک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 طنتیبا ش اکو ی شک زده نگاهش کرد،د  برگشتو

 چشمک زد 

 

 از عشقت؟  یکنی _استقبال نم

 

 تند کردو خودش را در بغل مردش انداخت، پا 

 دند، ییبو دندویرا سخت در آغوش کش  گریهمد

 د،یاش را بوس  یشانیچند بار پ  اکو ید

 

 اکو یرا به چانه د  شی را باال اوردو لب ها   سرش

 د یچسباندو بوس

 

 ؟ یا ی م یدار ی_چرا نگفت

 

صورتش را قاب گرفتندو چشمانش با    اکو ید  دستان

 کردند ی نگاهش م نییتملک از باال به پا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دلم   یینجا یمهمون ا ی گفت یوقت  یول امی_قصد نداشتم ب

 باال  میبند نشد،بر

 

 م،ی_بر

 

تا وارد شود بعد هم   ستاد یدر را باز کردو کنار ا اکو ید

 خودش وارد شد 

 

 ؟ یخوشگل کرد   نقدری_چرا ا 

 

 کج کرد  ناز سرش را طنتویش با 

 

 _خواستم دل مامانو باباتم ببرم

 

تنش   یرو صیشدو دستانش را حر   کینزد اکو ید

 د یکش

 

 دونن یخونه م نیاالنشم تو رو عروس ا نی_اونا هم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیخند طناز

 

 ی هم عال  یل ی_خ

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۳#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 د یکش  ش یگلو ی خم شدو زبانش را رو  اکو ید

 

 _آههه..آه  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 تازه اولشه  نی_جووون آه بکش عروسک ا

 

 دیگرداندو از پشت به او چسب  برش

 

 ارمیدرب زیتا لباستو تم ستیا ی_ب

 

 اد یم یکیوقت  هی_

 

 اد ینم  ی_نه کس

 

 کارش را بکند اکویرا باال برد تا د  دستانش

 

 بعد برهنه در آغوش هم بودند   ی قیدقا 

 د ی تمام بدنش را بوسه زدو زبان کش اکو ید

 

 ؟ یکشیآه م یواسه ک ی _دار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اکو ی _تو..تو د

 

 ه؟یک  اکو ی_جون د

 

 _آهه...من 

 

 پرت شده بودند  یبعد انگار هردو از بلند  هیثان چند

 

اش را ارام   نهیبرش گرداندو نوک هردو س  اکو ید

 بوسه زد 

 

صورت   ا یصحنه دن نیتر زیدل انگ  کردیم اعتراف

 است  شیها  نهیس  نیجذاب ب یها شی با ان ر اکو ید

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



    ۴۱۴#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 ناز در آغوشش جا به جا  با 

 

 معرفت یب یبود آقا دهی_دلم برات تنگ

 

چاته اش را گرفتو صورتش را باال   اکو ید

 دیبوس  یاپ یاش را چند بار محکم و پ یشانیآورد،پ

 

 نگو که دل نموند برام  ی_از دلتنگ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ر یکردو ز یاش را نوازش نهیکم پشت س ی موها 

 د یگردنش را بوس

 

 برات چقدر صورتت خستس  رمی_بم

 

 شکه شدم تا خسته شتری_دور از جونت عروسکم، ب

 

 تا لباسش را بپوشد نگاهش کرد  شد یکه بلند م ی درحال 

 

 شد یشکه شدم، اصال باورم نم   یل ی_منم خ

 

 را سمتش دراز کرد  دستش 

 

 ومده ی ن ی_دستت  بده من پاشو تا کس

 

 شدو سمت حمام رفت  بلند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نییپا امیم رمویگی دوش م هی_

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۵#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 .......... 

 

 نشسته بودند  زیچهار نفر دور م هر

 گذاشت   زیم یظرف غذا را رو  نی آخر مستخدم

 

 د؟یالزم ندار یزی_چ

 

 د یممنون خودتونم شامتونو بخور زمی:نه عزدردان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 :قربون خانوم مهربونم برم  حمزه

 

 چشمانش را در حدقه تاباند  یشوخ با 

 

 کرده  کاریحاال انگار چ شششی_ا

 

کردو چشم    زانیحمزه آو  ی خودش را از بازو  دردان

 را مل مل کرد   شیها 

 

 منو بخوله کمکم کن   خوادیم  نی_عشگم ا

 

برنج  یظرف فسنجان را برداشت و رو  دند، یخند همه

 ختیر  اکو ید

 

 _ممنون عروسک ، خودتم بخور

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دهانش گذاشت  یقاشق ساالد تو  کی

 

 تو نه یخوردم،ول یل ی_من خ

 

 گل کرد  شین یری: باز خودشحمزه

 

 نگاهش کرد   فتهیش  اکو ید

 

 نهیریواسه من ش شهی_غمزه هم

 

 بحث را عوض کرد  حمزه

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۶#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 ؟ یکرد دایپ  یزی_خب،از شمال چه خبر ؟چ

 

 دیقاشقش پر از برنج و فسنجان را بلع کیآلود  اخم

 

  ی شده که عمرا به ذهن کس رمیدستگ ییزایچ هی_هه، 

  کنهیباور نم یکس  ییجورا  هیبرسه،

 

 کنجکاو نگاهش کرد   دردان

 

 داداش؟بگو دوس دارم بدونم  ی_چ

 

 مجهوله ییزایچ هیهنوز   گم، ینم  یزی_فعال چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نگفت،  یزی مشتاق دانستن بود اما چ نکهیبا ا حمزه

 

بغل   یتو  با ینشستند تقر ونیاز شام دور تلوز  بعد

و سودابه باعث شد دو مبل  شیبود که آمدن قم اکو ید

 رد، یاز او فاصله بگ

 

 عضالتو آغوش امن همسرش بود،  ینگاهش در پ اما 

 

 زد یم ادیرا فر ن یهم دلتنگ بود، همه حرکاتش ا  اکو ید

 

 توجه اش را جلب کرد   اکو ید  یخشکو جد  یصدا

 

اسناد درباره شرکت   یسر  هی_غمزه خانوم 

 د،یامضاء کن دیهست که با  مونیشراکت

 

 لحظه خشکش زد  کیلحنش سرد بود که    رانقد

 

 _باشه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیا ی_دنبالم ب

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۷#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

بلند شدو سمت پله ها حرکت کرد،او هم دنبالش   اکو ید

 راه افتاد 

 

 دستش را گرفت  شدیرد م  شیداشت از کنار قم یوقت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را نگاه کرد   شیقم منتظر

 

تو   یول رسهیخشک به نظر م کمیپسر  نی _عموجان ا

 ست ین یزیدلش چ 

 

گونه بود،خنده اش گرفت عمو   ی دلدار شیقم  لحن

 مرد را مثل کف دست بلند بود  نیا دانست ینم ششیقم

 

 را تکان داد   سرش

 

 عموجان  نطوره ی_قطعا هم

 

 کرد ی خند نگاهش م شیبا ن اکویاتاق که شد د داخل

 

عبوس   هوی یچ  ؟واسهیزنیم  شخندی:چرا نغمزه 

 ؟ ی شد

 

 کرد ی فقط سکوت کردو با ولع نگاهش م اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 سمتش رفت ینوع نگاهش شد که با لوند  متوجه

 

خم شدو دماغش را به دماغ    د یکه رس شیروبرو

 د یمال  اکو ید

 

 د؟ یبپرسم چرا ساکت شهی_م

 

 خمار   شیداغ شدو چشم ها   اکوید   نفس

 داد ادامه

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۸#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ازت حرف بکشم؟  یخوای _اومممم، پس م

 

 همچنان سکوت کرد   اکو ید

 

کلو تا   بکیبرد و از س اکوید  ی گلو  ر یرا ز  سرش

 د یراستش زبان کش  قهیشق  ی رو

 

 _اوممممممم طعمتو دوست دارم 

 

دست دور کمرش   طاغتیب  نباریا ش یروبرو  مرد

 انداختو بلندش کرد 

 

 _منم طعمتو دوست دارم عروسک

 

لب   ی دوباره در هم گره خورد ،صدا شانی لبها 

 شد یق اکو مدر اتا  شانیباز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 معاشقه کردند  یربع کی

 

دور کرد،نفس نفس زنان   اکو ی را بزور از د  سرش

 گفت 

 

 میموند ی ادی عشقم ز هی_ک..کاف

 

 نگاهش کرد  ی ناراض اکو ید

 را فاصله داد،هردو خود را مرتب کردند   خودش 

 

 _غمزه؟

 

 _جان؟ 

 

 ی _دوست دارم حامله ش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۱۹#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 رو درست کرد  اکوی د راهنیدستش پ با 

 

 شمی_به وقتش برات حامله هم م

 

 ...... 

 

 بود   دهیچسب نیماش شهیبه ش  سرش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یخواستگار  ادیب خوادیم یک  اکو ی:دحمزه

 

 کرد  نگاهش

 

 روزا  نی_هم

 

رسما   اکو ی که د دونمیدردان من م نی:ببحمزه

 ی ...ول ی شوهرته، ول

 

 به سمتش برگشت  کامل

 

 ؟یچ  ی _ول 

 

 د یکش شیبه موها یدست  حمزه

 

چارتا   فهمهیباشه م ید،هرک یساعت باال بود می_ن

 کشهیطول نم  نقدیامضاء ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 انداخت نییرا پا   سرش

 

بود   ی و خاله سودابه طور شیعموقم ی :نگاها حمزه

 ییزایچ هی نتونیکه انگار ...انگار مطمئن شدن ب

 هست 

 

 رفت شید،ابرو یدندان کش   ریرا ز  لبش

 

 ی ادآوریخواستم  ،فقطینگفتم که خجالت بکش ناروی_ا

 د ی رابطه بکن نی به حال ا یفکر  هی  عیکنم که بهتره سر

 

 د یبگوش خودش هم نرس یحت  شیصدا

 

 _باشع 

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



    ۴۲۰#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ....... 

 

 

 }ناشناس{

 

 

را خشک    شی آمد و با حوله عرق ها  نییپا  لیتردم از

 کرد 

 

 _چه خبر؟ 

 

 گرده یخان داره دنبال دختره م اکو ی_د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یتوجه به ادامه جمله برگشتو مشت محکم  بدون

 د یرت محافظ کوبصو  ی رو

 

 ؟ یگفت  یدوباره تکرار کن چ دمی_نشن

 

 د یکش اد ی فر نباریهاجو واج نگاهش کرد،ا چاره یب مرد

 

 _گفتم حرفتو تکرار کن 

 

 خا....  اکو ی_د

 

حواله اش کرد،انگشت اشاره اش   ی گریمحکم د  مشت

 را باال آورد 

 

 ؟ یدیخان،فهم  هیخان وجود داره، فقط  هیفقط  نجا ی_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _بله آقا

 

مدت مچل من   هی_خوبه ، بذار بگرده، 

 دوست دارم.   شویف یباشه،بالتکل 

 

 بود  یکمبود  هیعقده ا کیمرد  نیبدون شک ا  و

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۲۱#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 ........ 

 

 {اکو ی}د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  شتریبر خوردن ب  یاسرار مادرش مبن دربرابر

 گفت یرمیصبحانه س

 

 میحرف بزن دی_بابا با

 

 د یرا سر کش رش یش  وانیل   شیقم

 

با پدرت   یخوایچه عجب بعد مدت ها م رباشه،ی_خ

 ی دو کلوم صحبت کن

 

 اتاق کارتون  یتو می_بر

 

 گنگ نگاهش کرد  سودابه

 

 ام مامان جان!؟  بهی_مگه من غر 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _نه مادر من، 

 

 نشست ی صندل   ی رو  دوباره 

 

 کنمیعنوانش م نجا ی_هم

 

 منتظر نگاهش کرد   شیقم

 

 ازدواج کنم.  خوامی_م

 

 هاجوواج نگاهش کردند   هردو

 

 زود تر بخودش آمد   شیقم

 

 ید یرس جهینت نی_خوشحالم که به ا

 

 ؟ی سر دار  ریز  و ی:کسسودابه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را تکان داد   سرش

 

 _بله

 

 نگاهش کرد  جانیبا ه سودابه

 

 کنم یکه دارم بهش فکر م  هی_بگو همون

 

غمزه را دوست داشت لذت    نقدریمادرش ا نکهیا از

 بردیم

 

 _آره مامان خوده خودشه 

 

نگاهش   دویبهم کوب جانیرا با ه   شیدست ها  سودابه

 کرد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



غمزه آخر   دونستمی_اخ مادرت بالگردونت بشه،م

 عروس خودمه

 

 دیهم سرخوش خند  شیقم

 

 انتخاب هارو داشته باشه نیبهتر دمیبا  _پسره منه،

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۲۲#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

   اری:کوکب اون تلفنو بسودابه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 به پسروهمسرش ادامه داد  رو

 

عالمه   هیبه همه خبر بدم، مطمئنم آفرت جونم  دی_با 

 شهیخوشحال م

 

اکشن اتابک خان چه خواهد بود ،اما   یر   دانستینم

 . نداشت ی طاقت دور  گرید

 

 ...... 

 

 اش لم دادو شماره دلبرش را گرفت   ی صندل   ی رو

 

 ؟ ی_جونم همسر 

 

 ی کشیم ا یدلبر نی_توله تو اخر منو با ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 رو کرد   رویخنده مستانه اش دلش را ز  یصدا

 

 ریواسه امر خ ام یروزا م نی_خودتو آماده کن هم 

 

 خنده اش قط شد   یصدا

 

 ؟ی_چ

 

 گفت طنتیش با 

 

 محضر میابروتو بردار که بر یعنی_

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۲۳#پارت 

            اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 نداد  یهم جواب باز

 

 ؟ ی_خانوم خانوما؟پشت خط

 

 گفتن؟   ی شوکه ام ...چ کمی_آره...

 

 سر به سر عروسکش بگذارد  ی کم خواست

 

 منه میگفتن مهم تصم  یکه چ ستی_مهم ن 

 

 د ی حرفش پر نیب عیسر زدیکه حدس م همانطور

 

  یبگو چ کنمی نظرشون برام مهمه، خولهش م اکو ی_د

 گفتن؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ا یرم،یبگدختر خواهرشو   ا ی دی_مامانم معتقد بود با

 دختر خواهرشوهرشو 

 

 بغض دار غمزه بلند شد  یمکث صدا  هیاز چند ثان بعد

 

 م؟ یکن کاری... حاال چ اکو ی_د

 

 کند  تشیاذ  نیاز ا شتری ب امدین دلش

 

 یدونیکردم، تو که م ینکن خوشگلم شوخ هی_گر

 ی مامان بابام چقدر عاشقتن،کم مونده بود از خوشحال 

 ارن یبال در ب

 

 ییلیخ ینامرد یییل ی_خ

 

 قط کرده بود  شیبوق آزاد ، تلفن را رو  یصدا  بعدم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۲۴#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

  گرینگاه کرد،هرکس د لش یبه صفحه موبا   رانیح

 کرد، یم  یاو بود قطعا برخورد جد یجا 

 

بود،البته به موقع   ی عروسکش مجاز به هرکار اما 

 کرد،یم  یتالف

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یباشه بر ا ی قط کردن گوش یتالف 》کرد  پیتا یبرا

.    ریواسه امر خ میا یم  نیبعد فعال برو آماده شو که هم

》 

 

نگذاشته دوباره زنگ خورد و    زیم یرا رو  ل یموبا 

 اسم اتابک هان نقش بست، 

 

لبش باال رفت، قطعا صحبت درباره او و غمزه   گوشه 

 بود، 

 

 _الو؟ 

 

 _سالم،

 

 ستاد یپشت سرش ا شهیتمام ش   وار یشدو روبه د بلند

 

 _سالم اتابک خان 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ده یبه گوشم رس  ییخبرا  هی_احوالت؟

 

فرو بردو گوشه لبش را   بشیراستش را داخل ج دست

 دیدندان کش  ریز

 

 بوده درسته   یخبر  گذره،هری_م

 

 ی کرد ی_خوشحالم برات انتخاب خوب

 

 ذارم یم نا یدست رو بهتر  شهی_من هم

 

[11 /16 /2021  6:16  PM] 

 

    ۴۲۵#پارت 

            اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 ؟ یاز رو بست رو ی_چته پسر؟انگار شمش

 

 م،یی اتابک خان ما نمک پرورده شما  ی دار اری_اخت

 

 از چند لحظه سکوت اتابک حرفش را زد  بعد

 

 ی دی فهم زوی_ از لحن صحبتت معلومه که همه چ

 

 زد  یآشکار  پوزخند 

 

 ختی _شرمنده اگر نقشه هاتون بهم ر

 

 میعمارت باهم حرف بزن ا ی_ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 جنباند یرا حرص  سرش

 

 یبد  حیرو توض زای چ یسر هی دیبا  امی_حتما م

 

 پسر.منتظرم ا ی_ب

 

 

 ....... 

 

 

عمارت پدربزرگش شدو پله هارا تند تند باال  وارد 

 رفت 

 

 ی : سالم جونم خوش آمد آفرت 

 

 د یشدو دست مادر بزرگش را بوس خم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اتابک خان کجاست؟ ،یدل ز ی_عز

 

 اتاق کارش منتظرته ی:توآفرت

 

 باال رمی_باشه ، من م

 

 حرکت کند آفرت جان دستش را گرفت   نکهیاز ا قبل

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۲۷#پارت 

            کوا ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

بد  م،یدیکه ما کش یسال دور   ۱۳بد اون   ست،یبد ن نه

غربت تنها بود،با    ارید ی سال تو  ۷زن من   نکهیا

 ی دیبده؟ ند یدل به دل کس  د یشا  نی خودتون فکر نکرد

چقدر دنبالش   ید یازم کم بود؟ند یزیچ هی شهیهم

 بودم؟ 

 

 خونسرد گفت  اتابک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _واسه من صداتو نبر باال 

 

 زد  اد ی تر فر یجر

 

  یوقت  یدونین،میبکن نکارو یا  نی_شما دو تا حق نداشت

به زن   یوقت یدونیدم؟میکش  یشوهر داره چ دم یفهم

االن دارم به  گفتمیبا خودم م کردمی خودم نگاه م

حال دل ازش   نیا  کنم؟با یناموس مردم نگاه م

 کندم،ینم

 

کنن،تو   بخارش ی ر ب:باخودم خاک برسر شوه د ینال  

 از حالو روز من یدونیم یچ

 

 _تموم شد؟ 

 

 اشاره اش را سمتش گرفت انگشت

 

 مو به موشو  یبد حیتوض  دی_نه با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کامل به او انداخت   ینگاه اتابک

 

 نی_بش

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۲۸#پارت 

            اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 مبل انداخت یرا رو  خودش 

 

 _نشستم،بگو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گرفت  یآتش زد و کام یگار یس اتابک

 

دختر بود،  نیا ی اسمت رو ی_از همون بچگ

واسه   یوقت  یدوسش دار یبا تموم بچگ دمیفهمیم

 خارج،   یدرس رفت

 

  ا یمهمون  ی تو ادیز گهی قشنگ ملول شد د  دختره

بفرستش   خوادیهم که ساالر گفت م ینبودش ، وقت 

 م،یسره کن   هیکارو  ا یسه درس گفتم بخارج وا

 

پسرش   گفتی دختر بچس م نیا گفتیکرد،مینم قبول

اون برهه   یگه،توی د ل یدل   کی، هزارو   رهیبار نم ریز

 م،یداشت  یمشترک یمادوتا دشمنا

 

از   ی وصلت انجام بشه،ول  نیکه ا  خواستی دلش م اونم

 بود، کیکوچ  ی ادینظرش غمزه ز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یزنگ زدو موافقتشو اعالم کرد خودمم تو  یوقت

 شک بودم، 

 

 ؟ یعقد پنهون ن؟چرا یکارو نکرد  نیا  ی_چرا علن

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۲۹#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

خان در سکوت نگاهش کرد، سرش را تکان   اتابک

 داد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _منتظر جوابتونم

 

 ستی_االن وقتش ن

 

 چرخاند یرا کالفه در حدقه م  چشمانش

 

 نشد ، اتفاقا االن وقتشه  گهی_نه د

 

 نگاهش کرد  رهیهمچنان خ اتابک

 

 یحت  د، ینفر خبر آورد که با هم رسما ارتباط دار هی_

 منو ساالر آورد  یهم برا نیماش  یعکساتونو تو 

 

 مانو یموضوع پش نیرا نگاه کرد،اصال از ا  پدربزرگش

منتظر بود از عکس العمل   یخجالت زده نبود ، ول

 ساالرخان بشنود 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گرفتمی، اگر جلوشو نم  ختی_ساالر بد جور بهم ر

هردوتونو بکشه، هم شرمنده بودم هم    خواستیم

 مسئول،

 

ما   یدخترت برا  مونه،گفتمیکارش م  ینوم پا  گفتم

 شد ،   یگفتم و گفتم تا راض  نقدری، ا  زهیعز

 

که غمزه داشت واسه رفتن آماده    ییهمون روزا یتو

آبستن   دیترسیم  خورد،ساالر یمدام حالش بهم م  شد،یم

 باشه، 

 

انداخت تا چشمش به چشم   نییسرش را پا  ناخودآگاه 

 زد  افتد،لب یاتابک خان ن

 

 وقت در اون حد نبود،   چی _رابطه ما ه

 

ساالر ترس از آبرو    م،یموقع ما شکه بود  _اون

 به دکتر نشون بده   یدختره رو حت  تونستیداشت، نم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۰#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

بود که فقط   ی_در ضمن اونقدر ازش عصبان

بهش گفت   یچ دونمیدورش کنه،نم عیسر  خواستیم

عقدنامه رو امضاء    یداشته پا  یوقت  گفتین لمیوک  ی ول 

  کرده یم

 

 نکهی، به محض ا شدهی م هوشیداشته ب هی شدت گر از

  شیبه بهونه چکاپو حال بدش ازش آزما  ا یتال یا  د یرس

 بود،  یمنف  شیکامل گرفته شد، جواب تست باردار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شد ،   ر یسال پ  ۱۰ماه اندازه  کی همون  یتو ساالر 

 ؟ یدش  یخب،راض

 

فکر   زیچ کیفقط به  د،یصورتش کش یرا رو  دستش 

 کردیم

 

 عکسارو فرستاد؟  ی ک نیدی_نفهم

 

 مسئله اصال مهم نبود،   نی_نه، چون اون موقع ا

 

 را بست   شیدادو چشم ها  هیمبل تک یرا به پشت  سرش

 

 ، ی_ممنون که پشتم بود

 

 اتش زد  ی گاریخان س   ساالر 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یتو آبرو ی، آبرو   ییها  ی دولتشاه  ی_تو وارث اصل 

 همه ماست، در ضمن

 

 را باال آوردو اتابک را نگاه کرد   سرش

 

 ، یستینامرد ن شویخوایکه م دونستمی_م

 

توپ پر آمده بود تا اتابک را له کند، اما حاال،  با 

کوه پشت او   کیبود پدربزرگش چگونه مانند  ده یفهم

 اش مانده بود،  یو عشق جوان 

 

 گذاشت؟  یک  یرارو ب  یقرار خواستگار  شی _قم

 

بود امروز زنگ بزنن هماهنگ کنن  دونم،قرار ی_نم

 باهاشون

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



    ۴۳۱#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 شد  بلند

 

 ؟ یری:ماتابک

 

 برم شرکت سراغ غمزه  دی_آره،با 

 

 _خوبه،بسالمت

 

 _خداحافظ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .......... 

 

 

 شد،   اده یپ ن یرا برداشتو از ماش د یگل رز سف دسته

 د،یچیغمزه در مشامش پ یشرکت که شد ،بو وارد 

 

او    ی فضا بو رفتیکه هرجا م زد یاز ادکلن م دخترک

مسئله به او تذکر   ن یدر باره ا دیحتما با   گرفت،یرا م

 دادیم

 

 زد  یحیلبخند مل   دنشیبا د  یمنش

 

 ؟  دیی_بفرما

 

 دور سالن چرخاند را    نگاهش

 

 ام ی _دولتشاه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ستاد ینامش ا دنیبو شن  یمنش

 

منو   ،جسارتیجناب دولتشاه ن یخوش آمد یل ی_خ

 نداشتم داریقبال سعادت د  دیببخش

 

 را تکان داد   سرش

 

 داخل هستن؟  یملک شاه ست،خانومین ی_مشکل

 

 _بله، خبرشون کنم؟ 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۲#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 دی، به کارتون ادامه بد ستین  یازین ری_خ

 

 رفتو بدون در زدن وارد شد،  تیریسمت اتاق مد به

 

اش نشسته بود،با   یصندل  یملوس رو عروسکش

 او با دست گل شکه شد  دن ید

 

 بلند شد  مبهوت 

 

 !؟یکنی م کاریچ نجا ی_تو ا

 

 مال منه، نجا یرفته نصف ا  ادتی نکهی_مثل ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ادامه   اکویرا باال انداخت که د  شی ابرو ی تا  کی غمزه 

 داد 

 

 خانوممه یتار مو  کی ی_که فدا

 

 یخوشگل ی_چه گال

 

دستش را عقب    اکویکه د ردیشد تا گل هارا بگ کینزد

 به بغلش اشاره کرد   دو یکش

 

 سر جات  ا ی_اول ب 

 

خودش را در آغوش همسرش انداخت،    دویخند لوند 

اش   یشانیدستانش را دور کمرش حلقه کردو پ اکو ید

 دیرا بوس 

 

 ؟یکنیمن قط م  ی تلفنو رو گهی_خب عروسک حاال د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یکرد  تمی_اومممم، خب اذ

 

 نگاهش کرد   قیعم  اکو ید

 

 کنم تتیبخوام اذ ی اگه روز رمی_بم

 

 گذاشت  اکوید  یلبها   یدست رو غمزه 

 

تار مو از سر تو کم بشه من  هی نویا ششش،نگوی_ه

 اد یجونم در م

 

 هارا سمتش گرفت گل

 

 عروس خانوم  دیی_بفرما

 

 کرد  ی کوتاه میگل هارا گرفتو تعظ  غمزه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۳#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 مبل نشستند ی رو  هردو

 

 بده؟  وی_مامانت زنگ نزدخبر خواستگار

 

 _نه، 

 

 جا کرد   اکو یبغل د یرا تو  خودش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بابابزرگم  شی:رفتم پاکو ید

 

 بغلش بود سرش را باال گرفت یکه تو همانطور

 

 _خب؟ 

 

 ستین  میکردیکه ما فکر م ی اونجور یچی_ه

 

 دیکش  رونیخودش را از بغلش ب ناراحت 

 

 م؟ یدیکش یرفت چه زجر ادتی؟یچ یعنی_

 

 اون گوش کن بعد قضاوت کن  ی نرفته ول  ادمی_نه 

 

 کرد  پا یرا چل   دستانش

 

 شنوم؟ ی_م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ا یتال یا ی بر یخواستیکه م  ی_پدربزرگم همون وقت

کرد، ساالرخان بخاطر سن تو قبول    ی تورو خواستگار

 کنه،ینم

 

  یرسه،عکسایعکس به دستشون م   یسر هی نکهیا تا 

 من،  نیماش یبغل هم تو یمنو تو تو

 

و اتابک خان بهش   شهیم ی کفر  یخان حساب  ساالر 

قضا تو هم   م،ازیکه مادوتا حتما باهم عقد کن  دهی قول م

 یا گهید زیهرچ ا یاون برهه از استرس  یتو

 

بزرگتم فکر کرده حامله    ،بابا یلت تهوع داشت حا دائم

 یا

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۴#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 کیبلند شد،  شیاز جا  دویکش  ینیشکه ه   غمزه 

  ی شاکیپ  یرا رو  گرش یدستش را رو دهنش و دست د

 د یاش کش

 

  ،ی افتضاح ،چهی ... چه افتضاه  یوا  ی_وا

که باهم رابطه  دونست ی ساالر...ساالر خان م

که من حامله هم   کردی!؟تازه...تازه فکر ممیدار

 هستم!؟

 

 مبل پرت کرد،  ی خودش را رو د ی ورک بغضش 

 بلند شدو کنارش نشست  اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اشکتو عروسکم، تمام شدو رفت، االن منو تو    نمی_نب

 میباش تا ابد کنار هم  م،قراریباهم

 

 ربطینگاه کردو ب اکوید کرد،بهیم ه یهمچنان گر  عمزه 

 گفت 

 

 ذلشت یحالم بد بود نم   یهرچ نی_پس واسه هم

  یپزشک میت هیتا رفتم  نیباال سرم؟واسه هم ادی دکتردب

 فرستاد سر وقتم؟

 

 د یدر آغوشش کش اکو ید

 

 تمام شده  گهید   یول زم، ی_آره عز

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۵#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

صورت پدر بزرگم    ی _نه ، تموم نشده من چطدر تو

 نگاه کنم؟ 

 

 توسط دستان مردش احاطه شدند  صورتش

 

و اگرن   ی_خوب منو نگاه کن غمزه، تو االن زنه من

سزاشو   ی ال دورس  ۱۳ نی ا یتو میکرده باش ییخطا 

 مسئله رو کش نده،خب؟  نی ا گهید  م،پسیدیکش

 

 د یزبان کش  ش یلبها  ی رو  اکو یرا تکان داد،د  سرش

 آرام لب زد:  و

 

 شه؟ یسر زده وارد اتاق م  ی_کس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د یمردش کش ی لبها  ی رو  یزبان  غمزه 

 

 _نه.

 

را دوطرف    شی شان،پاها یبود بر عشقباز  یآغاز   نیا و

 د یانداختو خودش را جلوتر کش اکو ید

 

عروسکش فرو برد و بو   قهی ی سرش را تو  اکو ید

 د یکش

 

 دنیبهشت م  ی_اوفف، بو

 

 اش فشار داد  نهیرا بدتر به س اکویسر د  دیخند مستانه

 

 بهشت مال توا،فقط تو  نی_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۶#پارت 

          اکو ی_د ی_برای#غمزه_ا

 

 

 

 

 

 د، یاش را زبان کش نهیشهوت آلود خط س  اکو ید

 

 .م یزندگ ی ا یخوراک نی_خوشمزه تر 

 

که انگار از   دند یبوسیم یدرهم قفل شد طور شانی لبها 

 آمادند،  یقحط

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



آب   دند،غمزه یسی را ل  گریزبانشان صورت همد با 

و او با لذت قورت   ختیر یم اکوی دهنش را به دهن د

 دادیم

 

از او فاصله گرفتو بلندش کرد،در اتاق را قفل   اکو ید

 انداخت یبزرگ طراح  زیم یکردو اورا رو 

 

 هردوشان ناله مانند بود، یها  نفس

 

بود،کمربندش   رش ی کرد ، تنها پوشش لباس ز  لختش

اش   نهیزانو سمتش آمدو س ی را باز کرد که غمزه رو

 گرفت،  اکوی را سمت دهان د

 

 سال گرسنه بود  ان یانگار سال  د یمکیبا ولع م  یطور

 

 ..... 

 

 در آغوش هم بودند    انیلخت و عر یطراح زیم ی رو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بلند شد همه بدنش   یوقت  میبهتره لباس بپوس غمزه 

 کبود بود، 

 

 د یها کش  یکبود ی خنده انگشتش را رو با 

 

 ،یدولتشاه  اکوید ت ی_مهر مالک

 

 دند یرا بوس گریهمد  دوباره 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۷#پارت 

          اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 :دوست دارم  غمزه 

 

 ........ 

 

 

 }حمزه{

 

 امضاء ها را هم زد   نیآخر

 

 :تموم شد؟ حمزه

 

 خدمتتون؟   ارن ی:بله،بگم ناهار بیمنش

 

سمت در   یکتش را برداشت و جلو تر از منش 

 زد  یخروج 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

ضبط   یکاالها  ریگیمهندس هخامنش پ دی_نه ، بگ

 تا شب حل بشه  خوامیشده گمرک باشه م

 

 _چشم جناب. 

 

که اسم دردان    ردیشماره مادرش را بگ  خواسکیم

 صفحه افتاد   ی رو

 

 _بله خوشمزه من؟ 

 

 ی _سالم خسته نباش

 

 شد و بلوتوث هدفنش را زد   نیماش  سوار

 

 ؟ یاز ما کرد  ادیچه عجب   ،ی_سالمت باش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یندازیم  کهی_ت

 

   ستیازت ن  ی_نه واال،از صبح تا حاال خبر

 

  میبر یا یب ی کاری_االن کالسم تموم شد گفتم اگر ب 

 رون یب

 

گقته بود قرار   الیاما ژ زدیبا او بودن پر م  یبرا دلش

 با او صحبت کند،   یاست درباره مسئله مهم

 

کار   ه یخونه ما  میسراغت باهم بر  امی،م یمن گری_ج

 مهم دارم 

 

 دنبالم   یا یب خوادی_نه پس نم

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



    ۴۳۸#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 االن؟  ی _قهر کرد

 

  ینجوریا خوامینم کمیام  ختهیاالن بهم ر زمی_نه عز

 ی کاریاگر ب مینیبیخونتون عصر همو م امیب

 

 ی _باشه خوشگله هرچند تو همه جوره دلبر

 

 دیملوس خند  دردان

 

 _مراقب خودت باش،خداحافظ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 قشنگم خدافظ. نطوری_توهم هم

 

 را زدو وارد شد  موت یر  د یبعد رس قهیدق  ده

دستش انداخت و بلند سالم    یرا در آوردو رو کتش

 کرد 

 

چه به  زیسر م ا یب  زم یماهت عز ی :سالم به رواطلس

   ی موقع اومد

 

 آشپز خانه شد  وارد 

 

 فقط اطلس پزش خوبه   ی_به به قرمه سبز

 

 ن یپسرم ،بش ی:خوش اومدالیژ

 

  یکه رو   ی حال  د،در یپر از برنجو قرمه کش ی بشقاب

 گفت  ختیر یبرنجش ساالد م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یکه گفت   یانم مامان جان؟واسه اون کار ولجب_ج

 اومدم 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۳۹#پارت 

          اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

  ی بشقاب گذاشتو صاف رو ی قاشقش را تو الیژ

 نشست ی صندل 

 

 ی از غمزه بود اکوید  یخواستگار انی: تو در جرالیژ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 به غذا خوردنش ادامه داد لکسیر

 

 _نه چطور؟ 

 

رو   هی قض نی: امروز صبح سودابه زنگ زدو ا الیژ

راستش    ستین ریم  یغمزه هم ب  دونمیمطرح کرد، م 

 نظر توهم مهمه میهست یمنو بابات راض

 

 د یسر کش  ختویدوغ ر  وانیل  کی

 

قراره   ی ندارم، ک یباشه من حرف ی _اگر خودش راض

 ان؟ یب

 

 میو اعالم کن_قرار شد شب زمانش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



هم  ییپسامد ها  ی ول   افتادیزود م ا ی  ر یاتفاق د نیا

قطعا   دندیفهم یکه پدرو مادرش م یداشت مثال زمان

 شد یغوغا به پا م

 

بروند او و  شیپ اد یآنها ز نکهیبهتر بود قبل از ا د یشا 

رابطه انها   توانستینم  یکس نگونهیدردان عقد کنند، ا

 موضوع قرار دهد،   نیا ریرا تحت تاث

 

 یزیچ هی_فقط مامان  

 

 ؟  ی_چ

 

بهتره منو دردان   یا گهی_لطفا قبل از  هر وصلت د 

 خودمون  یسر خونه زندگ  میبر

 

مگه قرار نبود تا بعد درس   یول زمی:باشه عز الیژ

 ن؟یدردان صبر کن

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۰#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

در   ییکه قطعا کشمکش ها  ییبود اما از انجا قرار

 حیوجود داشت ترج   اکوی غمزه و د انیرابطه با جر

 انها مشخص باشد  فیتکل  دادیم

 

 به مادرش زد  یچشمک

 

 هی  ریز می_طاقتم طاق شده دوس دارم زودتر بر

 سقف. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ....... 

 

 

 نییبا دردان قرار داشت حاضرو آماده پا ۶  ساعت

 کرد  یرفتو خدا حافظ

 

 بود که چگونه دردان را قانع کند  نیراه فکر ا کل

  ینوتال کیبه همراه  لیجعبه پاست  کیروه   سر

 د یخر اس یدسته گل  کیبزرگو  

 

آمد ، مثل  نییپا  عیتک زد،دردان سر دیرس یوقت

شد خودش را   نیتا سوار ماش ریو چشم گ  با یز  شا یهم

 به سمت حمزه کشاند 

 

 کوتاه اما محکم، یا  بوسه

 

 _سالم 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ش ی پاها  یپشت برداشتو رو  ی هارا از صندل  دیخر

 گذاشت 

 

 ماهت   ی_سالم به رو 

 

 د یکش غ یدوق زده ج  دردان

 

 اخه؟ یخوب نقدر ی_حمزهههه چرا ا

 

 دیدخترک را گرفتو بوس   فیظر  دست

 

 تو  هی_نه به خوب

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۱#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 م؟ یریم می:کجا داردردان

 

 _خونمون 

 

 _خونتون چرا؟

 

خودمون دوتاس ،   یمنظورم خونه  زمی_عز

 گمیآپارتمانو م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را سکوت کردند،به محض ورود به خانه    ریمس هیبق

 د یدخترک را از پشت بغل کردو گونه اش را بوس

 

 ؟ ی_بابت ظهر که ناراحت نشد

 

 خودش را لوس کرد   دردان

 

 _نچ

 

 گفت  ی و جد   دیگونه اش را بوس  دوباره 

 

 میصحبت کن  یدرباره مسئله مهم دی_با 

 

 ردان را نگران کرد اش د یجد لحن

 

 شده؟ یزی_چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نسکافه درست کنم بعد   هی_لباساتو عوض کن تا 

 م یزنیمفصل حرف م

 

 گفت.  یچشم مردد 

 

 کاناپه لم دادند  یبعد هردو رو   ی قیدقا 

 

 شده؟  یچ یبگ یخوا ی:نمدردان

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۲#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 غمزه  یخواستگار  ادیب خوادیم  اکو ی:دحمزه

 

 افتاد یزود م  ا ی ریاتفاق د   ن ی؟ ا هیبد زی_خب، مگه چ

 

 اش را مزه کرد  نسکافه

 

به نفع رابطمون   شهی_دردان من بهت قول دادم که هم

 برخورد کنم درسته؟ 

 

 مبل نشست  یچهارزانو رو   دردان

 

 ؟ یشد ی جور هیافتاده؟چرا  ی _حمزه اتفاق

 

 میزود تر ازدواج کن  یهرچ  د ی_دردان با 

 

 گفت  شکه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شده؟  یچرا مگه چ  ؟ی_چ

 

خانواده   یوقت  یخواهرمه ، ول یمن خوشبخت ی_آرزو 

من بفهمن که اونا قبال ازدواج کردن مسلما رفتارشون  

از   خوامیخانواده تو ، نم نطوریهم  شه،یعوض م

 دستت بدم  

 

 نگاهش کرد  جیگ

 

 حرفا؟ نیا یچ  یعنی...ع یواقعا!  فهممی_نم

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۳#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 _چرا ازدواج اونا منو تو رو از هم دور کنه!؟

 

رها   کبارهینفسش را  دویصورتش کش   ی رو  یدست

 کرد  

 

مقصر  نکردن، ی رو ط  ی عاد ط یاونا شرا زم،ی_عز

  ،خوبیبود ول  نیقسمت ا دی شا  دونمی...نمستنین

 نداره  یماجرا شروع جالب نیا دونمیم

 

برادرو   یمتوجه منظورش شده بود، دلش برا  دردان

   سوخت،یزن برادرش م

 

 د یبه آغوش حمزه خز  دوباره 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 م؟یکن  کاریچ  دی_با 

 

 گوشش نشست  ی غمزه رو  یلبها

 

  یداشته باش  تیرضا  خوامی م م،یزود ازدواج کن  دی_با 

 ؟ یبسپار به من،اوک  شویبق

 

 _باشه،حمزه؟

 

 زم؟ ی_بله عز

 

 رسه؟یداستان به کجا م نی_بنظرت آخر ا

 

 وارم خوش باشه  دیام ی ول  دونمی_نم

 

 نی_آم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۴#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 }غمزه{

 

 

گفته بود   الیرفت ،ژ  نییپا  دو یرا سشوار کش  شی موها 

 با او صحبت کند  یدرباره موضوع مهم خوادیم

 

صحبت  یدرباره مسئله خواستگار  دانستیم

با کتو   اکویبه د ی وقت شدیدر دلش اب م کند،قندیم

 کرد، یشلوار و دسته گل فکر م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _من اومدم 

 

 مجله را کنار گداشتو با لبخند نگاهش کرد  الیژ

 

 ی دلم خوش اومد زیعز ا ی_ب

 

 مادر نشستو نگاهش کرد  کنار

 

احترام  متیما به تصم یبدون خوامی:اول از همه مالیژ

 میذاریم

 

 جنباند  دنیفهم یرا به معنا   سرش

 

 یخواستگار  ادیب خوادیم اکو ی :دالیژ

 

 را به تعجب زد  خودش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _واقعا!؟ 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۵#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

بازم همه  ی خوبه، ول   یل یاز نظر ما خ نی :آره، بب الیژ

 داره  یبه نظر تو بستگ زیچ

 

 ی تا خنده از رو گزفتیاز داخل دهن گاز م شرای ها  لپ

 شوقش آشکار نشود 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _م... 

 

 روش فکر کن  کمینگو  یز ی:االن چالیژ

 

 باال تا وقت شام رمی_باشه،م

 

 زم ی_برو عز

 

 باال رفتو خودش را در اتاق انداخت عیسر

 را برداشت  لشیرا بست بسرعت موبا   در

 

 را گرفتو منتظر ماند   اکو ید  شماره

 

 _خانومم؟

 

 قش کند  خواستی م یخوش از

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ی خسته نباش  زم ی_سالم عز

 

 جوابش را داد  جابه جا شدو یکم اکو ید

 

 _ممنون عروسک،چه خبرا؟

 

  چاندو یرا گرفتو دور انگشتش پ ش ی از موها  یا  طره

 گفت  طان یش

 

 _اممممم راستش قرار ازدواج کنم

 

 بدتر از او جوابش را داد  اکو ید

 

 هست؟  ی!مبارک باشه،حاال طرف ک ؟ی _جد

 

 خاصه پویخوشت  یل ی_راستش برادرزن داداشمه خ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خوبا مبارک باشه 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۶#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 رمیگیروزا زن م نی:منم هماکو ید

 

 د یمهار خنده اش گز یرا برا  شی لبهاا

 

 هست؟  ی، ک  ی _چه عال 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ه،یخوشگلو خواستن  یل ی_خواهر شوهر خواهرمه، خ

 االن کنارم بود  خواستیدلم م

 

 را غنچه کرد   شی لبها 

 

 االن تو بغلت باشم  خوادی_منم دلم م

 

 دنبالت؟  امی_ب

 

 د یباال پر شی ابروها 

 

  فی !؟اونوقت به خانوادم بگم کجا تشریگیم ی_چ

 برم؟یم

 

 _در آغوش همسر 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یخند آرام

 

 _آخ که من دور همسر بگردم 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۷#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

  ی از خواستگار یزیچ نا ی_خدا نکنه خانومم، مامانت

 نگفتن

 

 تخت نشست  یذوق رو  با 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ، منتظر نظر منن  نیراض یل ی_چرا گفتن، خ

 

 بگو قرارو بذارن  نییاالن برو پا  نی_هم

 

 رشه یدختره د  گنی!؟ اونوقت میچ گهی_د

 

  میا یب دیهست فردا با  یهرجور   دونمی_غمزه من نم 

   ی خواستگار

 

 نمونده  ی زیچ گهیصبور باش، د زمی_عز

 

 نمی بیازت سختم شده، شبا خواب لباتو م ی_دور 

 دم یبغلم فشارت م یدارم تو  نمی بیم  خواب

 

 مرد من  ستین ی_تا اون روزا فاصله ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بم شد  اکو ید  یصدا

 

 یباش  شمیپ دیشده شب با   ی_غمزه هرجور

 

 اسمش را صدا کرد   ناباور 

 

 ؟ ی_اخه با چه بهونه ا 

 

 _بسپارش به من 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۸#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ؟ یجور کن یچه بهونه ا  ینصفه شب  یخوای_م

 

 _گفتم که بسپارش به من. 

 

 ...... 

 

 

رفت فرهاد هم آمده بود،اما   نیی شام پا   یبرا یوقت

 نگفت  یزی چ یاصال در رابطه با مسئله خواستگار

 

  نیا ر یفکرش در گ خورد یکه داشت شام م یمدت تمام

وقت شب از   نیاورا ا خواهدیچگونه م  اکویبود که د

 اورد، یخانه درب

 

 :سالم سالم حمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شام ا یب ی :سالم مانان جان خوش اومدالیژ

 

 :سالم بابا فرهاد

 

 یبرنامه دوره هم ه یامشب  ی :قربونتون برم،ول حمزه

حالو هواش   کمیاومدم غمزه رو هم ببرم  میدار

 عوض بشه

 

غمزه را نگاه کرد اما پرش نامحسوس   متعجب

به او فهماند که قرار است حمزه اورا به  شیابرو

 برساند  اکو ید

 

 هست ی:چجور دوره همفرهاد

 

 شانه اش را باال انداخت   لکسیر  حمزه

 

 یمیقد ی ساده با دوستا  یدوره هم  هی_

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د ی:باشه،خوش باشفرهاد

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۴۹#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 ن یرفت،حمزه داخل ماش نییحاضر شد و پا   عیسر

 منتظرش بود 

 

 ؟یهماهنگ اکوی_با د

 

 سرش را تکان داد   حمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _غمزه در برابر دردان

 

 اش گرفت   خنده

 

 یی_به به عجب داداشا 

 

 ستاد یعمارت خارج شدند،حمزه سر کوچه ا از

 

 ،زنمهی_زنش 

 

 دیخند

 

 !؟ ینگه داشت نجا یخب، حاال چرا ا لهی_خ

 

 با گوشه ابرو به سمت راست اشاره کرد  حمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تبادل  ی_برا

 

داد دردان دستش بلند  صیرا تشخ   اکو ید  نیماش

 شدند   ادهیکرد،هردو پ

 

 شده  اده یدردان هم پ اکو ید

 

 _سالم 

 

داداشم داره با  شهیاصال باورم نم :سالم ، دردان

 ده یحمزه م لیخودش منو تحو ی دستا

 

 د یدستش را کش  حمزه

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 داده  لیتحو ینی بی_حاال که م

 

کردندو رفتند، با عشوه سرش   یآندو خداحافظ روبه

 را کج کرد 

 

 ؟ ی_آخر کار خودتو کرد

 

 زد  ی اشاره ا نی به ماش اکو ید

 

 ستین یواسه دلبر  یمناسب  ی جا  ابونی_خ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



عروسکش باز کردو منتظر شد تا سوار    یرا برا  در

 شود 

 

 بودند  گریکدیدست در دست  ریمس  کل

در واحدشان را بستند ،بهم گره   نکهیمحض ا به

 خوردند 

 

 دند یبوسیرا م گریوقفه همد یب

 

 گرفت  یفیچانه اش را گاز ضع  اکو ید

 

 ؟ یچ یپیبه خودت م یدار ی بغل ک ی_جوووون،تو

 

 _اوممم...آه....شوهرم...تو 

 

 خووش را بدتر به او چسباند   طاقتیب اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 م؟ی_من ک 

 

غمزه   نهیخط س ی حرکت زبانش را رو ن یح نی هم در

 تند تر کرد 

 

...اوممممم...من  ی من اکوید ی_آههه...آه..تو عشقم

 مال توام

 

 بعد....  یق یدقا  و

 

دادو   هیبه تاج تخت تک  اکویبرهنه شدند ، د هردو

 غمزه را دوطرفش انداخت  ی پاها 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۱#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

از شدت    شیها  نهیدند،سیمال ی را بهم مخود    بشدت 

 اما مهم نبود  کردی شدن گزگز م  دهیمک

 

 را محکم تر در آغوش فشرد   اکوید  سر

 

 _اممم...آه

 

،هردو از   دیکش  شی درلزش کردو خودش را رو اکو ید

 زدند یم  ادیشدت عشقو شهوت فر

 

 ..... 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یدادو به کف رو  هیتک اکوید  نهیرا به س  سرش

 را کنار زد   شیزانو

 

 سر شانه اش نشستن  یرو  اکویداغ د  یلبها

 

 _ماشاژم بده 

 

شروع به ماساژ کردند، نفس هردو رفته   اکو ید  دستان

 رفته داغ شد 

 

 ...بسه_ب

 

 گوشش کشاند   ر یرا تا ز  شی لب ها  اکو ید

 

 _تازه شروعشه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۲#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

نمانده بود فقط خودشان را خشک   شان یبرا  یینا  گرید

 دندیپتو خز ریز  ی پوشش چیکردندو بدون ه

 

 وونتمی:د اکو ید

 

 مردش زد  یلب ها ی رو  یآرام  ی  بوسه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 . شتری_من ب

 

 

 ...... 

 

 

 د یکش غیج ی با خوشحال   دردان

 

 بازم  ی مات شد شو ی_ک

 

 د یخنده دلبرش آرام خند به

 

 ست ی خوب ن ادی_نامرد من شطرنجم ز

 

اش را پشت گوش زد و شانه  یپر کالغ ی موها 

 را باال انداخت  فشیظر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یحرفت بمون یرو  دیپس با ،ی_به هر حال باخت

 

 باال آورد  میدستانش را به نشانه تسل   حمزه

 

 کنم فیتا برات تعر  ا یخب قبوله ، ب لهی_خ

 

 خودش را در آغوش حمزه جا داد   عیسر

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۳#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 او بود  ره یحمزه خ یکردولی نگاهش م منتظر

 

 ؟یکنی_شروع نم

 

 هم فشار داد   یرا رو   شیچشم ها   حمزه

 

دختره   نی اول  ستم،توی_راستش...من اهل دروغ ن 

 ی،ولیمن نبود  یزندگ

 

که اشک در آن ها حلقه بسته بود    ییچشم ها  با 

 بود  شی همچنان منتطر ادامه صحبت ها 

 

که عاشقش   یهست یکس ن یبه جان مادرم اول  ی _ول 

عشقو لمس کردم ،   هیواقع  یشدم،من با تو معن

ردن هم  ناز ک  وی دختر بدون عشوه گر هی دم یفهم

خودش بکنه...دوست دارم   وونهیمردو د هی تونه یم

 خانوم خوشگلم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بار خجالت را کنار گذاشت خودش معاشقه  ن یاول  یبرا

 را شروع کرد 

 

،محکم و تند    دیرا بوس  شی حمزه خم شدو لب ها  ی رو

 تند

 

  ن ی...بلکه اول یمن هیعشق زندگ  نیتو تنها اول  ی _ول 

 که منو داره.   یهست  میمرد

 

 شلوارش رفت...   ریحمزه ز  دست

 

 دند یبوسیرا م گری تخت افتادندو همچنان همد ی رو

 

 ........... 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اول قرار داشتند تا هر کدام   یصبح همانجا  ۷  ساعت

و   مهیپس از رابطه نصفه و ن اکویبه خانه برگردند ، د 

 امد یبشدت خوابش م شانیداری شب ب

 

 د یعروسکش را گرفتو بوس  دست

 

 واسه رفتن؟   هی_اخه چه عجله ا

 

 د یگونه اش را چند بار بوس  غمزه 

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۴#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 زم یعز  می_قرار دار

 

 کشان بلند شد  ازهیخم دو ی را مال   شیها  چشم

 

 _مطمئن باش اونا از خداشونه که نرن خونه

 

دستانش را قاب صورتش کرد   ستادیا شی جلو  غمزه 

 در چشمانش گفت  رهیخ

 

 ؟ یخسته ا  یل یبرات، خ رمی_بم

 

  خوامی نم نکهیخود ا  ی _دور از جونت خسته بودنم جا 

 خود   ی هم جا  یبر

 

 شرکت خب ا ی_فردا ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را تکان داد  انگشتش

 

 به خلوتگاه؟  یکنیدعوتم م ی _دار

 

 ؟یکه گداشت هیچه اسم نی_واا!ا

 

را   نشیقفل سوت اکو یپشت کرد تا د ن یه نی هم در

 ببندد

 

زن خودمو تو شرکت خفت   یمکان ی_واال بخدا از ب

 هیاسمشم عال  کنم،اتفاقایم

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۵#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

......... 

 

 

 د؟یداشت ی _بله آقا امر

 

 را برداشتو سمت در رفت  کتش

 

طول   ۳_من االن جلسه دارم احتماال تا ساعت 

قرار با تارخ بذار،البته  هیبکشه،واسه عصر حتما 

 محرمانه

 

 اگه قبول نکرد؟  ی _چشم آقا،ول 

 

 لبش باال رفت  گوشه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .کنهیکله هم قبول م کنه،با ی_قبول م

 

منفجر شود ابرو   خواستیشد سرش مکه تمام   جلسه

 بهم قبل شده بودند   شیها 

 

  کیتا ژلوفن خوردو در اتاق استراحت ۳شدت درد   از

 د،یرا خواب یساعت

 

با تارخ قرار    ۷که شد بهتر بود ، ساعت   داریب

 زد  رونیداشت،از شرکت ب

 

 ........ 

 

 دار ی:مشتاق د تارخ

 

 د یباال پر شیابرو

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

    ۴۵۶#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 _انتطار نداشته باش حرفتو باور کنم 

 

  نکهیخب مثل ا ی ندارم، ول   ی انتظار نی_هه،قطعا چن

 تو دلت برام تنگ شده بود، 

 

 ابله د،تارخیگوشه لبش دست کش  دیخند

 

 خبر برات دارم  هیاستش ر ی_دلتنگ که نه...ول

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کنجکاو نگاهش کرد  تارخ

 

 ! ی که تو واسه من داشته باش هی_اون چه خبر

 

 از دلسترش را خورد،  یجرئه ا حی تفر با 

 

 نقدر ی...اکیکوچ یل یه،خ یکیکوچ  یای،دنیدونی_م

 که .... شبنم سر راه من سبز شد  کیکوچ

 

 رفت   یتارخ لرزان شدو رنگش به زرد  نگاه

 

 _شبنم!؟ 

 

رازت تا ابد    ی کردیم ؟فکری _آره شبنم، تعجب کرد

 مونه؟ی سر به مهر م

 

 ؟یدونیاز شبنم م  ی_تو...تو چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۷#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

ننه جونت بهش پناه   انمیدر جر ی...ولدونمینم  اد ی_ز

 تخت تو  ی دادو بعدشم انداخت رو

 

 _خف... 

 

 باال آورد  دستشرا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



باش...ساکت،بنفعته فقط گوش   ششششش،ساکتی_ه

 یکن

 

 سرخ نگاهش کرد  یبا صورت تارخ

 

 ؟ یدار  ی_باشبنم...سرو سر 

 

 سخت بود  شیبرا یجمله کم  نیبود گفتن ا  معلوم 

 نگاهش کرد  یجد

 

 ندارم یسروسر  چی_من با مادر بچه تو ه

 

قلبش زده بود،رنگ تارخ   یخالص را تو ریت عمال

 خشک شده بود  ش یشد،لب ها   وار یمثل گچ د

 

 !؟...امکان نداره...نه امکان نداره ی_چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 برات بگم. ازشو یتا پ ری_خودتو جموجور کن تا س 

 

 ی عصب  یتارخ گاه کرد یکه صحبت م یطول زمان در

 شکه و در اخر مبهوت  یناراحت،گاه یشد،گاهیم

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۸#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 ویخودتم بر یتون یقته،میخود حق ن یع ید یشن ی_هر چ 

من   یبچت چقدر برات مهمه ول دونمی،نمی بپرس

 شهنقشه بک  میزندگ  یبرا ی روان ه یتا  نمیشینم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اگه   رم یبخنده،من م ی ها  ی ها  نهیو از دور بش 

  یداشته باش یکردن بچت سهن دایپ ی تو یخواست 

 خبرم کن، 

 

 در اخر تارخ را مبهوت در کافه تنها گذاشت. و

 

 

 ........ 

 

 

 }غمزه{

 

 

عالمه    کی الی داشت ،ژ اقیخود صبح استرشو اشت از

 بود،  ده یتدارک د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ش یبه سرورو یتا دست امدیم ۶ساعت  ی برا شگریآرا

 تخت افتاده بود،  یرو   شیبکشد،تمام لباس ها 

 

بود و چک کرده   دهیدوبار پوش یاز انها را حت   یبعض

 شد ینم ی بود،اما اخرش راص

 

  ستادهیلباس ا دیبر خر یمبن الیز  یاسرار ها  دربرابر

 .کرد یم یمانیبود و حاال احساس پش

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۵۹#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خودش را نگاه کرد،اطلس خانوم وارد شد  پکر

 

 مادرت کارت داره  نییپا ا یب زدلمی_سالم عز

 

 را پشت گوشش زد  ش ی موها  کالفه

 

وقت  گهی_اطلس جون لباس ندارم واسه امشب د

 ستین  دمیواسه خر

 

 صورتش را چنگ انداختو به تخت اشاره کرد   اطلس

 

  نیچ نایدختر !؟پس ا یگیم ی_وا ! خاک عالم ! چ 

 تخت؟  ی رو

 

 ننیشی_همشونو امتحان کردم ،اصال به تنم نم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گرفت  ی برابر چشم غره اطلس جون نفس در

 

 داره  کاریمادرت چ  نیبرو بب ا ی_فعال ب 

 

 ی ها با مو الیرفت،ژ ن ییاطلس جون راه افتادو پا  دنبال

 خورد ینمناک صورت ماسک زد داشت آب م

 

 _بله مامان؟ 

 

 گفت   ی نگاهش کرد و شاک الیز

 

،لباس    اد یب شگریکه آرا ؟االناسی_هنوز حمامم نکرد 

 ؟ ی پوشیم یچ

 

[11 /16 /2021  6:18  PM] 

 

    ۴۶۰#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ندارم  یچیلباس ه یمامان گفت  یی_وا

 

 شد   کشی مضطرب نزد الیژ

 

 د یخر میبر ا ی_منکه گفتم ب 

 

که به باال   یو در حال  د یوسط حرفشان پر  اطلس

 گفت  کردیم تشانیهدا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یچ گهینفر لباس داره بعد م۱۰۰_دختره اندازه 

مادر   الین،ژ یکاراتون برس هیباال به بق دیبپوشم،بر

هول  نی بده بپوشه، ا  خوشگلشو ی از لباسا  یکی بگرد 

 شده تو چته؟

 

بگم واال،دوست دارم امشب بدرخشه استرس   ی_چ

 دارم 

 

 .شهیم ریختم به خ زی_انشاهلل که همه چ

 

 

 ....... 

 

 

 {اکو ی}د

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اش   یدن ینوش لکسیبود از خانه پدرش بروند،ر قرار

 د یرا سر کش

 

 !پاشو به کارات برس ؟ی:تو هنوز نشستسودابه

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۱#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 دیشدو سر مادرش رابوس  بلند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رو هم سفارش دادم سر   ینیری_من آماده ام گلو ش 

 م،یریگیم میری راه م

 

 به پدربزرگتو آفرت جون؟  ی_خوبه مادر، زنگ زد

 

 د؟ ی_نه،مگه شما بهش زنگ نزد

 

   ختیآب ر  وانیل  کیخودش   یبرا سودابه

 

،   یشونیخب تو تنها نوه پسره پسر ی پسرم،ول  می_گفت

 ی زدیزنگ م  هیبهتر بود خودتم 

 

 را تکان داد   سرش

 

 راحت به کارات برس  الی_باشه شما باخ

 

 با حظ نگاهش کرد  مادرش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  امرزمیخدا ب یچقدر خوشحالم،به خاک بابا  یدونی_نم

  اکویکه واسه تو غمزه خوشحالم واسه دردانو د  نقدریا

با خودم   شهیهم ید،ولیزی نبودم،بخدا همتون برام عز

 هم خلق شدن  یدوتا برا  نیا گفتمیم

 

   دیشد دست مادرش را بوس خم

 

 دعامون کن. شهی_هم

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۲#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 عمارت راه افتادند  ی شدند و سمت ورود  ادهیپ همه

 

 د یخوشامد  یل یخ  دیی:بفرما الیژ

 

داغ بود،مردانه سالم کرده    یسالمو احوال پرس  بازار

  یملوس و اغواگر خوشامد م ستاد،عروسکشی کنار ا

 گفت 

 

شده دست گل را سمتش  کی همه وارد شدند نزد یوقت

 گرفت 

 

 ایزن دن  نیباتریبه ز می_تقد

 

را   شانش یپر  یخرمن موها  دیلوند خند  عروسکش

 پشت سر انداخت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ا یمرد دن نی _ممنون جذاب تر

 

 االن قورتت ندادم، نیتو تا هم می_بر

 

 

 ..... 

 

 

 د یخوشامد  یل ی:خفرهاد

 

دوتا   نیا ر یتقد نکهی:ممنون فرهاد جان،مثل اشیقم

 خانواده بهم گره خورده 

 

 تکان داد  ی سر  ییبا خوشرو فرهاد

 

 اد یب شیپ رهیوارم هرچه خ دی_درسته،ام

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گفتند آفرت جمع را بدست گرفت نیآم همه

 

 اره یب ی دختر خوشگلمون چا   دی_اگر اجازه بد

 

 _حتما 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۳#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 اریب ییلطفا چا  زمی:غمزه عزالیژ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 با یوارد شد صورت ز  ییبا یز ییطال ینیبا س غمزه 

،بخار فنجان ها با   د یدرخشیاش م ی اتورینیوم

 بود  ییبایز قیصورتش تلف

 

 تعارف کرد  یاز همه به بزرگ تر ها چا  اول

  یچا نیبه نظرش ا  یاهل چاب نبود ول  اد یز  نیا با 

 خوردن داشت،

 

گرفت سرش را باال آورد   شیرا جلو  ینیس  یوقت

 نگاهش کرد   قیعم

 

 عجله، ا یخجالت   بدون

 

حجم   نیعروسکش رنگ خون شدند،مگر ا  یها  گونه

 نفر امکان داشت!؟  کیدر وجود  ییبایاز ز

 

 از فنجان ها را برداشت یکی

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی_ممنون خانوم

 

 دند یهمه شن با ی که تقر  یگفته بود طور بلند

 دیمبل کوب یبا دستش به دسته چوب دیخند  افرت

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۴#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

:قربون هردوتاتون بشم،هزار ماشاهلل نمک آفرت

 . دیدار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 به به یی:عجب چا سودابه

 

  رهیغ یصحبت ها یا  قهیدق  ۲۰گل انداخت  صحبتشان

 کرد  یکردند که افرت دوباره بزرگ

 

دوتا جوون برن سنگاشونو   ن یا دی_اگر اجازه بد

 وابکنن

 

 زد  یرو به غمزه لبخند  فرهاد

 

 گمیم دیصحبتاتونو بکن قیآالچ یتو ن ی_باباجان بر

 اره یب ینیریو ش  وهی هم براتون م ژهیمن

 

 :چشم غمزه 

 

 گفت  اکو یشدو رو به د بلند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیی_بفرما

 

را در   گریشد،همد قیبعد از او وارد آالچ اکو ید

 سکوت و لبخند نگاه کردند، 

 

خودش را در آغوشش ،دستانش را دور کمر    غمزه 

 دلبرش حلقه کرد 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۵#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تو؟  ی بود ی :جون دل کاکو ید

 

 دیبا عشوه خند  دخترک

 

 _دلبر آقامون 

 

بده،بنظرت   بتویترت نجا ی_آقاتون دوست داره هم

 شه؟یم

 

  دو یکش  رونیب  اکویخودش را از آغوش د  عیسر

 چشمانش را گرد کرد 

 

 ! اط؟ینزن،وسط ح ع،حرفشم یی_ه

 

 باغ اشاره زد  یبا ابرو به انتها  اکو ید

 

 بار نگذشته! نیهفته از آخر هی:خوبه غمزه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  شیپا  ی ها نشستو اشاره زد رو ی از صندل  یکی ی رو

 ندیبنش

 

 رو پام  نیبش ا ی، ب خوادتی:دلم زود به زود ماکو ید

 

 اد یب یک ی ترسمی:نه عشقم مغمزه 

 

 د یخم شدو دستش را گرفتو کش  اکو ید

 

 یزنم  ایب خوادیم یعروسک ، هرک  نجا یا ا ی_ب

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۶#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

نشستو دستش را دور گردنش   شی پا  یاسترس رو  با 

 حلقه کرد 

 

 گرفت  ی قیچسباندو دم عم ش ی گلو  ر یدمافش را ز اکو ید

 

 یدیم  یزندگ  ی_بو

 

ت جه به زمانو مکان   ینگاهش کرد، ب  فتهیش  غمزه 

 بهم گره خورد،  شانی لبها 

 

خودش را   شد یتر م کیکه نزد یی پا  یصدا  دنیشن با 

 نشست،  یکنار یصندل  یآمد رو   رونیب اکو یاز بغل د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را    ی نسبتا بزرگ  ینیدادو س یسالم  ریسر بز ژهیمن

 گذاشت  زیم ی رو

 

 د؟ یبا من ندار ی _خانوم کار

 

 زد  ی عجول   لبخند

 

   یبر یتونیم  زمی_نه عز

 

 برداشتو گاز زد  ینیریش  اکوی که رفت د ژهیمن

 اشاره کرد و گفت  شیپا  ،به

 

 ؟ ینیسر جات بش یا ی_نم

 

 غر زد  شیبجا یبزند ول  غیج خواستیم  دلش

 

 شو   الیخیب  یتا آبرومونو نبرد ری_نخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۷#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 دیمستانه خند اکو ید

 

  خوادیدلم م  شتریب یشیکه م ی:جوووون،عصباناکو ید

  ی؟شروطی؟شرطی؟جواب یقورتت بدم،حاال سوال

 ؟ یندار  یزیچ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شرط دارم   هی_اوممممم،چرا 

 

 نگاهش کرد  رهیخ  اکو ید

 

 _سراپاگوشم 

 

 شد   رهی مردش خ یخ یچشمان  در

 

 ی پشتم باش  وی_تا آخر عمر دوسم داشته باش

 

 اوهم بلند شد  ستادیا  شیبلند شدو روبرو اکو ید

 

 وونت یتنمه د ی که جون تو  یتا لحظه ا خورمی_قسم م

 دارم  ی شرط هیباشم،منم 

 

 سرش را کج کرد   دوینازخند با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _جونم؟

 

 بهم پشت کرد،تو پشتم باش  ا ی_اگه تموم دن 

 

را در دستانش قاب کردو چانه اش را    اکوید صورت 

 د یبوس

 

 دمی_قول م

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۶۸#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 تو؟ می:براکو ید

 

 می_بر

 

 

......... 

 

 

 ی مثبتش را اعالم کرد و همه با خوشحال   جواب

 گفتند   ک یتبر

 

تو جمعمون جمعه  یمطلب هی د ی:اگر اجازه بدحمزه

 مطرح کنم 

 

 :بگو پسرم؟ ساالرخان

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



منو دردان هم زودتر   دی:راستش اگر اجازه بدحمزه

 م،یعقد کن 

 

 خان نگاهشان کرد  اتابک

 

 د؟ یردان صبر کن_مگه قرار نبود تا تموم شدن درس د

 

  هی یعوض شد،من قراره برا   ممونیتصم ی_بله....ول

  یدور  تونمینم قتش ی،خق ا یماهه برم اسپان ۶سفر 

نداره ما هم    ی دردانو تحمل کنم،اگر از نطر شما مشکل 

 میعقد کن 

 

 دیبا ذوق خند الیژ

 

 نامزدشو نداره   ی_پسرم طاقت دور 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



    ۴۶۹#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

فکر   ی ول   ستین ی :واال از جانب ما که مشکل شیقم

 نکنم دردان تا تموم شدن درسش قبول کنه 

 

 دیخند نیمت  حمزه

 

موضوع باهم صحبت   ن ی_منو دردان قبال درباره ا

 میندار یما مشکل   د یباش ی اگر شما راض میکرد

 

حرفشان   یمسمم پا نگونهیا دندید یوقت  بزرگترها 

 قبول کردند  ستادندیا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خون؟  شیبرن آزما  ی :بچه ها کسودابه

 

  یبرا افتهیانشاهلل م ی رسم لی:فردا که تعطفرهاد

 پسفردا 

 

 :غمزه بابا؟ساالرخان

 

 را نگاه کرد   پدربزرگش

 

 انم آقا جون؟ _ج

 

 به در اشاره کرد  شیعصا با 

 

به حضورتون   گهید نجایا دیادامه حرفاتونو بزن  دی_بر

 ستین  یازین

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  قیآالچ یادامه کارشان تو  یبرا دیدلش پرکش ته

 

 _چشم آقاجون 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۰#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

دست دور کمرش   اکویکه خارج شدند د تیجمع  د ید از

 انداختو در گوشش لب زد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود من امشب بدجور تو   ده ی_بابا بزرگت از کجا فهم

 کفتم که فضا رو فراهم کرد؟

 

 اش را خورد  خنده

 

،   د یکن تی لطفا فاصلتون رو رعا   ی_جناب دولتشاه

 نه شب حجله  هیامشب مجلس خواستگار

 

خم شدو استخوان فکش را گاز گرفت،با    طاقتیب اکو ید

 امد یباال ن شیدردش امده بود صدا نکهیا

 

 دیکوب اکوید  یبازو یرو یحرص مشت با 

 

 _آخخخ نامرد دردم گرفت 

 

 ی خوشمزه نش نقدر ی تا ا رهی_منم خواستم دردت بگ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 قیچشمش را نوزک کردو خواست سمت آالچ پشت

 د یرا کش  شیبازو اکو یبرود که د

 

 نگاهش کرد   یسوال 

 

 شده؟  ی_چ

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۱#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 باغ اشاره کرد  یبا ابرو به انتها  اکو ید

 

 اونجا کارت دارم   می_بر

 

 د یرا عقب کش خودش 

 

اگر  اکو ی؟دیکنی ول نم  ی _تو تا سرمونو به باد ند

 !؟ ی چ نهیبب  یکس

 

 د یکشیاو را ته باغ م الیخیاما ب اکو ید

 

درباره   میما دار  کننیاونا االن فکر م ی کرد  الی_خ

کم  دوننیم؟میکنیگل مورد عالقمون صحبت م ا یرنگ 

 کار هست یلب تو هی کمش 

 

 داد یمرد جان م ن یا یهم داشت برا خودش 

 

 ما یتمومش کن  دیبا  عی_فقط سر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ی ته باغ نشستو او راهم رو   یچوب ی صندل   ی رو  اکو ید

 نشاند  شیپا 

 

 م یکنیم  ش یکار هیتا بعدم  ا ی_حاال ب

 

 نشست  شی پا  یعشوه رو  با 

 دیاش چسب نهیبه س اکوید  دست

 

   ؟ی د یهم پوش یکه اسفنج  ی_خودت کم دار

 

 _وا خب دوس دارم

 

 گهید زنهیچش م شمینجوریهم ۸۰ زش یکه سا   ی_کس

 بذاره   ی بخواد اسفنج ستین  یازین

 

 را به گوش مردش چسباند   شی قلوه ا  یلبها

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۲#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 د؟ یدار  ی بنده مشکل  ز ی_شما با سا 

 

 لباسش را آرام باال زد   اکوید  دست

 

  ی پنجره ها  کنم،ازی هم باهاش حال م یلی_نه اتفاقا خ

 داره؟   د ید نجا یعمارت به ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _از اتاق مهمانو اطلس خانوم،چطور!؟ 

 

گذاشت بعد هم   ی صندل   یبلند شدو او را رو   قبراق

 کمربندش را باز کرد 

 

 شکه گفت   غمزه 

 

 !؟ یبکن نکارویا یخوا ی_توکه نم

 

 کارو بکنم نیهم خواپیم  قای_دق

 

 نشاندش   شیپاها  ی بلندش کرد و رو  دوباره 

 

 ی شد  ی....ن ویخوردن شهی_امشب هزار برابر هم

 

 ادب  ی،بییییی_ه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  رساند یاو م یرا به لبها   قرارشیب یکه لبها  ی درحال 

 زمزمه کرد 

 

 قتهی_حق

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۳#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

که بهم گره خورد از جهانو مکان فارغ  شانی لبها 

 شدند 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یزیسالهاست چ  ییکه گو  دندیبوسیرا م  گریهمد چنان

 نخوردند 

 

 ؟ ی:تومال ک اکو ید

 

 :تو غمزه 

 

 . یباشه تا اخر عمرت مال من ادت ی نوی_ا

 

 

 ....... 

 

 

 

مرتب کرده بودند اما چشمان عمزه خمار   خودشانرا

 خواب بود، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اش گذاشت  نهیس یسرش را رو   اکو ید

 

 اتاق خواب؟  یغلت کنم بب م بذارمت تو  یخوای_م

 

 در آغوشش حل کرد  شتریخودش را ب  لوس

 

 نه یبیم یکی _نچ،

 

 سر حال   یا یچشاتو ببند ب کمی_

 

تو   میبر رون یب میساعت اومد کی با یاالن تقر شهی_نم

 واقعا زشته  

 

تموم شه از دست زشته  زی:خداکنه زودتر همه چاکو ید

 تو خالص بشم یزشته ها 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۴#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 به سمتشان آمد   ژهیبا ورودشان من همزمان

 

 دنبالتون  امیب  خواستمیم زیسر م   دیی: بفرما ژهیمن

 

 زم ی:ممنون عز غمزه 

 

 سالن که شدند سالم دوباره دادند  وارد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 پهن باشه  یسفره شا   شهی انشاهلل هم دیی:بفرما فرهاد

 

 گفتند ینیآم همه

 

  یخورش خالل برا  یکه مقدار  ی جان در حال   افرت

 رو به ساالرخان گفت  دیکشیخودش م

 

زنو بچش،فروز   دوی داداش چه خبر از فر ی_راست 

 چطوره؟

 

سکوت کردند،ساالر خان   یلحظه ا  ی ملکشاه خانواده

 جمع را به دست گرفت

 

همراه    حیتفر  یزنش از هم جدا شدن االنم برا دو ی_فر

 فروز یبچه ها شیدخترشو فروز رفتن پ

 

 نداشتن!  ی اونا که مشکل  ی!؟ول ی:جدسودابه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کرد  یمصلحت یسرفه    شیقم

 

 باشه ریعاقبت همه خ دوارمی:امشیمق

 

 مادر  نی:آمآفرت

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۵#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از شام همه دور هم نشستندو مشغول صحبت   بعد

 درآورد    فشیرا از ک   یشدند، سودابه جعبه بنفش

 

 داشتم یصحبت هی دی:ببخشسودابه

 

 سکوت کردندو نگاهش کردند همه

 

 ه یگردنبندو از آفرت جون هد نی:راستش من اسودابه

 امرزشونیاز مادر شوهر خداب  شونمیگرفتم ا 

 

 حض غمزه را نگاه کرد  با 

 

گردنبندو بندازم گردن   نیا خوامیاالن م_منم 

از   هیهد هیفقط  شهینشون حساب نم نیعروسم،البته ا

 طرف مادر شوهر به عروسه

 

 لبخند بلند شد  شبایغمزه رفت که اوهم از سرجا   سمت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 فرهاد کرد  روبه

 

بندازه گردن   اکو ی :فرهاد خان اجازه هست دسودابه

 عروسش؟ 

 

 با ارامش سرش را تکان داد فرهاد

 

 _چرا که نه

 

 گردنبند را از مادرش گرفت   ستادویمقتدر ا اکو ید

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۶#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 گفت آرام

 

 موهاتو جم کن تا گردنبندو ببندم زمی_عز

 

 خواسته اش را اجابت کرد  عانهیمط  غمزه 

غمزه برخورد کرد   فیداغت که با پوست لط  دستان

 هردو چشمانشان را بستند

 

 دست زدند   هیبق دویکل کش آفرت 

 

   ادی:ماشاهلل هزار ماشاهلل چقدر بهت مآفرت

 

 بذار ببوسمت زمی :واقعا برازندته عزسودابه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کرد  ی سودابه روبوس با 

 

 _ممنون خاله جون فوق العادس 

 

 در گوشش زمزمه کرد  سودابه

 

 یآخرش سهم پسر خودم دونستمی_م

 

 باخنده گفت  الیژ

 

که دلم خواست   یلگرفتیعروستو تحو  نقدری_سودابه ا

 نجا یا  ایمنم عروس گلمو بغل کنم..دردان جلن ب

 

 دند یخند همه

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

    ۴۷۷#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 در راه است.  ییچه بلوا دانست یچه م ی کس و

 

 

 ....... 

 

 

 }ناشناس{

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سخت کام    گارشیبود ،از س  شیروبرو  اکو ید  عکس

خاموش   تکویچشم د یرا رو گاریگرفتو در آخر س

 کرد 

 

سگ کمترم   ته؟هان؟ازی_پس امشب شب خواستگار

 خوب بمونه،  نقدریاگه بذارم حالتون هم 

 

 در بلند شد   یصدا

 

 تو، ا ی_ب

 

 _سالم آقا

 

 _سالم...چه خبر شده؟االن چه وقته اومدنه؟

 

 اش به تته پته افتاد  نوچه

 

 ؟  هی_دردت چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 افتاده  یاتفاق  هی_آقا..را...راستش...

 

 بلند شد و براق کفت یصندل ی از رو عیسر

 

 شده؟  ی_چ

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۸#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



   گه؟ی_د بنال د

 

 _آقا راستش دختره و بچش فرار کردن

 

 کرد سرش در حال انفجار است  احساس

 

 ؟ یخورد   ی چه گه ؟االنی_چ

 

 کرد  ییسرا هی شروع به مرث  نردک

 

دنگ  شی_آقا به خاک امواتم به جون بچم ش 

 زد  میج  یچطور دونمیبود...اصن نم شیِ حواسمون پِ 

 

 د یکش نعره

 

زن    هیحواستون اگر حواستون بود که  ی _ر....دم تو

 که  کردن یترسو و بچش فرار نم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 م؟یکن  کاری_آقا حاال چ

 

وگرنه  نی_به نفعتونه تا قبل از صبح برش گردون

  االی؟یکنیمنو نگاه م ی...واسه چارمیدمارتونو درم

 جون بکن برو سراغش 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۷۹#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



همه را دم   خواستیم  شد،دلشیسرش اتش بلند م از

 .... شدیگلوله بگذارد و نم

 

 کرد یصبر م دیبا 

 

 اش بود  ی صبور یبرا  یها بهانه ا یدولتشاه ی نابود

 

 دادند یتقاص پس م دیو فرزندانش با  اتابک

 کرد   یول نم دادیرا به باد نم  شان یآبرو  تا 

 

 کرد، یچموش را هم به موقع آدم م دخترک

 

 را برداشتو شماره مورد نظر را گرفت   تلفنش

 

 _الو؟ 

 

 دیچیگوشش پ ی تو یبیدلفر  یصدا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _بله؟

 

 نگفت  یزیکردو چ سکوت 

 

 پشت خطه؟الو؟  ی_الو؟ک 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۰#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پشت خط را در حافظه  ی سکوت کرد و صدا  بازهم

 کرد   رهیذخ یطوالن یمدت  یاش برا 

 

 د یمزاحم نش گهی_د

 

  زی م یرا آرام رو  یبوق ممتد،گوش  یبعد صدا و

 گذاشت 

 

 بود.  ر یدلپذ شیسال هنوز هم برا  ۱۸صدا بعد از  نیا

 

 

......... 

 

 

 }تارخ{

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  قیخودش هم تحق  کرد،یدر گم به آسمان نگاه م  سر

 کرده بود، 

 

 را راستو درست گفته بود...  زیهمه چ  اکو ید

 پسر داشت کی ......او تیدر نها  و

 

بود که   یاتفاق و خبر نیتر بیعج نویگنگ تر  نیا و

 کرد  افتی تا بحال در

 

 میتصم توانستیچه کند....اصال نم  دیبا  دانستینم

 رد یبگ یدرست

 

 شبنم.....  ی ول 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۱#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



          اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

 

 

 

 

به شبنم  ی که روزگار  یمنکر احساس توانستینم

بود که بعد از شبنم  نیا قت یداشت شود، حق

 را مثل او بخواهد،  ی زن چیه  توانستینم

 

جدلو رقابت   یداشتن غمزه ملکشاه یتالشش برا تمام

 بود،  اکویبه د

 

پسرش را   خواستیحاال دلش م  یحاال....ول ی ول 

 یمسئله کنار نم نی خانواده اش راحت با ا ند،قطعا یبب

 آمدند،  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 منکر وجود پسرش شود،   توانستیاو نم اما 

 کیمتضاد با تصور داشتن  یتمام حس ها ان یدرم

 بچه گوشه لبش باال رفت، 

 

 شبنم؟  ایکدامشان شده بود؟او  هیشب یعنی

 

 کرد، یروشن م گاریرا با س  گاریشب تا صبح س ان

 رنگ خون شده بودند،  یتز شدت خستگ شیها  چشم

 

 قهوه اکتفا کرد،  دنیصبحانه تنها به نوش   یبرا

 را گرفت  اکو ی شدو شماره د  اماده 

 

 دیچیدر گوشش پ  اکویبم د  یاز چند بوق صدا بعد

 

 _بله؟

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

    ۴۸۲#پارت 

          اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

 

 

 

 

 _سالم 

 

 را صاف کرد   شیپلو به پهلو شد،صدا انگار

 

 ؟ ی_به ساعت نگاه کرد

 

 انداخت  یدستش نگاه  یرولکس رو به

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ۸ربع به  هی_

 

   ی ندار ی _کارتو بگو،قطعا کله سحر قصد احوال پرس

 

چون   دیبود سکوت کرد، شا  دهیکه شن یتکه ا دربرابر

 بود  امده یهنوز کامل از شک درن

 

 ه؟یکنم،برنامه چ  دایبچمو پ خوامی_م

 

 نداره؟  تی_فقط بچتو؟مادر بچه برات اهم

 

 هم فشرد  ی را رو  شی لبها 

 

 _داره....هردوشون مهمن 

 

گردن   وی که کرد ی کار  تی_خوبه که مسئول 

موبه مو برات   دنویفهم یهرچ گمی ...میر یگیم

 بوسهیت خودتو مبه بعدش دس  نجا ی بفرستن،از ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _باشه.... 

 

 بود تشکر کند سختش 

 

 تلفن را قط کردند  یبدون خداحافط  هردو

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۳#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ساعت بعد از    میسمت دفترش حرکت کرد،ن به

 شد،  لیمیا  شیتمام اطالعات برا دنشیرس

 

کرد دچار استرس و   ی را خودش بررس زیهمه چ یوقت

 وهم شد، 

 

سر شبنمو پسرش آورده   ییکه نکند بال دیترسیم

 باشند 

 

با    یگندم  ی عکس هم بود زن کیمدارک  انیم در

که پسربچه  ی درحال  حیمل  یشیوآرا ی شراب ی موها 

 را درآغوش داشت    یدوسالها 

 

تولد پسر   دادینشان م ۲با شمع   ییوتولدکاکائ کیک 

و    دیپوست سف زان،یآو ی با لپ ها یبچه است،پسر 

 شبرنگ، ییموها 

 

 خووش بود....بشدت  هیشب  بشدت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را قورت داد   گرفتیکه داشت شکل م  یبغض

 دیصفحه لپ تاپش کش  ی را آرام رو  دستش 

 

 بود،  ری نظیهنوزم بنظرش خاص و ب شبنم

تر از قبل بنظر  یاش جذاب ترو خواستن چهره 

 د،یرسیم

 

 توانست از او بگذرد!؟   چطور

 چ یداشت را ه  شیکه برا یت یجذاب  ی نبود ول  عاشقش

 نداشت  یزن

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۴#پارت 

          اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

مجبور شده خودش را باردار ان هم   کردیفکر م یوقت

معده اش بهم   گرفتویجا بزند ، سرش درد م اکوی از د

 خت، یریم

 

 تا به خودش مسلط شود،  دیکش قینفس عم  چندبار

 

 د یا یخواست داخل ب یرا برداشتو از منش تلفن 

 

 

 د؟یداشت  ی_با من امر

 

  میکار موندن رو دست ت مهیکه ن  یی_تمام پرونده ها 

 د،یرو قبول نکن یپرونده ا  چیو ه دیبفرست یبان یپشت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ینباشم برا  ویمدت  دیشا  یشخص یکارها ل یدل  به

 یهماهنگ یسر  هیتا   دیبد بیجلسه ترت ه ی ۱۱ساعت  

 انجام بشه.  حاتیو توض 

 

 د؟یندار یا گهی _حتما امر د

 

 .د ییبفرما  ری_خ

 

 

 ........ 

 

 

 {اکو ی}د

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



قبل از   یول   دیاز تماس تارخ خواب از سرش پر بعد

 داد  امیبه غمزه پ یهرکار 

 

 《عروسک؟  احوال》_

 

 نگذشت که جواب آمد  یزیچ

 

 《؟یعشقم،تو خوب خوبم》_

 

  ۱۸  ی را خواند،مثل پسرها   امشیلبخند چند بار پ با 

 کرد یساله از ابراز احساسات غمزه ذوق م

 

 《بخورم؟  یدیم  گرتوی گشنمه،ج یول خوبم》_

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۵#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

  نیکه ا گریج کهیت هیآقاااا، دیاریصاحب اخت شما 》_

 《حرفارو نداره 

 

 میدنبالت بر  امیزن دستو دلبازم بشم،ب قربون》_

 《د؟ یخر

 

 《نجا یا ا یب له،ناهار یامروز تعط زمیعز》_

 

نگذشته ناهار   یساعت از خواستگار  ۲۴  هنوز》_

 《اونجا؟ امیب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حمزه هم همش خونه  نیمگه؟بب شهیم یچ》_

 《شماست

 

دنبالت ناهار   امیخانوم خوشگلم برم ،م قربون》_

 《آقات شیپ یا یب

 

 .《منتظرتم  زمیعز  باشه》_

 

 

  یکه وقت امیگرفتو اماده شد،به عمزه پ ی عیسر  دوش

 دیا یب رون یتک زد ب

 

بعد   قهیدق۵انداختو  د،تکیساعت رس میاز ن بعد

 شد   نیدلبرش سوار ماش

 

 :بخورمت؟ اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیعشوه خند  با 

 

 اتجام بده،  ی خواست ی خونه بعد هرکار  می!؟برنجا ی_ا

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۶#پازت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

همراه مخلفات    دهیسه پرس کوب  ستادویراه ا نیب

 گرفت، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کردم یدرست م یزیچ هیخونه   م یرفتی:م غمزه 

 

 دیبوس  قی دلبرش را گرفتو عم دست

 

برام   دیبا  ییوقتا  هی_درسته عاشق دستپختتم و 

 ستن ین نکارایدستا مال ا ن یا یول  یکن ی آشپز

 

عمزه جوابش را را بدهد تلفنش زنگ    نکهیاز ا قبل

 خورد 

 

 _بله؟

 

 خبر براتون دارم  ریالم اقا صبح بخ_س

 

 ؟ ی_سالم،چه خبر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



_دوسِت دختره زنگ زد گفت بهش زنگ زده گفته  

  یکا ینزد یکالنتر هی یفرار کرده و االنم تو

 کرمانشاس 

 

 گفت  ی را پارک کردو جد   نیماش

 

  ی از ادما  یکی قرار بده  انیتارخو در جر  ع ی_سر

سالم   حویصح خوامیخودمونم همراهش بفرست ،م

 ،  ارنشونیب

 

 د؟یدنداری _چشم آقا کار

 

 _نه فقط حواستون جمع باشه

 

 _روچشم آقا

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



    ۴۸۷#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 نگاهش کرد  ی پرسش غمزه 

 

 شده؟  ی_چ

 

 را راه انداخت نی ه اش کردو ماشحوال  ینگاه پین

 

 هی_دختره از دستشون فرار کرده و خودشو به 

 کرمانشاه رسونده  یحوال یکالنتر

 

 شد   رانی غمزه ح نگاه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شه؟ یم ی_حاال چ

 

 رفتش ی تارخ به خاطر بچش پذ دیشا ارنشیب دی_اول با 

 

 اون تارخو قبول نکنه دمی: شا غمزه 

 

انداخت که در جواب شانه اش   یعروسکش نگاه به

 را باال داد 

 

 یبرهه زمان نیحساس تر یکه تو یزن مرد  هی_ 

 ره یپذیسخت م یل یرهاش کنه خ

 

 

 ...... 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 }تارخ{

 

 

حرکت   عیخبر دارش کردند سر  اکوید ی آدم ها  یوقت

قرار است  شد ی، هنوز باورش نم راندیم  کسره یکرد، 

   ندیپسرش را بب

 

 شبنم را   و

 

 همراهش بودند  اکو ید  ی فر از آدم ها دون نکهیا با 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۸#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 هم شه نفر را با خودش آورده بود  خودش 

 د، یبالخره رس یاز چند ساعت رانندگ بعد

 

 کوچک کرمانشاه   ی از شهرها  یکی یحوال یکالنتر

 چرا شیداخل نرفت اما آدم ها  خودش 

 زد یرا بهم بر  زیبزندو همه چ یشبنم حرکت  دیترسیم

 

 یباال م ده یبر ده یساعت آمدند،نفسش بر کیاز   بعد

 که پسرشان را بغل کرده بود   یآمد، شبنم درحال 

 

 آمد    یم نیسمت ماش  یخاک  یلباس ها با 

 شد  نی سوار ماش یفکر بود که وقت  یتو انقدر

 کنار تارخ نشست متوجه حضورش نشد  یوقت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

نگاهش   ره یکه خ  یآرام خواب بود ، درحال  پسرش 

 لب زد   کردیم

 

 _سالم 

 

 برگشتو شکه نگاهش کرد  شبنم

 

 ...نجا...ن....نگه دار ی :ت...تو...اشبنم

 

 د یکش غیج بعد

 

 شم یم اده یپ دی:نگه دار شبنم

 

 تا آرام شود   ردیدستش را بگ خواست

 

 : اروم شبن.... تارخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

    ۴۸۹#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 دیکش  ادیفر  بدتر

 

 ار ی:اسم منو ن شبنم

 

 دیبه مادر چسب شتریشدو با بغض ب  داری ب طاها 

 صحنه مچاله شد  نیا دن یتارخ با د قلب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اال آورد  ب میرا به نشانه تسل   شیها  دست

 

طاها   ن یداد نکن...بب غویج  ،فقطیتو بگ ی _باشه هرچ

 بچه اروم باش  ده،بخاطریترس

 

  دیترس پسرش را د یبه طاها نگاه کرد وقت  شبنم

 نوازشش کرد  هیمحکم تر بغلش کردو با گر 

 

باش ...چشاتو ببند  ت،آرومینس  یزیچ ی_نترس مامان

 بخواب  کمی

 

 بود  رهیمعصومش به تارخ خ  یبا چشم ها  طاها 

 

 :آبطاها 

 

 سمتش گرفت ی آب معدن یبطر کی  عیسر  تارخ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زم ی عز ا ی:ب تارخ

 

 در آغوش شبنم فشرد  شتریاما سرش را ب طاها 

 

 :ماما آب طاها 

 

 دیرا از دست تارخ کش  یبطر شبنم
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    ۴۹۰#پارت 

           کو ا یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را باز کردو طاها را صاف نشاند  یبطر سر

 

 :بخور مامان جانشبنم

 

گرفت و   ی اب را خورد و دوباره در بغل شبنم جا  طاها 

 در سکوت خوابش برد،    ی قیبعد از دقا 

 

 شد، یم  دهیشن  یشبنم آرام بود ول هیگر  یصدا

 کند، ی بزند و او دوباره شلوغ کار یحرف  دیترسیم

 گفتن نداشت  یهم برا یواقع حرف   در

 

 گرفته شبنم بلند شد   یصدا

 

 سراغ ما؟   ی :از کجا اومدشبنم

 

 را بست   شیدادو چشم ها  هیتک ی را به صندل   سرش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ی باردار  ی:چرا نگفتتارخ

 

 سقطش کنم؟ ی کردی:که مجبورم مشبنم

 

 د جداب تر از فبل شده بو  یل یکرد خ نگاهش

 

:حق داشتم بدونم،پسرم حق داشت منو داشته  تارخ

 باشه 

 

 وار تکانش داد  دیشبنم باال آمدو تهد انگشت

 

 پس پسرم پسرم نکن  ستی_طاها پسر تو ن
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    ۴۹۱#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 رگاشه  ی :خون من توتارخ

 

بزرگش کردم،   دمش،منیمن به دندون کش  ی:ول شبنم

 دم،یتنه جنگ هیداشتنش  یمن برا 

 

 به سمتش برگشت  کامل

 

رو به    ا یکه اون وجود داره وگرنه دن دونستمی_ من نم

 ختم یریپاش م 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 با پوزخند گفت  شبنم

 

وال پول آره؟   یتو  شی داختیم  ویکردی _از من جداش م

نفس   تونه یبدون پدر م یول چهیبچه بدون مادر ه  هی

 بکشه

 

 گفت ربطی به طاها ب رهیخ  تارخ

 

 منه   هی_چقدر شب

 

که  هیبار نی:خوب نگاهش کن چون اخرشبنم

 نال یترم نیببر ش،ماروی نی بیم

 

 دیباشد خند  دهیانگار که جک شن تارخ

 

 _مزخرف نگو 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



...منو بچم  میباهم صادق باش  ا یمزخرفه؟ب  شی:چشبنم

  یتو ی دیآدم جد چیبه ه  ازیو ن میعادت دار ییبه تنها 

به ما   از ی...همونطور که تو نمیندار مونیزندگ

  تیزندگ  یتو ی....قطعا توهم کسیندار

 هست...آرامش خودتو مارو بهم نزن 
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    ۴۹۲#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



معشوقع اش بود نگاه   ی که روزگار  یبه زن یجد

  یگریزن د  چیبعد او ه دیبگو  خواستی کرد،دلش م

 نداشت،   تیجذاب شیبرا

 

چون   دیامروز بازهم دلش لرز  دیبگو  خواستیم  دلش

 بود، دهیدوباره او را د 

 

حاال   ی را مردد بود ول  ریکل مس   دیداشت بگو  دوست

 باست یدر کنار او و پسرشان ز  یشک نداشت که زندگ

 

 فقط گفت  اما 

 

  دمی...و منم اجازه نمستیمن ن یزندگ یتو  ی_کس

 یریدوباره پسرمو ازم بگ

 

 تو ح...  ی شبنم:ول  

 

 بود؟  ی نگو فعال برام بگو کار ک یچیشششش،هی_ه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ....... 

 

 

 }غمزه{

 

گذاشتو خودش را در آغوش   زیم ی تازه دم رو یچا 

 انداخت   اکو ید

 

برم خونه  دیشبه کم کم با  ۹ساعت    زم ی:عزغمزه 

 بخور و منو برسون  توییچا 

 

 را نوازش کردند  ش ی موها  اکو ید  دستان

 

 باشه،غمزه؟  ی بر خوادیدلم نم نکهی_با ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _جونم؟
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    ۴۹۳#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 ه؟ی:حست درباره شبنم چاکو ید

 

 د ینوش ی چا  یجرئه ا  غمزه 

 

رو کنار   یا گهیزن د  تونهینم ی زن چی ...هیدونی_م

 یعنیشبنم مجبور شده بود،  ی همسرش تصور کنه،ول 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



معلوم شده،درسته فرار   مویدونیما م  ییالاقل تا اونجا 

 یکردنش اشتباه بود ول

 

کرد ....مطمئن باش اگر دختر....چطور بگم بد   یبچگ

که تارخ  ییبچشو بندازه و با پوال  تونست یبود م یذات

 لذت ببره،  یبهش داد از زندگ

 

ساکت بودنش   یبرا تونستیبود م یاگر آدم بد یحت

 کارا رو نکرد،  نیکدوم از ا چیه یره،ولیباج بگ

 

مادر بودنو حفط کرد، حس من نسبت بهش    حرمت

بچش مجبور شد   لهی ترحمه...بخصوص که بوس

 زن ناسالم جا بزنه هیخودشو 

 

 دیاش را بوس  یشانیپ ق یخم شد عم  اکو ید

 

خدا تورو کامل تر از حد   کنمی وقتا حس م ی _گاه

 تصور خلق کرده 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 داد   اکوید  لیتحو یدلبر خنده
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    ۴۹۴#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 _لوسم نکن

 

 

 ........ 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 }تارخ{

 

 

 یکوچک دند،آپارتمانیشب به سنندج رس یها  مهین

داشت به خواستش از قبل    ی که در شهر پدر یک یوش

 شده بود،   سیسرو

 

 زده و خواب بود  هیتک  شهیسرش را به ش شبنم

 برد، ی هم در آغوشش مچاله در خواب بسر م  ،طاها

 

 به مقصد آرام شبنم را صدا زد ،  دن یاز رس بعد

 

 _شبنم؟شبنم؟ 

 

را باز کرد،با لبخند    شیزودتر از شبنم چشم ها   طاها 

 به چشمان پسرش زل زد، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دستانش را دراز    کرد،ی هم در آرامش نگاهش م  طاها 

 رد، یکرد تا درآغوشش بگ

 

   دیغر  دویشبنم ناگهان از خواب پر  هک

 

 _بهش دست نزن 

 

 د ی را مال  شیچشمها  دو یکش یپوف

 

 بغلش کنم خواستمی_فقط م
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    ۴۹۵#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 بدتر به خودش فشردش  شبنم

 

 میدی رس نی ش اده ی:پ تارخ

 

 نگاه کرد  نگیپارک  طیبه مح شبنم

 

 نچا؟یا  یکجاست؟چرا مارو اورد  نجا ی_ا

 

چفت شده اش   یدندان ها یطاق شدو از ال طاقتش 

 گفت 

 

 ن یکلکل با من به فکر ا یشب بجا میکونی_ساعت 

 بچه باش  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 آرام تر گفت  یبا لحن بعد

 

  د،لطفا یگرم دار  ی به حموم و غذا ازی_هردوتون ن

 واسه بعد بذار   و یبخاطر طاها لجباز

 

 تکان داد،  یدر سکوت و با اخم سر شبنم

 به راننده اعالم کرد که در هتل ساکن شوند  رو

 خودشان را برسانند.  عا یهر وقت خواست سر و

 

  یشدو ساکش را برداشت،دور زدو در را برا  ادهیپ

 شبنم باز کرد 

 

 را فشرد   ۸آسانسور شدندو دکمه  سوار

 انداختو وارد شدند،  درایدند،کل یرس قهی از چند دق بعد

 

  یخورشت خالل و برنج زعفران ی گرم بودو بو خانه

 بود،معلوم بود شبنم شکه شده،  دهی چیدر خانه پ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 جلو آمد   انسالیم یزن

 

 د یخانوم خوشامد  د،سالم ی_سالم اقا خوشامد

 

 :ممنونشبنم

 

 :ممنون ، حمام آمادس؟ تارخ
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    ۴۹۶#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _بله اقا هردو حمام به همراه لباس ها امادن 

 

 تکان داد  ی سر

 

_دستتون دردنکنه،خانوم و سمت اتاق بزرگه 

 . د یبر دی تونینبود م یو بعد اگر کار   دیکن ییراهنما 

 

 چشم آقا ی _رو

 

 روبه شبنم گفت  بعد

 

 خانوم  دیی_بفرما

 

 آرام پشت سرش به سمت اتاق حرکت کرد  شبنم

شده بودو دست در دست شبنم به سمت    داری ب طاها 

 اتاق رفت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بود لباس هم آماده کنند ، خودش هم سمت اتاق  گفته

 به دوش آب گرم داشت ،   ازیرفت،ن  ی گرید

 

زدن او از اتاق    رونیزد ،ب  رونیاز حمام از اتاق ب بعد

 زدن شبنمو طاها از اتاق، رونیمصادف شد با ب

 

 بود و منتظر آنها بود  دهیرا چ  زیم مستخدم

 

شام روهم   یمن برم،طرف ها دیندار  ی_آقا اگر کار 

 بشورم  امیصبح ب  دیبذار

 

 نشست  زیرفتن را صادر کردو پشت م   اجازه 

 

 گهی د دیا ی:ب تارخ
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    ۴۹۷#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

طاها هم نشستن،اول بشقاب شبنم را پر از    شبنمو

برنجو خورشت کرد بعد بشقاب طاها و آخر هم بشقاب 

 خودش را 

 

 آرام تشکر کرد  شبنم

 

سکوت شامشان را خوردند،دوست داشت از ساالد    در

که به گوجه خام داشت   یتیبخاطر حساس ی بخورد ول 

 خودش را گرفت،   ی جلو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 :دوغ  طاها 

 

دوغ    وان یل  ک یکند خودش  ی شبنم کار  نکهیاز ا قبل

 جفت بشقاب طاها گذاشت  ختویر

 

 روبه طاها گفت  شبنم

 

 _مامان جان تشکر کن 

 

  زدیخودش مو نم   ی که با چشم ها  ییبا چشمها  طاها 

 معصوم نگاهش کرد 

 

 ی_مرس 

 

 به پسرش زد  یپر مهر  لبخند

 

 ؟ یخوری،ساالد م  زم ی_نوشجانت عز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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    ۴۹۸#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 لقمه اش را قورت داد  شبنم

 

داره صورتش دون   تی_نه نه به گوجه خام حساس 

 شهیدون م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی از شباهت ها ریداشت،پسرش بغ یبیعج حس

 هم با او داشت،   یگریتشابه د  یوجه ها  ی ظاهر

 

 طاها را نگاه کرد   قیعم

 

 _درست مثل من

 

که   دانستیم شهیانداخت،هم نییسرش را پا  شبنم

  ادشی تارخ است،اما حاال  هیطاها به گوجه شب  یآلرژ

 رفته بود 

 

را جمع کرد و در جواب تعارف    زیاز شام شبنم م بعد

 ی《کنم ینم  یخاص  کار 》تارخ به   یها 

 کرد  اکتفا 

 

 دیبخواب د یکه حمام کرد یاتاق  ی:شما تو تارخ

 د،یاستراحت کن ،خوبیاتاق بغل  یتو منم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به شبنم ادامه داد  رو

 

 میباهم صحبت کن دی_با 
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    ۴۹۹#پارت 

           اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 دست طاها را گرفتو سمت اتاق رفت  شبنم

 

 ری_شب بخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

شد   گاریس ک یآتش زد، ی گاریتراس شدو س  وارد 

 دود پشت دود،  گاریشد سه س گار یگار،دوسیدوس

 

 گرفته بود  گاریس  یخودش که آمد تمام تنش بد به

حال که شد شبنم را در آشپزخانه مجبور آب   وارد 

 د یخوردن د

 

 تارخ که شد خودش را جمو جور کرد  متوجه

 

 زده بسرم  یخوابی:راحت باش،من امشب بتارخ

 

سمت اتاق برود که    اکو یبه د توجهیب خواستیم شبنم

 را گرفت   شیراه بازو انیتارخ م 

 

 التماس کرد  ت یضع یی برق گرفت باصدا  ییآن گو کی

 

 _ولم کن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

   د یسمت خودش کش شتریاما دستش را ب تارخ

 در بغلش بود  با یکه تقر  انقدر

 

 بذار برم  کنمی :خواهش مشبنم
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     ۵۰۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 شد یم گه یجور د هی  زی:کاش همه چتارخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیچک  فش یصورت ظر یشبنم رو  اشک

 

 _حاال که نشده...ولم کن 

 

صورت شبنم بکشد که   ی دستش را رو خواست

 د یصورتش را عقب کش

 

 زجرم نده   نیاز ا شتری_تارخ تو رو بخدا قسم ب

 

با همه زن   شیزن برا نینگاهش کرد، ا  یچارگیب با 

 فرق داشت  ا یدن   یها 

 

 جبران کنم خوامیزجرت بدم،م خوامی_من نم

 

 :واقعا قصدت جبرانه؟شبنم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 سرش را تکان داد  مشتاق 

 

جبران انجام   یبرا  یکه بخوا ی_صدالبته من هرکار 

 دمیم

 

 با بغض لب زد  شبنم

 

  یامن و برا یجا   هیفردا مارو برسون  نی_پس هم

 دست از سرمون بردار  شهیهم

 

 به سمت اتاق رفت، دی دستش را وش بعدم

 دیبه سرش کش  یشبنم نگاه کردو دست یخال یجا  به

 

 خودت کمک کن  ا ی_خدا
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     ۵۰۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

ظهر بود ، انگار   ۱۱شد ساعت   داریاز خواب ب یوقت

 پر از شنو ماسه کردند  شیچشمها

 

کانال برنامه کودک   یزد طاها را پا   رونیاتاق که ب از

 بود،  یاشپزخانه مشغول آشپز  یشبنم تو دو ید

 

 زدو با لذت شبنم را نگاه کرد،  هیکانتر تک به

 د،یمتر باال پر کیمتوجه حضورش شد   یوقت دخترک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د، یکش یقیقلبش گذاشتو نفس عم یرا رو  دستش 

 

 اگه ترسوندمت  دی_ببخش

 

 ... ستین یزی:نه...چشبنم

 

 ادامه داد  عیرس  بعدم

 

درست   هیمجبور شدم واسه طاها الو ی ول  دی_ببخش

 کرد،یم  یریبهونه گ  زیر هیکنم از صبح 

 

 حظ نگاهش کرد  با 

 

در  زیهمه چ ی حرفو تو خانوم خونه ا نی_نزن ا 

 تو و طاهاس  اریاخت

 

 شبنم رنگ گرفت   یها  گونه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _لطفا ادامه نده 
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     ۵۰۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 تکان داد  یحساس نشود سر نکهیا یبرا

 

 یتو بگ  ی_چشم هرچ

 

@Rooman_nazy1400
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 نشست  دو یرا عقب کش ی شد صندل   داخل

 

 میباهم حرف بزن دی_با 

 

 شروع کرد   دیبگو یزیشبنم چ  نکهیاز ا قبل

 

کرد تا به نقشه   دتیکه با طاها تهد ی _درباره کس

کامل   نویبش دتون،لطفا یبعدشم دزد یهاش عمل کن 

 بده  حیتوض

 

 را بهم گره زد   ش ینشستو دستها  ش یآرام روبرو شبنم

 

 _از کجا شروع کنم؟

 

 _از اول اولش 

 

در مهار آن   ی سع یکرد شبنم بغض کرده ول احساس

 دارد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

تموم شد،همه  نمونیب زیهمه چ نکهی:بعد از ا شبنم

تا   کردمیتالشمو م یهمه   شهیمن شد طاها،هم  یزندگ

 نباشه، یکمبود 

 

  یبا آدما  م،یگذروندیرو م ینرمالو عاد  یزندگ هی

  شد یم کی نزد کمی یهرک م،اخهیرفتو آمد نداشت  ی ادیز

 ه؟یطاها ک یبدونه بابا  خواستیم

 

 شد  داش یاز کجا پ ی اون عوض دونمینم

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۰۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 اومد  امیشماره ناشناس برام پ  هیروز از  هی

 گنیانجام ندم به تو م  خوانویکه م یاگه کار گفتیم

 که طاها وجود داره، 

 

با خودم گفتم اصال تارخ  قهیدق هیشکه بودم که   نقدریا

دور سرم   ا یتر شدم دن  اریکه هوش  قهیچند دق ه؟بعدیک

 گشت، یم

 

 کشنده بود   یریطاها رو ازم بگ  یبخوا نکهیا  تصور

 هیادنروز دوباره   ی کنم،فردا کاریچ دی با  دونستمینم

 اومد  گهی د امیپ

 

 هیبشه  دیشا  یا یقرار گذاشته بودن گفتن اگر ب باهام

طاها وجود    یکه نه تو بفهمبشه   دایراه بهتر پ

 اونا به خواستشون برسن،  نکه یداره،هم ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  خوانیم یرفتم سر قرار و بهم گفتن که ازم چ یوقت

و   ستمیمن خونه خراب کن ن رم،گفتمیدوست داشتم بم

 زدم   رونیب  عیسر

 

 کردم، یم هیشبو باال سر طاها گر  کل

 

 تارخ انداخت تیبه صورت سرخ از عصبان  ینگاه

 

 کردمیم ن ی_به تو نفر

 

 و با پوزخند گفت   ردیخودش را بگ یجلو  نتوانست

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۰۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

زن خونه خرابکنو   هینقش  یحاضر شد یعنی :تارخ

؟منو با  من نفهمم که بچه دارم؟ها  ی ول  یکن یباز

 ؟ یفرض کرد یخودت چ

 

 لب زد  یو ناراحت  هیبا گر شبنم

 

  ویمنو از بچم جدا کن  دم ی،ترسی_تو منو نخواست

 یعمر به دلم بذار  هیبغل کردنشو  ی آرزو

 

  یاون زمان آمادگ ی ول   خوامتی:من نگفتم نمتارخ

 ازدواج نداشتم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بهم خونه  یمنو از سرت باز کن نکهیواسه ا  ی:ول شبنم

حامله    یدیفهمیتا دور ورت نباشم، اگر م ی و پول داد

 سقط کنم  ی کردی ام مجبورم م

 

 زد   شیبه موها  یگرفتو چنگ  ینفس

 هردو سکوت کردند   یا قهی دق چند

 

 :ادادمشو بگو تارخ

 

بچت سالم    یخوایاگه م دن،گفتن ی:طاهارو دزدشبنم

 خونت منتظر باش  یامشب تو یبمونه برا

 

 داشتم ی اون روز چه حالو روز دونهیم خدا

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۰۵#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

مرد اومدن زنه  هیزن و  هیبود که در زدن  عصر 

درست کرد که انگار حاملم،چندتا   ی جور هیشکممو 

 عکس نشونم داد، 

 

سوار شدن   ن یکه در حال ماش یزنو مرد  عکس

 زن.....  هی  یادا د یمن با   د یبودن،من با 

 

  ی دستش را رو  د،مرددیبار ترک ن یهزارم یبرا بغض

 دست شبنم گذاشت 

 

که کردنو  ی_آروم باش دختر مطمئن باش تقاص کار

 دن یپس م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دستش داد   برداشتو یکاغذ  دستمال 

 

 _پاک کن اشکاتو 

 

 را پاک کردو ادامه داد   شی اشک ها  آرام

 

که کردم   یچقدر از خودم بابت کار دونهی:خدا مشبنم

 نداشتم،  یا گه یبخاطر طاها چاره د یمتنفر شدم ول

 

خودمو   لیوسا  دی برگشتم خونه گفتن با  ی:وقتتارخ

انجام   گفتنیم ی طاهارو بردارم ، از ترس هرکار

 دادم یم

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

 ۵۰۶#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



                  اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

برداشتمو همراهشون   مویضرور  لیوسا   عی:سرشبنم

 هیبه   میدیرفتم ، چشامو بستن بعد دو سه ساعت رس

 چشمامو اونجا باز کردم.....  الیو

 

 

 

 ........ 

 

 

 }غمزه{

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



وجود نداشت    ی مشکل  چیهارا انجام دادندو ه شی آزما 

عروسشان    یبرا  ی شنبه خانواده دولتشاه۵، قرار شد 

 اورندو ینشان ب

 

  یعقد عروس  خیبروند و تار  ی خانواده ملکشاه جمعه

 حمزه و دردان را مشخص کنند، 

 

مزون ها رفتو لباس   نیاز بهتر یکیمادرش به   با 

 د، یخر یزانو بود و گلبه   یکه تا رو  یبلند  نیآست

 

،   دیا یشنبه ب  ۵هماهنگ کرد تا  شگرش یبا آرا الیژ

 یرا کامل باال  شی موها   نباریخودش دوست داشت ا

 سرشرجمع کند، 

 

از دختر   یکیحواسش به شرکت بود، گلشن   دورادور

طراحان    یپر از ذوقو استعداد را به سرپرست یها 

 انتخاب کرد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در نبودشان به دست معاون   ی اصل  ی سرپرست اما 

آمد  یهم به حساب م  اکو ید  ندهیشرکت که در واقع نما 

 بود، 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۰۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  ی رو  اکو یرا کوتاه کند اما د  شی داشت موها   دوست

 بشدت حساس بود، شانیبلند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دو روز مانده را با انواع ماسک ها   نیداشت ا میتصم

کم کم دوباره   دیها بخودش برسد،با  یو ماساژ درمان

 کرد، ی ورزش را شروع م

 

با خود فکر کرد   یبرود ول   نییشام پا  یبرا استخویم

 داشته باشد،  ی تماس هیقبل از شام با سودا ستیبدن

 

گرم سودابه در    یصدا  دهیدوم به سوم نرس بوق

 دیچیگوشش پ

 

 زدلمی:سالم عزسودابه

 

 زد  یلبخند

 

 ؟ی_سالم خاله جون خوب

 

 خانواده همه خوبن؟  ؟ی، تو خوب زدل ی_ممنون عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را پشت گوش زد   شی موها 

 

 د؟ یخوب یشما ،شما همگ ی_ بخوب

 

همون    شمینم نیبهتر از ا گهیمن که د زم،ی_شکر عز

 رم یگیپسرم م یدارم برا   خواستویکه دلم م ی دختر

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۰۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خوش شانس   یاد یز د،منیدی_خاله جون خجالتم م 

 شده  بمینص  ی مادرشوهر نیهمچ هیبودم که 

 

به بعد مامان    نیاز ا  م،یخاله جون ندار گهی_اوال که د

 ،یصدا بزن  ینجوریمنو ا  گهی،نشنوم د

 

 حالتونو پرسم   د،گفتمیشما بگ ی_هرچ

 

 برسون به همه بوسمت،سالمیزم،میعز  ی_خوب کرد

 

هم سالم   رسونم،شما یم تونوی،بزرگ بوسمتونی_منم م

 د یگرم به همه برسون

 

نگاه کرد،به لطف  یبا لبخند به گوش  یاز خداحافظ بعد

  یزیو درد و رنج همه چ ی خدا بعد از چندسال دور

 رفت، یم شیپ  یداشت عال 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رفت،بعد از شام فرهاد   نییپا  دو یکش یقیعم  نفس

 زد،   شیصدا

 

 ؟یی بابا _جونم 

 

 بغلم  ا یقشنگ بابا،ب ا ی_ب

 

 شانه او گذاشت  یپدرش نشستو سرش را رو  کنار

 

 ی تمومم برم من اله زیهمه چ ی_قربون بابا

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۰۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 د یدخترش را بوس یشانیبا محبت پ فرهاد

 

  دهیکه وقت شوهرت رس یبزرگ شد نقدر یا ی_ک

 زبون؟  ن یریش

 

اش را به شانه پدرش   یشانیرا لوس کردو پ خودش 

 تکه داد 

 

من هنوزم همون    کشم،ی خجالت م دینگ  ینجوری_ا

 تونم،ی لوس بغل  یدختر کوچولو 

 

 بغلش کرد  ناریا  فرهاد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  من غمزه کوچولو  ی برا شهیتو هم نطوره ی_ قطعا هم

 ،یمونیم یباق

 

با بغض همراه  یپدرش کم ی کرد صدا احساس

 است،سرش را بلند کردو به صورت پدرش نگاه کرد، 

 

خودتونو ناراحت   کنمی_باباجونم!خواهش م

 رهیگیم  میمنم گر ینطورید،ا ینکن

 

 تر بود،  یاحساسات الینسبت به ژ شهیهم  فرهاد

 

بفرستت    خواست یآقاجون م ی غمزه وقت یدونی_م

از   ی تصور دور گفتمیمن مقاومت کردم ،م   ا یتال یا

واقعا ازم  نکهیدخترم برام سخته، چه برسه به ا

 دورشه 

 

  شرفتیپ یبرا  یگاه  گفتیآقاجون قانعم کرد،م ی ول 

 راهه، نیآدما دور بودن بهتر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

درسش موفق شده و هم    یحاال دختر من هم تو و

 بشه  یعال یزندگ  هیقراره وارد 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

برات پر از   اکویدر کنار د یزندگ  دوارمی:امفرهاد

 سعادت باشه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یفکر کرد که اگر روز  نیهم بغض کرد، به ا  خودش 

به عقد هم   اکویاو و د شیپدرش بفهمد،سالها پ 

 درآمدند چه خواهد کرد؟ 

 

 ،یی _دوست دارم بابا 

 

 د، ی :خوب پدر و دختر با هم خلوت کردالیژ

 

 را هم باال آورد،  گرش یدست د   فرهاد

 

 ،    یخانوم نجا یا  ا ی_شما هم ب

 

 خودش را در آغوش همسرش جا داد   لکس ی ر الیژ

 

 بود به وسعت آسمان ها....  یدر خانه آرامش و

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ....... 

 

 

 اس{}ناشن

 

 اون خونه نموند؟  یازمون تو یاثر چیکه ه ی_مطمئن

 

 تخت،  التونی_بله آقا خ

 

 زد  یپوزخند 

 

 شم یراحت بدتر نگران م التونیخ نیگیم ی_وقت

 د یکه فقط گند زد نجا یا تا 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۱#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 کنه یم تونیحتما راض یکه قدم بعد  دی_آقا شک نکن 

 

 ر یباشه چون در غ یگیکه م نجوری_بهتره که ا

 آمادس؟  د،عکسایدیسرتونو به باد م  نصورتیا

 

 تا روزش برسه،  می_بله آقا منتظر

 

 آتش زدو گوشه لبش گذاشت  یگار یس

 

 _از مادرم چه خبر؟  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

استراحت مطلق باشن و استرس   دی _دکترشون گفت با 

 براشون سم 

 

 د یهواشو داشته باش  دو ی_همه جوره بهش برس

 

با دادو   ششونیکه رفتم پ  ی_آقا جسارتا ، دفعه آخر

  ختیر  خوانینم دنیخودتونو ند  یهوار گفتن تا وقت

 نن،یماهارو بب

 

لب به  افتنویسر لج م یگاه  گفتیهم م پرستارشون

 زننیهاشونم نمغذا و دارو 

 

 را بست ش یزد چشم ها  یقیعم پک

 

 سراغش  رمیروزا م  نیهم دی_بهش بگ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حداقل   ستیبهتر ن یول گمی_آقا بازم شرمنده که م

 تلف... 

 

که به مرد انداخت ساکت شدو سرش را   ینگاه  با 

 انداخت  نییپا 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 _شرمنده اقا، 

 

 ، ی_مرخص

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _چشم 

 

 

 ............. 

 

 

 }تارخ{

 

 

  امد،یمدله راه نم چیچه کند ، شبنم ه دیبا  دانستینم

  کرد،یمدام در برابر او نسبت به طاها منم منم م

 

مادرش   یخراب شود و از طرف  نشانیب خواستینم

به   خواهدیم یپس ک دیپرسیزنگ زده بود و مدام م

 بزند،  ی خانواده اش سر

 

االن هم کنار   نیهم گفتی بود اگر م بیعج  یکم د یشا 

  گرفت، ی ش م  ده یشبنم ناد نکهیخانواده اش است، با ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

کردن با پسرش را   یاو هر روز فرصت باز  اما 

 خوردند، یناهار م زیم  کی یرو   یداشت، سه نفر

 

  یدرصد هم از لحاظ ظاهر  ۸۰شده بود طاها   متوجه

لذت    شی چقدر برا نی خودش است،و ا هیشب یهم باطن

 بخش بود، 

 

و عمزه را داد در    اکویمادرش خبر وصلت د  یوقت

  یگفت،مادرش بخاطر پافشار  کیتبر یکمال خونسرد 

 انتظار داشت ناراحت شود،  ی خواستگار  یبرا

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

بر ازدواج با غمزه   یکه اسرارش مبن ییاز آنجا  اما 

وجود   یبود و احساس  اکو یبا د یتنها لجو لجباز

 بود،  تیاهم یمسئله ب نی نداشت،حاال با وجود طاها ا

 

 اکو ینسبت به د نیاعماق وجودش احساس د در

نباشد شبنم و طاها را به او وصل   ی هرچ کرد،یم

 کرده بود 

 

 

 :تالُخ؟)تارخ( طاها 

 

 با لذت نگاهش کرد   برگشتو

 

 _جون تارخ؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 م؟ ینیباهم بلنامه)برنامه( کودک بب یا ی:م طاها 

 

 د یرا محکم بوس  دشینرم و سف ی کردو لپ ها  بغلش

 

  میام،بری_آره جون دلم معلومه که م

 

 ادی:ماما هم بطاها 

 

 نه یبا گل پسرش کارتون بب  ادی_مامانم م

 

 هوا تکان داد  ی دستش را رو نی ریش ی با حالت طاها 

 

 کنه،یم هی مامان همش داله گل   ی _ول 

 

کانال   یرا رو  ون یمبل نشاندو تلوز  یرا رو   طاها 

 کارتون زد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  یمامان نمیتا من بب نی:تو برنامه کودکتو ببتارخ

 چشه،باشه؟ 

 

 ال، یب لی_باشه بعدشم بالم پاست

 

 چشام  ی _رو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

از طاها مطمئن شد سمت اتاق شبنم  الش یخ  یوقت

 رفتو ارام در زد 

 

 _شبنم؟

 

 تو ا ی_ب

 

  د،ازبسیتخت د نییکه شد شبنم را کز کرده پا  وارد 

 با لبو نداشت  یکرده بود صورتش فرق هیگر

 

 روبرو را نگاه کرد   میتخت نشستو مستق یرو  آرام

 

 ؟ یداشت ی :کارشبنم

 

 ؟ ی کرد هی_چرا گر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 سکوت جوابش را داد  هیاز چند ثان بعد

 

_تارخ تورو به مقدساتت مارو برگردون شهرمون و 

 برو،   شهیهم یبرا

 

 را تکان داد   سرش

 

 کردم   دایتازه پسرمو پ تونم،منیکه نم یدونی_م

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 نشست   شیپا  ن ییبلند شد و پا  بنمش

 

تا   ،تو یتونیاحدو واحد که م یتارخ به خدا  یتون ی_م

روحتم از وجود طاها خبر نداشت    شیچندوقت پ نیهم

 برو همون.... 

 

 در صورتش براق شد  یشدو با بافاصله کم خم

 

تو   ،یکرد  مشیبفهمم،تو قا  یتو نذاشت نکهی_ واسه ا

 ؟ یفهمی،تو،میپنهونش کرد 

 

 بغض آلود نگاهش کرد  شبنم

 

  اد،توهمیب ا یبه دن یذاشتینم گفتمی _اگر از اواش م

 ؟ یفهمیم نویا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به چشمان مادر فرزندش خبره شد  ناالن

 

  م؟ها؟چرایکنار هم خوشبخت باش ی ذاری_چرا نم

 م؟یسر باش هیکنار هم واسه بچمون سا  یذارینم

 

که دلش را   دیاز چشمان شبنم چک یاشک درشت قطره

 آب کرد،ناخواسته خودش هم بغض کرد، 

 

بسازم که همه  یبراتون زندگ خوامی_به خاک پدرم م

  خوامیانگشت به دهن بمونن، شبنم بقرآن م

 خوشبختتون کنم

 

انداخت،که او دستانش را   نییسرش را پا  هیباگر شبنم

 قاب صورتش کرد سرش را باال آورد 

 به هم ماندند  رهیخ یفاصله کم در

 

 راه انداخته بودند  یباز  رهیشبنم سر یشکهاا

 گفت   لرزان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

منو ول   یخوشبختمکن کن  یخواستی_تو اگه م

بهم پول   ییهرجا   ی به امون خدا،عبن زنا  یکردینم

 ی تا دکم کن یدادینم

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

انداخت،که او دستانش را   نییسرش را پا  هیباگر شبنم

 قاب صورتش کرد سرش را باال آورد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به هم ماندند  رهیخ یفاصله کم در

 

 راه انداخته بودند  یباز  رهیشبنم سر یاشکها

 گفت   لرزان

 

منو ول   یخوشبختمکن کن  یخواستی_تو اگه م

بهم پول   ییهرجا   ی به امون خدا،عبن زنا  یکردینم

 ی تا دکم کن یدادینم

 

_من احمق بودم، خوب شد؟احمق بودم،االنم مثل  

به چشمم   یزن چیبعد تو ه  مونم،خداشاهده یسگ پش

 ومد،ین

 

  ی ....تو تنها زنیاز عشقت رو به موتم ول گمینم

باشه،بخاطر طاها   میزندگ  یتو خوادیکه دلم م  یهست

 ؟ ید یفرصت دوباره بهم م هی

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  کیوم نگاهش کرد،انقدر بهم نزدمظل یبا چشمان  شبنم

 کردیباهم برخورد م شان یها  ینیشده بودند که ب

 

 . دمی_مشبنم

 

  یتشنه اش را به ساحل لبها  یبود تا لبها  یکاف نیهم

 گرفتیو کام م د یبوسیشبنم برساند،چنان م 

 سال ها تشنه بود  ییگو که

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

به برق هزار ولت وصل   ییکه بهم خورد گو زبانشان

 کند که...  ی شدویشد، دستش خواست پ

 

عقدم  دی ا یخوای:نه تارخ...اگر واقعا منو مشبنم

 ....اونم دائم.یکن

 

 د یشبنم را گرفتو بوس  دست

 

 عصر خوبه؟ نیهم ل،اصالی_با کمال م

 

 انداخت  نییقرمز سرش را پا  یبا گونه ها  شبنم

 

 _خوبه خانوم؟

 

 لب زد   آرام

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _خوبه

 

 رفتو تلفنش را برداشتو شماره گرفت   عیسر

 

 کن ،   دایمحضر پ ه یامروز عصر  ی_الو حسن، برا

 

 ..._ 

 

 امروز منتطر خبرتم نی_آره هم

 

  یبرگشت شبنم با لبخند  یتلفن را قط کرد وقت بعدم

 نطاره گرش بود، خجول گفت حیمل 

 

 ست ی_شناسنامم همرام ن
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

     ۵۱۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  هی یتو میگینداره خطبه دائمو که خوند م  یبی:عتارخ

  ی تهرون هم کارا میرفت یسند ثبتش بکنه وقت ایبرگ 

 م،چطوره؟یدیانتقال سندشو انجام م

 

 _خوبه

 

 

 ........ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 {اکو ی}د

 

 

که در   هیکار نیخاص تر تویتر  کیش نیا دیی_بفرما

 وجود داره  رانیبازار طال و جواهر ا یحال حاضر تو 

 

از  ینقش یکه با ظرافت خاص انیتمام بلر  سیسرو به

 کار شده بود نگاه کرد،  شی رو یمتیق یتمام سنگ ها

 

غمزه   ی پوست بلور ی رو  ییبا یکار ز نیچن قطعا 

 شد، یم رینظ یب

 

عمارت    دشیتا شب بفرست خوام،یم نوی_خوبه هم

 ، یپدر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دوارمیباشه ،ام ،مبارکیچشم جناب دولتشاه  ی _رو

 استفاده کنند، یبه خوش

 

 _متشکرم، 

 

  یخاص برا  ییبود که بشود کادو ییجا   یبعد  مقصد 

چه   قا یدق دانست یکرد،نم   هیخاص چون غمزه ته یزن

 مناسب باشد  تواندیم  یزیچ

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۱۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

  یکه دردان معرف  ییها بود، بجا  نیدنبال بهتر فقط

  کویفروشگاه ش کیرمانت  یفضا  کرده بود رفت،

 انداخت، یم  کیدرام کالس ی ها  لم یف ادیخلوت آدم را  

 

 کمکتون کنم؟ تونمی_م

 

 ش یکه با کتو شلوار روبرو یرا به پسر جواب  نگاهش

 بود انداخت

 

 خوامی ناب و خاص م هیهد هی_ 

 

 کرد  ییراهنما  منینش گاه یاو را بسمت جا   پسرک

 

خانوم   یبرا هیهد نکهی، و ا دیمنتظر باش نجا ی_لطفا ا

 آقاس؟  ا ی

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 هم انداخت ی را رو  شینشستو پاها   

 

 _خانوم  

 

 خدمتتون  رسمیاالن م  ی عال اری_بس

 

که با مخمل و چوب  یبا جعبه ا قهی از چند دق بعد

  ی جلو زیم ی رو  یشده بود آمد و او را به آرام  نیزاید

 گذاشت  اکو ید

 

  دیکه با مروار با یز  یجعبه را آرام باز کرد،گل سر  در

که   دی فهم شدیشده بود،در نگاه اول م ن یو دلبربا تزئ

 است فیچقدر ارزشمند و ظر 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۲۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

   ل یمتعلق به اوا دیکنیکه مشاهده م  ی_جناب کار

اصل کار   یو دلربا   د ی وارهستش که با مر هیزمان زند

 .... میق  نکهیشده و ا

 

 جعبه  نیهم یتو  خولم یم نوی_هم

 

 مبارک باشه ی عال اری_بس

 

برگشت به خانه با    ریزدو کل مس  رونیفروشگاه ب  از

غمزه چقدر با آن ست جواهر و    کردیخودش فکر م 

 شود،یگل سر دلربا م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



هم بخرد هم سودابه گفته   ی گرید  یزیداشت چ  دوست

 از کادو ها از سمت او باشد  یک ی خواهدیبود که م

 

شنبه برسد، در قلبش غوغا    ۵زودتر  خواستیم  دلش

 به پا بود. 

 

 

 ........ 

 

 

 }ناشناس{

 

  نیکه پشت در خانه مادرش در ماش شد یم یساعت کی

 شدن نداشت  ادهینشسته بود، اما رغبت پ

 

جور تر و نابود تر از  رن  دیدیبار که مادرش را م هر

 را زد   موتیگذشته بود،بالخره با خودش کنار آمد و ر 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حوض   دهیبود درختان خشک ریخانه باغ دلگ  ی فضا 

 از آب،  یخال 

 

 کردینم  یزندگ  یخانه کس  نیدر ا انگار

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۲۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 را باال رفت  وانیا یشدو پله ها  ادهیپ نیماش  از

 مادرش دم در به استقبال آمده بود،  پرستار 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د، ی_سالم خوشامد

 

را تکان دادو وارد شد،کتش را سمت پرستار    سرش

 گرفت 

 

 داره؟ ی_ب

 

هستن،نه صبحانه  ی _بله آقا امروز رو دور بد قلق

 خوردن نه دارو  

 

که  یمشک یبا موها یشد،زن کی به در اتاق نزد آرام

 پشت سرش بسته شده بود،  یبه سادگ

 

 زرد و ملول،دلش به درد آمد  یصورت با 

 

 _سالم مامان 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ن ییسرش را سمت او نچرخاند،داخل شدو پا  یحت  زن

 تخت نشست 

 

 ؟ی_خوب

 

 هم سکوت ، دستانش را در هم مچاله کرد  باز

 

 ؟ی کنیصورتم نگاه نم  یحاال تو یول امیب  ی_گفته بور

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۲۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 د یرسیبه گوش م  اطیح ی تو یپرنده ها یصدا فقط

 

 ، تو دلت تنگ نشد؟ _دلم برات تنگ شده بود مامان

 

بلند شد سمت    دادیم حیاما سکوت راترج مادرش 

 را برداشت،  یپنجره رفتو قاب عکس کوچک چوب

 

 دواند،   شهیاش ر نهیدرون س  بغض

 

 _دلم واسه بابا هم تنگ شده 

 

 دم یخوابشو د شبی_د

 

  ماریبالخره سکوت را شکست،سمت زن ب مادرش 

 تخت برگشت  ی رو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

کرده باشه پاهاش تا   ریباتالق گ  هی ی:انگار تو مادر 

  رمیرفته ،رفتم سمتش که دستشو بگ نییزانو پا

 از اشک و عرق بود،  سی رو صورتش خ  سر

 

دستتو بده سرشو باال   گفتیکرد،میناله م خفه

   کردیزمزمه م نداختیم

 الد یالد،میم

 

 را به پسرش انداختو ادامه داد   نگاهش

 

  نکهیبل از ا ق  ؟یچ الد یم زد،گفتمی _اسم تو رو صدا م

 زجه تو بلند شد،   یبگه صدا  یزی اون چ

 سرمو نگاه کردم ،   پشت

 

 ی باتالق بود ی گردن تو تا 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

     ۵۲۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  یخواستیتر بود،ازم م میاز پدرتم وخ ی_وضعت حت

 ، ی رفته بود نییتو با خرتناق پا  یکمکت کنم ول

 

 تخت کنار مادرش نشستو دستش را گرفت یرو  آرام

 

 نیخواب بود،هم هی_نگران نباش فقط 

 

 سر تکان داد   دو یاما دستش را کش زن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  یشخص ینتونم کارا  یحت د یباشم، شا  ضیمر  د ی_شا 

  یتو دار  الدیمادرم،م  هی یخودمو انجام بدم ، ول 

 ؟ی کنیم  کاریچ

 

فقط به فکر   ،تو یکه تو نگرانش باش ستین یزی_چ

 خودت باش، یسالمت 

 

 ها؟  یسراغ دولتشاه ی_رفت

 

به  عیلحظه شک زده مادرش را نگاه کرد اما سر کی

 خودش مسلط شد،  

 

  ادمیمن اصال اونا رو  ؟ یکرد یفکر نیهمچ هی_چرا 

 نبود،

 

 بود رانهیمچگ  ی ادیمادرش ز لبخند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مشت   ینطوریدستاتو ا  یوقت ،یگیدروغ م ی _دار

گوشه چشم   یوقت ،یگی دروغ م  یدار یعنی یکنیم

 .... ،وقت یگیدروغ م یدار  یعنی شهیچپت جمع م

 

 اجازه داد مادرش ادامه دهد  دیکه کش یادیفر با 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۲۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نابودشون کنم   خوامی_آره آره آره رفتم سراغشون م

داغ بذارم رو   خوامیم  چارشونیب خوامیم

 راحت شد؟  الت یدلشون،خ

 

 تکان داد و آرام گفت  یسر   زن

 

 ،یکنیاشتباه م ی _دار

 

 د یرو به مادرش غر  دو یحرص سرش را جلو کش با 

 

که  ییتقاص تموم دردا خوامیفقط م  ؟منی_چه اشتباه 

گرسنه   میکه مر ییتقاص وقتا  رم،یپس بگ مویدیکش

 د،یخواب یم

 

پاک  یبسته واسه مردم سبز  نهیپ ی که با دستا یی وقتا 

سر   رفتیکه بابا با اون همه اعتبار م یی،وقتایکردیم

 اشتباه و اونا کردن، ،ی فلکه کارگر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از   یوقت دن یکشیبدبخت منو باال م یمال بابا یوقت

 که واسش همه عمرشو گذاشته بود   یخونه اکار

 کردن،  رونشیخفت ب با 

 

آرام به مادرش نگاه   نبارید،ایاشکش آرام چک قطره

 کرد 

 

از   ی رفته چطور ادت ی، ی _مامان نگو که فراموش کرد

   م،یدیفرش رس  هیعرش  

 

 درسکوت نگاهش کرد  مادرش 
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     ۵۲۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

اش   دهی چروک ی اشک پسرش سخت بود،دست ها دن ید

را باال آوردو صورتش را پاک کرد،رسم روزگار 

 به نظر برسد،  تی از واقع شتریکرد که سنش ب  ی کار

 

  یدارن زندگ  یبا چه آرامش یدونی:مامان .... نمالدیم

 آرامش قبل از طوفانه  نی....اما ا کننیم

 . رهیبگ شیکردشون آت  زیعز  یزندگ  قراره 

 

 

 ........... 

 

 

 }غمزه{

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

صبح احساس حالت تهوع داشت،  استرس امانش    وز

 بود،  دهیرا بر

 

شربت گالب    نیاز ا کمی ا یب ده ی:مادر رنگت براطلس

 ،یریبخور جون بگ

 

را پشت    شانشیپر ی را چالند و موها  ش یها  انگشت

 گوش زد 

 

اطلس جون انگار راه گلوم بستس، مامان  خورمی_نم

 شد؟   یچ شگرتونیآرا نیپس ا

 

 ا یافتیبند از درد و دلضعفه پس م ری:دختر ز اطلس

 

موهام بوره   زنمی _قربونت برم من صورتمو بند نم

 نمزیبزنمم با کرم م 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 با عجله وارد شد  الیژ

 

 !؟ دهیچرا رنگت پر   اد،وای: زنگ زدم گفت داره مالیژ

 

الاقل تو   شمینم فشیواال منکه حر ی:خوب گفتاطلس

 بهش بگو  یزیچ هی

 

 متعجب اطلس جون را صدا زد  الیژ

 

 _وا ! اطلس جوت!؟ 
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     ۵۲۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 :بله؟اطلس

 

 کم یبه خودت برس  ؟بروی آماده بش ی:چرا نرفت الیژ

رو   گهیپس من دونفر د یهم که امروز مرخص ژهیمن

آوردم؟خواستم تو راحت واسه امشب آماده   یواسه چ

 گهی د یبش

 

که   یاز زنان  یکیبه  ی با چشم اشاره نامحسوس  اطلس

آمدند اشاره کرد،بعدم   یو خدمات مهمان ییرایپذ یبرا

 گفت   واشی

 

کس اعتماد ندارم گفتم باال سرشون   چی_مادر من به ه

 باشم 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خنده اش بلند   یتا صدا دیدندان کش  ریلبش را ز الیژ

 نشود 

 

آشپزخونت  یرو  نقدیقربونتون برم که ا ی :الهغمزه 

 ، یبدرخش خوادیامشب شب منه و دلم م  یول  یحساس 

 

 خب من رفتم،  لهی:خ  اطلس

 

 راه را برگشتو رو به مستخدم گفت  نصف

 

هم    یکه گفتم سوال  هییهمون جا  زی_خانوم همه چ

 سراغ خودم  دیا یب  دیداشت

 

 :چشم.مستخدم

 

 شدو رفت  ی راض بالخره 
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     ۵۲۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

و   میهم آمد،قرار شد اول فر مال   شگریربع بعد ارا هی

صورت   یفاصله رو نیرا انجام دهد در ا الیژ  شیآرا

 غمزه هم ماسک گذاشت، 

 

   د،یطول کش میساعت و ن کی  یال   کی الی ژ کار 

ص  هم همه وقتش را به غمزه اختصا  بعد

 هم کار او زمان برد،  یداد،دوساعت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



گرفت،اول خواست   با یچند عکس ز   دو یرا پوش لباسش 

  مانیپش ی بفرستد ول  اکوید  یاز عکس ها را برا یکی

 شد، 

 

تشکر کردو او    شگریکند،از آرا  زشیداد سوپرا جیترج

 در آمد   یهم رفت،بالفاصله صدا

 

 د؟یی_بفرما

 

 خوشبو وارد شد،   کویش  حمزه

 

 ی پرنسسا شد ن،شکلی:به به خوشگل خانومو ببحمزه

 

 زد  ی ذوق چرخ با 

 

 _چطوره؟ 

 

 انگشت شستو اشاره اش را بهم چسباند،   برادرش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 باشه زم،مبارکی عز  رهی نط ی_ب

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۲۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 شد   رهیمحبت به برادرش خ با 

 

 یتو هم دردان کش شد  پمی_ممنون داداش خوشت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیکش  شی دست در موها   یشی و تما   دیخند  حمزه

 

 بودم، پیخوشت شهی_من هم

 

 دند یهردوخند

 

 _حمزه؟

 

 _جونم خواهر قشنگم؟

 

اضطراب گرفته بود،افکار اشفته در سرش رژه   کهوی

 رفتندیم

 

 م؟یعقد مجاب کن  ی رو برا نا ییبابا  ی_چطور

 

 گرفته و دمق شد،انگار  هیچند ثان یحمزه برا  چهره 

 لبخند زد  عیسر یاو هم مشغول شد،ول ذهن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

لحظه ها لذت   نیاز ا زم،ی_االن بهش فکر نکن عز

،بابت اون  بشن نیر یش یبه خاطره ها ل یببر،قرار تبد

 موضوع هم  

 

کرده،قطعا   نکارو یکه ا  یدوم هم کس  مهیخدا کر اول

 داره، یحیتوض

 

 بشه  ریختم بخ   زیوارم همه چ دی:امغمزه 

 

 گل داداش  نطوره ی_حتما هم
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     ۵۲۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

  یدلگرم  ،بهمیکه هست  ی:مرسغمزه 

 اومد  شیسوال برام پ هی ...،راستشیدیم

 

 _بپرس؟ 

 

قرار    اکویرابطه منو د ریرابطتون تحت تاث نیدی_ترس

ما ازدواج  ی قبل از نامزد نیدار  میکه تصم  رهیبگ

 ن؟یکن

 

بدهد که   یجواب خواستی نگاهش کرد،انگار م حمزه

 اندازد یدل خواهرش را ترک ن

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



،   لشه یاز دال یکی نمیم ا_اگر بخوام رو راست باش 

 ست، ی ن لشیدل نیتر یاصل  ی ول 

 

 را تکان داد   سرش

 

  یدیحمزه قول م ،ی_خوشحالم که صادقانه جواب داد 

 ؟ی کن تیتا تهش ازم حما 

 

 دیسرش را بوس   یجلو آمدو آرام رو   حمزه

 

  هی نیی،قول برادرانه، االنم برو پا  زمیعز دمی_قول م

کل   خوامی، م  رسنیآب بخور ، کم کم مهمونا م  وانیل 

 باشه؟  نمیشب لبخندتو بب

 

 _باشه 

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

@Rooman_nazy1400
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     ۵۳۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

ساعت بعد مهمان ها آمدند ، ان هم چه آمدن با   کی

 گروه دف زن پشت سرشان وارد شدند،  کی یشکوه 

 

در کنار پدرش جلو    با یبا آن دست گل بزرگو ز اکو ید

  شوازیبه رسم احترام به پ  ی ملکشاه امد،خانوادهیم

 رفتند،

 

بعد از چند   د،ی صورتش را بوس دویجان کل کش  آفرت 

انعامشان را داد   شی ، قمدف زن ها ساکت شدند قهیدق

 کرد،  شانی و راه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دست گل را    اکویداغ داغ بود ،د  ی احوال پرس بازار

 گرفت،  شی جلو

 

با خودم   دزدمتو ی شب م  یکه زد  یپیت  نی:با ااکو ید

 برمت، یم

 

 د ی ناز و عشوه خند با 

 

 کارو بکن، نیحتما ا  ی _اگه تونست

 

هم   الی دنش،ژیو دردان بغلش کردندو بوس سودابه

 د یبوس یدردان را حساب

 

  نیباشه عاقبت ا رهیکه خ د،انشاهلل ی:خوشامدساالرخان

 کار 

 

 د،انشاهلل یخان:سالمت باش اتابک

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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     ۵۳۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 کردند  ییرایها پذ  مستخدم

 

و   ایهدا خوامی:اگر بزرگ تر ها اجازه بدن مسودابه

 کنم مشی نشدن عروسمو تقد

 

 هللا د،بسم یاری:صاحب اختفرهاد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بسم هللا کنان اول جعبه جواهر را از دردان   سودابه

گرفت، در جعبه را باز کرد و به رسم کهن روبه همه 

 گرفت 

 

 گفت الیدر اخر به ژ و

 

 _مادر عروس پسنده؟

 

  ریز  ی تراول صد  کیزد و  یلبخند  ت یبا رضا  الیژ

 قرآن گذاشت 

 

 :پسنده. الیژ

 

گردنبند و دستبند   یکی یکیسودابه   دویکل کش افرت

را در آورد و کل   ش ی،گوشوار ها   بستیم شیرا برا

 انداخت، شیست را برا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یمحبت غمزه را بوس با 

 

 _مبارکت باشه مامان جان 

 

  یبقدر  سیگفتند،سرو کیدست زدندو تبر  همه

 کردیبود که نگاه همه را جذب م بایبرازنده و ز
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     ۵۳۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نامزدش  یرو هم برا یا هیهد اکوی:راستش دسودابه

خودم   هیدر نظر گرفته که انشاهلل بعد شام به همراه هد

 کنم، یم  میتقد

 

همه  نیبه ا یاز یجان لطف کردن ، ن اکوی: د الیژ

 زحمت نبود،

 

 تکان داد  ی با صالبت و احترام سر اکو ید

 

 بندس  ی  فهیکه هست وظ یهر چ ستین ی_زحمت

 

 مجدد کردند   ییرایها شروع به پذ مستخدم

 

 هیجوونا برن واسه خودشون چ نی:به نظرم اآفرت

 ما بزرگ ترا ،   نینشستن ب

 

@Rooman_nazy1400
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چهار نفرشان مشتاق جمع را ترک کردند،دردانو   هر

  اکو یکردندو د ی رو  اده یرا پ  زهیسنگ ر  ریحمزه مس

 رفتند، قیغمزه هم به آالچ

 

  اد یز نکهیبا ا  ره،ینظیواقعا ب  سیسرو نیا  اکو ی:دغمزه 

 فوق العادس،  نیا  یول  دمینم تیاهم زای چ نجوریبه ا

 

 د یدستش را گرفتو نرم بوس اکو ید

 

داشتم   یواقعا برازندته، وقت زمی _مبارک باشه عز

که چقدر به پوست    کردمیفکر م نیبه ا دمشیخریم

 اد یم ت یبلور

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۳۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 کرد،   واک یرا قاب صورت د شیدست ها غمزه 

 

 ،یمن رینظی_تو مرد ب

 

 تو بشه هی:کاش آلند شباکو ید

 

 انداخت اکو ی و دست دور گردن د  دیذوق خند با 

 

 انگار وجود داره   یگیم ی جور هی_

 

 د یکمرش کش ی دستش را رو طنتیش  اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نگران نباش  دمیاونم م بیروزا ترت نی_هم

 

 دیکوب  ش یشانه مرد روبرو  ی دستش را رو یدلبر  با 

 حمزه آمد    یجوابش را بدهد صدا نکهیقبل از ا اما 

 

 _بچه ها؟ 

 

 برگشتندو نگاهش کردند هردو

 

 ه؟یچه حال  نیشده ا ی:چاکو ید

 

دستش را   یپاکت تو  شان یشدو پر  کینزد حمزه

 گرفت  اکویسمت د 

 

 ی به فرهاد ملکشاه نی:روش نوشته تقدحمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 جهی را که باز کرد غمزه احساس سر گ  پاکت

 را گرفت   شیبازو ریشدو ز  کینزد عیکرد،دردان سر

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۳۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 زم؟یعز ی:خوبدردان

 

در   اکوی را صدا زد، رگ کردن د  اکویاو وارفته د اما 

 گشت، یدور خودش م یحال انفجار بود و حمزه عصب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

تراس   یتو یغمزه در شمال، وقت اکو ی د  یها   عکس

  نیماش یتو  یرت بغل کرده بودند، وقت  گریهمد الیو

 دند، یبوسیرا م گریکدی

 

که همه و همه   گرید  ی هزاران شکار لحظه ها  و

 رساند یآن دو را به اثبات م انیرابطه م

 

 بهم چفت شده اش گفت یدندان ها  ان یاز م اکو ید

 

 آورد؟  نارو یا ی_ک

 

من   م یساله،شانس آورد۱۸/۱۹پسر بچه  هی :حمزه

 گرفتمشون 

 

  ؟اونوقتیچ  د یرسیخدا اگه بدست بابام م ی:واغمزه 

 م؟ یکردی م کاریچ دیبا 

 

@Rooman_nazy1400
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  یتو روخدا آروم باش دار  د ی:فعال که نرسدردان

 ؟ یلرز یم

 

 ه؟ی:بنظرت کار کحمزه

 

سر    ریکه بفهمم ز ی بروز یوا  یول  دونم،ی:نماکو ید

 کنم،یقبرشو م هیک

 

 کن   م ی:عکسارو قا حمزه
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     ۵۳۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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 د یلرزان نال  عمزه 

 

 د،یبزن ششون یآت دینکن می_نه توروخدا قا 

 

انداختو او را به خودش   شیدست دور بازو  اکو ید

 کرد  کینزد

 

 باش  ست،آرومین یزیچ  زمیآروم عز ششش ی_ه

 

 رو به حمزه و دردان ادامه داد   سپس

 

من حلش    دیشبو خوش باش هی بق دوی_ممنون ، بر 

  کنمیم

 

@Rooman_nazy1400
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 حتما بگو یخواست  ی،کمک ی:اوک حمزه

 

 را تکان داد   سرش

 

 _حتما 

 

 در آغوشش فشرد  شتریکه رفتند دلبرش را ب آنها 

 

 نشد  یزیکه چ  یدی_نترس عروسک د

 

  دیرسیدرصد به دست بابام م  هیاگه  اکو ی:دغمزه 

 بره؟ یماجرا سود م   نیکه از ا هی...اصال ک ؟اصالیچ

 

االن   نیهم خوامیبسپار به من،م زوی:همه چاکو ید

 ی خودتو جمو جور کن

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 
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     ۵۳۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 اسم مورد نظر ضربه زد  ی را در آورد و رو  تلفنش

 

 _الو ؟ 

 

 آقا؟  می_در خدمت

 

@Rooman_nazy1400
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  یسر  هیدراز تر کرده و  مشی نفر پاشو از گل  هی_

که قرار بود شما   یعکس گرفته اونم درست زمان

 دیحواستونو جمع کن یمچارچش 

 

 دیآقا شما فقط امر کن میشکنی_پاشو م

 

چندتا    اد یزنم همراهت ب هی شرکت   یا ی_فردا صبح م

 ین یخودت بب شهیعکس هس که نم

 

 صبح شرکتم ۹_رو چشم آقا ساعت  

 

هفته وقت   هیفقط   هیقص ی _واسه در آوردن تهو تو

 یخودتو ثابت کن خوامی،م ی دار

 

رو براتون   هیهفته قال قض هیکمتر از   دی_شک نک

 کنم یم

 

@Rooman_nazy1400
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  نیکه واسه ا یهر بسته ا فرستم یادرسم م هی_خوبه ،

  دیبعد بذار  دیخودتون چک کن  د یاول با  ادیآدرس م

 تزا یبسته پ یوارد خونه بشه، حت

 

 _امر امر شماست 
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     ۵۳۷#پارت 

              اکو یدیرابیا#غمزه
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را قط کردو سمت غمزه برگشت، رنگ  تلفن 

خشک بنطر   شی بود و لب ها  ده یعروسکش بر

 د،یرسیم

 

 رفتو گونه اش را نوازش کرد   جلو

 

نشد، به   یزیکه چ ی د ید نجامیا زم،منی_آروم باش عز

  می تو بر ی رنگو رو نی خودت مشلط باش االن با ا

 که چخبر شده؟  کننیداخل فکر م

 

 د یکش یقیتکان دادو نفس عم ی سر  غمزه 

 

 تو  می:باشه....برغمزه 

 

زنانه مردانه شده   یکه شدند جمع به گونه ا داخل

 بود، سودابه دستش را به سمتش گرفت 

 

 نیخودم بش ش یپ ا یب زدلم یعز  ا ی:بسودابه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

لبش نشاند و جفت سودابه  ی رو  یا مهینصف ن لبخند

 نشست 

 

 گفت  الیروبه ژ اقیبا اشت سودابه

 

غمزه عروسه خودمه، آخرم  دونستمیم شهی_بخدا هم

 شد 

 

 دیخند الیژ 

 

انگار   یکنیعروسم عروسم م نی_سودابه جون همچ 

 عروس گله منه یبه خوب

 

 به دردان زد  یچشمک بعدم

 

که   ی:قربون هر چهار نفرشون برم من اله سودابه

 باشن  ریعاقبت بخ

@Rooman_nazy1400
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 گفتند  ی انشالله همه
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     ۵۳۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

ندارن هر دو   یمن فرق ی : دردان و غمزه براآفرت

اگر عروس خوب   د یمنم،اما شما دونفر بدون یدخترا

 د، ی بود یخوب  یشد حتما عروسا بتونینص

 

@Rooman_nazy1400
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عمه خانوم،مادرجون   دیگی:شما درست مالیژ

، نور به  گفتی جمله رو م ن یا شهی هم امرزیخداب

 عروسا  یمادر بود برا نیقبرش بباره ع

 

رفتنشون   یبرا شونمی:خدارحمتشون کنه ، اسودابه

 زود بود 

 

از خودتون   دییبوده،،،بفرما  نطوری:قسمت ا الیژ

 دییتوروخدا،بفرما دیکن ییرایپذ

 

 

  یتنگشه، ک  یل ی:کاش فروز هم بود دلم خآفرت

 گرده؟ یبرم

 

وقته که به  یل یواال حاال تازه رفته خ  سی:معلوم نالیژ

 بچهاش سر نزده بود 

 

 خطر ی :سفرشون ب آفرت 

@Rooman_nazy1400
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ذهنم در   دمیکه شن  ی جان راستش از وقت  الی:ژسودابه

  ی که ماشاهللا مشکل   دی و آقا فر  دهی شده...فر ریگ

 که جدا شدن؟   شدینداشتن،چ

 

 میستین انیدر جر قیبگم واال.....ماهم دق ی:چ الیژ

هم    ی دوطرفه بود که خب عمل  میتصم هی ا یگو  ی ول 

 مشونو یکردن تصم

 

داشت،االن  یحساس  هیروح شهیهم  دی:فرآفرت

 چطوره؟

 

 هواشو داره  یلی:شکر،فروز جون خالیژ

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۳۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

و ذهنش سمت    اکوید  شیبود روحش پ نجا یا جسمش

 زد   شیآن عکس ها، دردان آرام صدا

 

 _جانم؟ 

 

 با هم نداشتند  یچندان  فاصله 

 

 یتو خودت یل ی؟خی:خوبدردان

 

و سودابه انداخت که سخت   الی به آفرت و ژ  ینگاه

 بودند،  مشغول صحبت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اگر اون عکسا دست بابام   کنمیفکر م ی:وقتغمزه 

به پا بشه خون تو رگم   ییممکن بود چه بلوا د یرسیم

 زنه یم خی

 

 نگاهش کرد  انهی دلجو  دردان

 

 رینشد خداروشکر بخ یزیکه چ ی د ید زمی_عز

 نکن تیاذ ی شب نیهمچ هی یگذشت،خودتو تو

 

از اولشم   اکو یرابطه منو د یدردان،زندگ  یدونی_م

 و پر تنش بود، دهیچیپ

 

 دردان متعجب شد  نگاه

 

 ! د؟ی_مگه قبل از عقدتونم باهم در ارتباط بود 

 

 انداخت اکویبه د  فتهیش  ینگاه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 حساب باز کنم؟  تیراز دار یرو  تونمی_چه قدر م

 

 صادقانه نگاهش کرد   دردان

 

[11 /16 /2021  6:20  PM] 

 

     ۵۴۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 مونهیخودمون م  نی_به جون حمزه تا ابد ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 م،یقبل ترعقدمون باهم در ارتباط بود ی ل ی_آره از خ

 

 همچنان متعجب بود   دردان

 

 ق؟ یدق  یاز ک یعنی_

 

تا   میساله بودم نسبت به هم حس داش  ۷ای۶ ی_از وقت

هم باهم در   کا یبره آمر  لیتحص یبرا نکهیقبل از ا

 میارتباط بود

 

 د یباز نگاهش کرد،ارام خند یمبهوتو با دهن  دردان

 

 شن ی _دختر دهنتو ببند االن همه متوجهت م

 

 به خودش آمد  عیسر

 

 یدونیراستش.....شکه شدم آخه م دی_بب...ببخش

 ..... یل یسنتون خ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شهیسرش نم زایچ  نیدل ا ی لود؟اره ..... ول  نیی_پا 

 

 حیاه کرد که با اقتدار مشغول توضنگ اکویبه د  دوباره 

 بود، یدرباره مسئله ا

 

  اد؟اونیبه صورتش م ش یاالن چقدر ته ر ین ی بی_م

من   اوردیدرم  شیبار داشت ر نیاول  یکه برا  یزمان

 کردم که چشام ورم کرد  هیاونقدر گر

 

 گفت   جانیزدو با ه  یتک خنده ا   دردان

 

 _چرا آخه؟

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۴۱#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  هی شدم،بعدشمیم یجور  هی  کردیبوسم م  ی_آخه وقت

صورت جذابش ناراحتم   یرو  یی جا جا  یمشت مو

 کردیم

 

 د؟ یفقط پرس  شیحرف ها هیبدون توجه به بق  دردان

 

 ! ن؟یکردی رو بوس م گهی_مگه تو اون سنو سال همد

 

به خنده افتادو با چشمک  رانشیحالت متعجب و ح از

 گفت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دونفرمو گذاشتم   ی مگو ی شد!؟همه رازا یچ ی دی_د

مگه داداشت   زمیکف دست خواهرشوهرم،آره عز

 کرد یبدون بوس ول م

 

  یشربتش را برداشتو جرئه ا وانی خم شدو ل   دردان

 خورد 

 

 ،  دیداشت  فیفعال تشر ش یپ یلی:واال شما خدردان

 شک شدم   اصال

 

خدمه که همهرا بشام دعوت کردند صحبت  یصدا  با 

 ماند مهینصفه ن شان یها 

 

نشستو با آرامش    اکویراحت کنار د  الیدفعه با خ نیا

کمتر   دیکه د  یبخاطر شک کردند،البتهیم ی دگیبهم رس

 غذا خورد  شهیاز هم

 

 عقب؟   یدی:چرا کشاکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 گفت آرام

 

 نیاز ا شتریب تونمی_نم

 

همراه با کباب   گریدلمه د کی  شیبرا یجد  اکو ید

 گذاشت 
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     ۵۴۲#پارت 

               اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 کنار   یدیکش ی لقمه خورد۴کال   شون یخوری_کامل م

 

 را درشت کرد   چشمانش

 

 دارم  یخفگ گه،احساسید تونم ی_بخدا نم

 

  یاش شد که احساس کرد دست رهی خ لکسیر  اکو ید

 لباسش را باال زدو رانش را نوازش کرد 

 

  یاما جد اکویدباکو را اطار گونه صدا زد،د ارام

 پاسخش را داد 

 

 _جون؟

 

   شهیمتوجه م یکیوقت  هی_دستت  بردار زشته 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که   ییکرد....تا جا  ی شروی توجه پ یاما ب اکوید  دست

 د ی لحظه رنگش پر هیانگار 

 

 توروخدا بسه، اکو ی_د

 

 :پاهاتو قفل پاهام کن اکو ید

 

 ! ؟ی_چ

 

دستمو بردارم پاهاتو قفل پاهام    یخوای اگر م گم ی_م

 کن 

 

 که گفت را انجام داد  ی کار  ناچار

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۴۳#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

خودم ،حاال غذا تو    ی :جون به عروسک خوردناکو ید

 بخور، 

 

را به   ش ی مدام پاها  اکو یرا خورد،د  شیشده غذا  مسخ

 بود، لکسیصورتش کامال ر ی ول  دیمالیاو م ی پاها 

 

 ت تحمل کن نتوانس نیاز ا شتریب

 

 _جون من بسه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را رها کرد که بالفاصله بلند شدو     یآرام پاها  اکو ید

هم تشکر کردو هر دو از سالن    اکویکرد،د یتشکر 

 زدند،   رونیب یغذا خور

 

و باهم   دیچیدستش را دور کمرش پ  اکویحرف د   بدون

 به سمت پله ها رفتن

 

 :شک نکنغمزه 

 

 باغ  میرفت کننی:نه فکر ماکو ید

 

  ینرم رو  اکوی اتاقش که شدند در را قفل کردند،د داخل

 تخت هولش دادو لباسش را باال زد 

 

 ...کیم  کاری:چغمزه 

 

 ششش ی_ه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 د یزبان کش دویرا بوس شیبه سانت پاها سانت 

را با زبان نوازشو بوسه باران    شیپاها  چنان

 احساس پرواز داشت،  کرد،کهیم

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۴۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 _بسه عشقم 

 

 مبل منتظر نشست، یو رو  د یآرام کنار کش اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



عشوه بلند شدو خرا مان سماش رفت،خم شدو   با 

 کوشش را به دهان گرفت 

 

  ز یر یبوسه ها دادویرا دردن گوشش چرخ م زبانش 

 بکید،سیکش اکوید یرا آرام تا گلو   زد،زبانشیم

 د ی مک دویرا نرم به دهان کش ش ی گلو

 

 شده بود،   دهیبر دهی مردش بر یها  نفس

 

 :مجبورم نکن حموم الزمت کنم،اللحساب  اکو ید

 و بده عروسک لبات 

 

 ی لب ها ی ا رو شیلبها   دویلبش کش  ی رو  یناز زبان با 

 گذاشت  اکو ید

 

 بود ،  یمعمول  ری بلندو غ یادیبوسه شان ز   یصدا

 هم جدا شدن   از  قهی از چند دق بعد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به زبون   زنهیم ادیکه چشمات فر وی:اون حرفغمزه 

 اریب

 

 خشم نگاهش کرد   اکو ید

 

 وونهیوونتم،دی_د
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     ۵۴۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 }تارخ{

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 فیامدند احساسش قابل توص  رون یمحضر که ب از

زن    ن یتر با یز  شیبرا ینبود ، شبنم در کمال سادگ 

 شد، یجهان محسوب م

 

 د یلبخند پشت دستش را بوس با 

 

 شهیهم ی برا نباریا ،اما ی _دوباره مال خودم شد

 

 هم گرم نگاهش کرد  شبنم

 

 ؟ یتا تهش هست ندفعهی_قول بده ا

 

 _به شرفم تا تهشم 

 

 :ماما؟ طاها 

 

 ما؟ :جان ماشبنم،

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خونه؟ میل یم ی:ک طاها 

 

پسرش کم کم همه  د ی شبنم خودش جواب داد،با   یبجا 

   کرد یم افتیرا در  یزیچ

 

 ؟ یکنار من باش  شهیتا هم ی:دوست دارتارخ

 

 :اوهوم، طاها 

 

به شبنم انداخت اما خطاب به طاها    ینگاه  نباریا 

 د یپرس

 

 من بابات باشم؟  ی_دوست دار 

 

 با ذوق نگاهش کرد  طاها 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یواقعن  شهی_م

 

از اندازه   شیبه صورت پسرش که ب نهیمحبت آ با 

 خودش بود نگاه کرد  هیشب

 

  ،حاالی تاج سرم یتو پسرم شه،چونی_معلومه که م

 بگو بابا

 

 گفت  اقیبا اشت دویباذوق خند طاها 

 

 _بابا،بابا؟ 

 

 :جون دل بابا،عمر بابا، بابا نوکر خودتو مامانتهتارخ

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۴۶#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

بابا دار  نکهیانگار از ا زدیم  شیصدا  گاهیگاه و ب  طاها 

 خوشحال بود،  ی ل یشده بود خ

 

 آرام اشکش را پاک کرد  شبنم

 

 زم؟ یشده عز ی:چتارخ

 

 سرش را تکان دادو بغضالود جواب داد  شبنم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



....بچن چقدر خوشحاله که سوزه ی_دلم واسه طاها م

 بابا داره 

 

 زنش را گرفتو نوازش کرد  دست

 

نکن خانومم،پسر تو قرار هم عمه داشته باشه   هی_گر

 هم عمو هم خاله هم مادربزرگو پدربزرگ 

 

:کاش خانواده تو قبولمون  دیکش  یاه شبنم

 کنن،خانواده منکه طردم کردن 

 

باش گل قشنگم با   کنن،مطمئنی:همه قبول متارخ

نخواد منو   یمثل طاها هرک ینیریوجود فرشته ش

گشاده    یرمون با رو پس هیسا  ریتورو قبول کنه هم ز 

 رامونهیپذ

 

 تارخ دوارمی_ام

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که   م،بعدشمیزنیشام دبش م هی میری:خب،اول متارخ

 ی شهر باز

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۴۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

با ذوق سرش را جلو   ینام شهر باز  دن یبا شن طاها 

 آورد 

 

 ؟ ی شهل باز می :قالله بل طاها 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

قبلش   یول  ی:بله قراره پسرمو ببرم شهر بازتارخ

 میشام بخور  دیبا 

 

 :هورااا طاها 

 

 سرجات خطر داره   نی:پسرم بششبنم

 

حس ممکن بود   نیتر رینظیداشتن و زن فرزند ب حس

 قطعا. 

 

 

 ........ 

 

 

 }غمزه{

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



داده بود تا   تیمحرم غهیص شنهادیپ  شیقم  شب ید

 چاند،یتمام مسئله را پ یرکیراحت باشند،اما آفرت با ز 

 

برود و   میشاه عبدالعظ دیبا   شیدارد که برا  ینذر گفت

برود و از خادم   اکوی اگر امکان دارد با غمزه و د

 کند، یعقد را جار غهی بخواهد ص ارتگاهیز

 

 استقبال کرد  شنهادیپ نی از ا یخان کامال عاد   ساالر 

داشته  ینتوانستند مخالفت الیفرهاد و ژ جهینت در

 باشند، 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۴۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

اوهم    خواهدی آخر شب گفته بود دلش م الیژ  هرچند

  ییساالر خان به گونه ا ی کنار دخترش باشد ول 

 منصرفش کرد،

 

 داده بود که: امیشب پ  اکو ید

 ریآفرت جون و داداشش چقد آب ز   یکرد دقت 》

 《کاهن؟ 

 

خودش هم قبول داشت دست به دست هم دادند   اتفاقا

 شک نکند. ی تا کس 

 

شرکت    خواستیخوب بود، م بیصبح حالش عج از

ت  بود که فعال شرک   ده یخطو نشان کش اکوید  یبرود ول 

 شود،   الیخیرا ب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



، حمزه و دردان را   اکویشام او ، د  یجان برا  آفرت 

تازه عروس و   خواستیم ی دعوت کرده بود ،به قول 

 کند،  همانیداماد هارا م

 

خواندن کتاب مورد عالقه اش بود که   مشغول 

 نبود،  رانیزنگ خورد،شماره مربوط به ا  لشیموبا 

 

 سبز را لمس کرد   نوار

 

 د؟یی_بفرما

 

 ؟ ی_سالم خوب

 

 ناز بود   یصدا

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 
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     ۵۴۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ؟عمه و عمو خوبن؟ ی_ممنون ،تو خوب

 

 د؟ یخوب یهمگ  م،شما ی: خوبناز

 

 دم یتعجب کردم شماره رو که د  زم ی_خداروشکر عز

 

بگم، از   کیتبر تو ینامزد خواستمی:راستش....مناز

  یل یها به تو خ  ینگاه پسر دولتشاه  دونستمیاولشم م

 خاصه  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

صدات    دنیگلم، واقعا از شن  ی لطف کرد یل ی_خ

 خوشحال شدم 

 

 ی خوشبخت بش دوارمی....ام شمیمزاحمت نم گهی :دناز

 خداحافظ.

 

ممنون مراقب خودتون   کی...بازم بابت تبری_مراحم

 . دیباش

 

  یناز نه نشاط اول را داشت،نه دردمند  یصدا

 بود،  رانیکه ا  یآخر  یروزها

 

 کیتبر نیا ی حوصله، ول  یب یکم  دیبود وشا  یخنث

 یی اندازه بند مو د یشا   دادیارزش داشت،نشان م شیبرا

 هنوز بهم متصل اند،

 

@Rooman_nazy1400
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  اکویرفت و منتظر د نییاز ظهر حاضرو آماده پا بعد

فکر   دیرا شن  ژهیمن دیخوشامد  یصدا  ینشست وقت

 آمده،  اکویکرد د

 

جم شد و   یروبرو شد،لبخند فراخش کم یبا نام اما 

 ،  دیسرش کش  ی شالش را نرم رو

 

 ی _سالم،خوش اومد

 

 اش بود  رهیاما خ ینام
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     ۵۵۰#پارت 

              اکو یدیبرایامزه#غ
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مبل   ینشست که متاسفانه نام شی برگشتو سرجا  ارام

 نشستن انتخاب کرد،  یرا برا  شیروبرو

 

 کرد،  یسکوت خودش را مشغول گوش   در

 

 :پس بالخره کار خودشو کرد؟ ینام

 

 !؟ ی_ک

 

 کرد یحالش را بد م یمخ نام  یرو  پوزخند 

 

   یدولتشاه  اکوی_جناب د

 

@Rooman_nazy1400
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 نشست   شیجا  ی رو  صاف 

 

 کرده مگه؟!  کاریچ اکوی !؟دشمی_متوجه نم

 

 نشست،نگاهش  یکترینزد مبل  یبلند شدو رو  ینام

 بود  یخستگ دیو شا  تیاز عصبان پر

 

  زیت رتوی_دل تو رو بدست آورد،از اولشم دندونش برا

 دونست،یخودشو نسبت به تو محق م شهیبود،هم 

 

 بحث را ادامه دهد  نی ا خواستینم دلش

 

دربارش  ی تطوریا خوادینامزد منه دلم نم اکو ی_د

 واقعا حوصله حرف زدن ندارم ،بعدشم یحرف بزن
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     ۵۵۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

من حوصله   یفقط برا ای یحوصله ا  ی:کال بینام

 حرف نزن    ی بهت گفته با نام اکوید  دمیشا   ؟آها یندار

 

 میزنی_بس کن ما اصال درباره تو حرف نم

 

 د یغر  با یبلند شدو تقر ینام

 

 یکن یغلط م یزنیباهاش حرف م یکنیم جا ی_تو ب

 یکنیم اکو ید  اکویواسه من د  ینطوریا

@Rooman_nazy1400
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ساالرخان   نیخشمگ  یصدا  دیبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل

 بلند شد 

 

خونه من صداتو   یتو یچه جرات ؟بهی:نام ساالرخان

 رو سرت؟  یانداخت

 

 :آقاجون شم.... ینام

 

 عیاتاقم سر یتو ا یخان:ساکت شو،ساکت،ب  ساالر 

 

خصمانه نگاهش کردو سمت اتاق ساالر خان   ینام

 رفت 

 

چه بود؟اصال به  گری د نیزد،ایدست خودش را با م با 

 ! داد؟یبه او دستور م یچه مربوط؟به چه حق ینام

 

 کرد ی اش م ره چا یب دیفهمیم اکوی د اگر
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     ۵۵۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

زود آماده شده بود قرار    یادیساعت نگاه کرد ز  به

و   ۶و اکنون ساعت   دیا یسراغش ب میون۶بود ساعت  

 ربع کم بود، 
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  از یآب سرد ن  وان یل  ک یبلند شد به  دو یکش یپوف

کرده بود اصال    ی به او امر و نه ینام نکهیداشت، از ا

 امد، یخوشش ن

 

  نیخشمگ یاتاق ساالر خان با شتاب باز شدو نام در

 آمد،   رونیب

 

را به آن راه زد انگار که اصال متوجه   خودش 

 حضورش نبود، 

 

 :غمزه؟ ینام

 

 نداد  یهم فشرد و جواب  یرا رو   شیها  چشم

 

 :باتوامینام

 

 تمومش کن ی:نام خانساالر
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 برگشتو رو به پدر بزرگش پوزخند زد  ینام

 

خفم   ی: بذار حرف دلمو بزنم حداقل،بسه هرچینام

 حرف بزنم  ینداشت ی کرد

 

 جذاب نبود  شیبرا ینام یحرف ها  مطمئنا 

 دوباره شروع کرد  ینام  اما 

 

 یبه حرفام گوش کن دی :غمزه با ینام

 

 دستش را تکان داد یعصبان 

 

 بفهم  نویا یوحود نداره نام  د یمن با  ی:براغمزه 
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     ۵۵۳#پارت 

@Rooman_nazy1400
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              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 دستانش را باال برد سرش را تکان داد  ینام

 

گوش کن   کنمی ،فقط خواهش م می:باشه ،من تسل ینام

 گم،یم یچ نیبب

 

اورا  خواستیدلش نم  دیاش کش یشانیرا به پ دستش 

 ند یدرمانده بب نگونهیا

 

 بزنو دست از سرم بردار  عی:لطفا حرفتو سر غمزه 
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 یکم د یو شا   زدیم اد یرا فر یدرماندگ  ینام چشمان 

 ..... 

 

  یل یرو پس بزن من خ اکو ی:غمزه تو رو خدا دینام

چقدر عاشقتم   دمی فهم ا یتالیا یرفت یدوست دارم،وقت

 ،یمن یتو برا  دم یفهم

 

در حال انفجار   ینام  یحرف ها ینیاز سنگ   سرش

 کرد یبود،اما او همچنان نطق م

 

: بخدا قبل از اومدنت از آقاجون خواستم تو رو  ینام

کنه گفت تو منو به چشم برادرت   یبران خواستگار

 ،ینی بیم

 

  ی بارم به بروز گفتم برام صحبت کنه،ول  هی یحت 

  یزندگ  خورمیخودش منو رد کرد،قسم مآقاجون 

رو   کهیاون مرت د یرو برات بسازم تو فقط ق یی ا یرو

 بزن 
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  ا،یتال یا میری من اصال باهم م یدستا  یبذار تو   دستتو

 ازدواج نکن اکو ی با د نکارو یغمزه نکن با من ا
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     ۵۵۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

سرش را تکان دادو خواست از سالن خارج    ناباور 

درحال    ییو رگ ها  نیرا با چشمان خون اکو یشود که د

 د، یانفجار د
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و   یدر راه است، نام یشک جنگ  یب دانستیم

ساالرخان هم متوجه وجودش شدند،ساالر خان سرش  

 را تکان داد 

 

 اما حق به جانب جلو آمد،  ینام

 

منو غمزه دختر عمو پسر   ، یدیرس یب موقع:خوینام

و عقدمون تو اسمونا بسته شده خودتو بکش   مییعمو

 کنار 

 

دستانش را   شد،یتر م دهیهر لحظه در اکو ی د نگاه

 قاب کرد   اکویترسان دور صورت د

 

 باشه؟ولش کن میبر ا ی:بغمزه 

 

آرام دستش را کنار زد کم مانده بود از   اکو ید

 چشمانش خون چکه کند 
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 :توروخدا ول کن بخاطر من غمزه 

 

 رو به غمزه گفت  یبا حالت دستور  ینام

 

 :دستتو از رو صورتش بکش  ینام

 

غمزه را پس زدو به سمتش   اکویبود تا د یکاف نیهم

 خواباند، یچانه نام  یمشت را رو  ن یحمله ور شد اول 
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     ۵۵۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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 کلیهم خوش قد وباال بود اما باز هم ه ینام نکهیا با 

 بود،  رهیبر او چ  اکوید ده ی ورز

 

  شد، ینم فی کند اما حر شانیکشان خواست جدا غیج

 اع کند،دز خودش دف  ینام دادیاصال مجال نم  اکو ید

 

  یضربه ا ی هم گهگدار  یحال نام نیبا ا  اما 

 زد ی اخطار گونه نامشان را صدا م زد،ساالرخانیم

 شد  اد یدر اخر مجبور به فر اما 

 

خجالت   کلتون یاز قدو ه  دیخان:بسه تمومش کن  ساالر 

 ن،یبکش

 

هم   یجداشده بودند اما همچنان با نگاهشان برا  ازهم

 دند یکشیخطو نشان م
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 گفت  یخشدار   یرو به ساالر خان با صدا  اکو ید

 

ناموس   کهیمرت نی_ساالرخان احترام شما واجبه اما ا 

 وقته بله رو از غمزه گرفتم یلیمن خ شهیسرش نم

 

شما وسط    یاگه پا  کنهیم  یدگیدر   شرفیب نی ا یول 

به زن مردم   گهیتا د  شکوندمیردنشو مجا گ نینبود هم

 نخ نده،

 

بود،روبه دخترک  زانی آو شی کنان از بازو هیگر  غمزه 

 ارام گفت

 

 می_بر
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     ۵۵۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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 را برداشت   فشیک  عیسر  عمزه 

 

خونه  ی!؟مردک توی گینم یچی:اقاجون هینام

 غمزه رو ببره  خوادیخودمون منو زد االنم م

 

به تو   نیبسه ،غمزه نامزدشه ا ی:بسه نامساالرخان

 شهیمربوط نم

 

  اکو یزدند،از بدن د رون یدست غمزه را کرفتو ب اکو ید

 نگاهش کرد  دهیترس  شد،یآتش بلند م

 

 بخدا م....  اکو ی:دغمزه 
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 هی یخماعصابم ....  یچینگو ه یچی :فعال هاکو ید

 گمیبهت م یزیچ هی موقع 

 

  ی سرش را به صندل  اکو ی شد ،د  نیسوار ماش  ساکت

را راه    نیرا آتش زد بعدم ماش گارش ی داد و س هیتک

 انداخت

 

رو ول کن   اکوی منو د گهیبه زن من م  شرفی:باکو ید

جهنم دره ، ِهه دجال منو سوپل فرض    میباهم بر ا یب

 ارم یکرده.....حاال بذار دمارشو درم

 

 سکوت کردو دوباره شروع کرد   هیثان چند

 

 یک نمیبه همه بگو زنته بب  گه یم طونهی:شاکو ید

 کنه یگه خور خوادیم
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     ۵۵۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  یسع  شدیتر م یجر اکوید  کردیچه او سکوت م  هر

 برود   شیکرد آرام پ

 

 چر....   زم ی: عزغمزه 

 

 گفت  یبرگشتو عصب  اکو ید
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جلو چشمام داشت   کهی؟مرتیچرا چ  ؟های_چراچ

 کردیم  ی ناموس دزد

 

 هم فشار داد   یرا رو   شیها  چشم

 

  یهر غلط  ی، بذار هرک ییانتخاب من تو اکو ی_د

هر دومون    یبرا و یزندگ  ی خودیبکنه،چرا ب خوادیم

 ؟یکنی زهر م

 

 به روبرو چشم دوخته بود  نیساکت و خشمگ  اکو ید

 

 رو فراموش نکن ینیری : گلو شغمزه 

 

 

 ...... 
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بودند، آفرت جان  دهیو دردان زودتر از آنها رس  حمزه

جلو تر از اتابک خان به استقبال آمد و ظرف اسفند  

 اند،در دستش را دور سرشان چرخ

 

 ن یقربونتون بشم من خوش اومد ی :الهآفرت

 سرتون بگردم ماشاهلل ماشاهلل   دور 
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     ۵۵۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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 خودش را از آن فصا دور کرده بود،  یهم کم   اکو ید

 

 جوونا  نیخان:خوش اومد اتابک

 

 ممنونم یل ی:خغمزه 

 

  تشانیهم تشکر کرد،آفرت به سمت داخل هدا  اکو ید

 کردند   یکرد، با دردانو حمزه هم احوال پرس 

 

 مجدد را داد  ییرایدستور پذ عیجان سر  آفرت 

 

خوشحال   نقدر یا م یدیما رس ی:آفرت جونم وقتدردان

 که  ینشد

 

  ی نفرتون رو ۴دردت بجونم قدم هر نوی:نگو اآفرت

 چشمام 
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بشه   تیزیخان:خانوم دور از جونت اگه تو چ اتابک

خودتو    ی خودیرو دارن ب گهیهمد  نا یکنم؟ا کاریمن چ

 نکن  یجلو پاشون قربون

 

 برقرار بود  نشان یب یا مانهیصم  ی فضا 

 

 در چه حاله؟  اکو؟اوضاعی : چه خبرا دحمزه

 

 رو لب نشاند   یبند میبزور لبخند ن اکو ید

 

 سی_خوبه....بد ن 
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     ۵۵۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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  کردیم یحالش بودند،سع  یگرفتگ  ی متوجه  همه

 خودش را سرحال نشان ندهد،اما چندان موفق نبود، 

 

 

 گفت  اکو یرو به د یخان به شوخ اتابک

 

کنارته و   ارتی گهی... توکه د یتو خودت نمی_جوون نب

 اوضاع به کامت

 

واسه  رمیدرگ کمیروزا  نیا  یول  نطوری: قطعا هماکو ید

 بکشم  گار یس  هی وونیا یتو  رمی....من م نیهم

 

 بلند شدو رفت،بلند شد  بعدم

@Rooman_nazy1400
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 م یگردیبرم عی :با اجازتون منم برم االن سرغمزه 

 

 مادر   دی:راحت باش آفرت 

 

جان رو به حمزه و دردان کردو از انها هم    آفرت 

  یتا شام حاضر شود کم خواهندیخواست اگر م

 استراحت کنند،

 

برگ  گاریس  اکوی رفت ، د وانیبه سمت ا عیسر

 گرفتیکام م قی را عم  شیجوآنا یمار

 

 زد   شی صدا ی حرص

 

 کاراس؟  نیاالن وقت ا اکو ی:دغمزه 

 

 بود  لکسیاو ر اما 
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     ۵۶۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 :کدوم کارا؟  اکو ید

 

شدو از پشت بغلش کردو سرش را به کمر   کشینزد

 چسباند   اکو ید

 

 گهینباش د ی:عصبان غمزه 
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 د ینفس کش  قیعم  اکوید 

 

 هیکه  کنمیچقدر دارم خودمو کنترل م یدونی:نماکو ید

خانوادش نبود    تیبخاطر وضع ارم،اگریسرش ن ییبال

 بهش  کردمی بخدا رحم نم

 

 عروسکش را بغل کرد  برگشتو

 

 یکس شوخ چیتو وسط باشه من با ه یپا  ی_وقت

 ندارم 

 

 د یرا بوس اکو ی د یچانه  طنتیش با 

 

 _دوست دارم آقا

 

 سرش را بغل گرفت  دویاش را بوس  یشانیپ اکو ید

 

 عروسک  شتری_ما ب
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 ........ 

 

 

بود،از خورش   دهی تدارک د شانیبرا یجان کل  رت آف

عقب  خواستندی تا م ،ی خالل گرفته تا مرغ پرتغال

 شد یبکشند خودش دست بکار م 

 

 د یکشیغذا م شانیبازهم برا و
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 #     ۵۶۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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 نکن  تشون یجا ندارن اذ گهید  دیخان:خانوم شا  اتابک

 

   دیشکمش کش   ی رو  یبا خنده دست حمزه

 

  تونستمی_دستتون درد نکنه واقعا حرف نداشت اگر م

 توانشو ندارم  گهید   یول خوردم ی بازم م

 

 د یدوغش را سر کش  دردان

 

خوب رود  یل یمامان آفرت جونم خ یی:وادردان

روان آدم  با روحو  یعنیاللخصوص خورش خاللتون 

 کردیم  یباز

 

 :نوشجونتون باشه  آفرت
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به زحمت    یبود بخدا اصال راض ی:واقعا عال غمزه 

  مینبود

 

 تکان داد  ی خان با خنده سر اتابک

 

 کردم  یاالن بچه ها رو دسته بند نی _آفرت از هم

و دردان هم زوح   اکویحمزه زوج پررومونن د  دردانو

 مون یخجالت

 

   دندیخند همه

 

کنم منم   کارش ی :اتابک خان من خانومم کم رو چاکو ید

 پا به پاش رفتار کنم دیبا 

 

 با دست غمزه را نشان داد   حمزه

 

 و کمروئه؟!   یخجالت نی:ا حمزه
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     ۵۶۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

که   یبود البته با فاکتور گرفتن جنجال یخوب  یل ی خ شب

 به پا کرد،  ینام

 

 شوند،  ارتیفردا آماده ز یجان گفته بود برا  آفرت 

 سال داشت،  ۱۴رفته بود   م یشاه عبدالعظ  یبار  نیآخر
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  یقول گرفت هر طور شیدل کند بجا  یبه سخت اکو ید

 که شده فردا شب را کنار هم بمانند، 

 

 . شودیچه م ندیچند او گفته بود بب هر

 

 

 ........ 

 

 

 }تارخ{

 

  زد،یم شی، طاها بابا صدا شدیم یسپر  یعال زیچ همه

  ییچه غذا دیپرسیشنبم هر چند با خجالت از او م

 ؟  خوردیم

 

  نشان یب ی اتفاق چیه ش یاز بوسه چند روز پ بعد

شبنم را مجبور به   خواستیخودش هم نم افتاد، ین

 کند ی کار
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 یو ابراز دلتنگ زدیمدام زنگ م شبیاز د مادرش 

  کرد،یم

 

 :تارخ؟ شبنم

 

 :جونم؟ تارخ
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     ۵۶۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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 ناهار  ا یب دمیچ  زوی:م شبنم

 

زدو با هم به آشپزخانه  رون یسرش از اتاق ب  پشت

 زد یآرام ناخونک مرفتند،طاها نشسته بود و 

 

 :سالم بابا طاها 

 

 دیرا بوس   سرش

 

 :سالم به شاپسرم تارخ

 

  شان یبرا داشتویبرم یکی یک یرا  شان یبشقاب ها  شبنم

 د، یکشیبرنجو کته کباب م

 

 د ی لذت بو کش با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _به به خانوم دست پختت حرف نداره 

 

 را سرد نشده   نی:نوشجانتون بخورشبنم

 

  یکم کم بحث تهران رفتن را باز کند،کارها  خواستیم

 داشت  گر یکار د کیدفتر و هزارو  

 

  ختیریبرنجش م ی که ساالدش را رو یحال در

 شروع کرد   لکسیر

 

 تهران؟   میبر دی:آماده اتارخ

 

  خوردیرا م  شیبه صحبت او غذا توجه یهمچنان ب  طاها 

 د، یاما شبنم از خوردن دست کش

 

 ا آرام گرفتاضطراب نکاهش شد دستش ر متوجه

 

 باشه رونیخانومم نگاهش ح بنمی:ن تارخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیکش  رونیدستش ب ر یدستش را آرام از ز شبنم

 

 بشه؟ یتهران قراره چ  میرفت  ی:تارخ.....وقتشبنم
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     ۵۶۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 دست شبنم داد   ختویر یشان  وانیل  کی

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی اتفاق وحشتناک ستیقرار ن زمی:آروم باش عز تارخ

از همه خونه منو   م،اولیما قراره کنار هم باش افته،یب

واسه خودمو خودت تخت بزرگتر    دیبا  م یکنیمجهز م

 م،ی سفارش بد

 

  ی م،خونهیاز اتاقا رو واسه طاها آماده کن  یکی دیبا 

همون   یکه تو واسش گرفت یم یتو رو هم هر تصم

 م،خوبه؟یکنیکارو م 

 

 آرام شده بود  یکم

 

 ؟ی:پس...پس خانوادت چشبنم

 

اونا   کردم،اماینم یمن با خانوادم زندگ   زم ی:عزتارخ

  نهیمامانم طاها رو که بب نن،مطمئنمیشمارو بب د یهم با 

 پرسهینم  یچیه گهید

 

....مطمئنم ستیهم ن ا یراحت نیبه هم زی:همه چشبنم

 بش..  نیام صفتا مزمن قراره به انواع و اقس 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  خوادیکه منو م ینده...کس  ششششش،ادامهی:ه تارخ

که شمارو نخواد   یزن و بچم رو هم بخواد و کس  دیبا 

 نه،ی بیمنو نم گهی قطعا د

 

 بخ..... خوادی:من دلم نمشبنم

 

 ی : بهتره االن ناهارتو بخورتارخ

 

 ! م؟یبل  میخوای:کجا مطاها 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۶۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

بود    نیزم ی موجود رو ن یتر نی ریش پسرش 

 د یرا بوس  دشیشدو لپ نرم و سف شک،خمیب

 

 قلب بابا تو غذاتو بخور مییجا  نی :فعال همتارخ

 نزده.  خ یشما هم غذاتو بخور تا   خانوم

 

 

....... . 

 

 }غمزه{

 

خودش و دردان ،دردان برنده شد تا   نینبرد ب در

خودشان ببرد،اما آفرت جان  نیآفرت جان را به ماش

 د،یایآنها ب ا ی یقول داد برگشتن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 : عروسک؟ اکو ید

 

 برگشت  اکویسمت د  کامل

 

 _جان عروسک؟

 

 بار بود  طنتی بشدت ش اکو ی د نگاه

 

 ؟ ی_آماده ا

 

 ؟ ی_واسه چ

 

 گهیآلند د یادار  ی_کارا 

 

 را براق کرد   چشمانش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یکنینم ا یاصال ح  ییا یح  یب نقدری_تو چرا ا

 

که شده   یحرفا رو من امشب هرجور   نی_ول کن ا

 خوامیم

 

 صورتش گذاشت   یرا رو  دستش 

 

 کشم یبخدا من خجالت م اکو ی_د

 

 (؟ ی)اصالح کردیوکردیش  ی:نگفتاکو ید
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     ۵۶۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 د یکش یفیخف غیج

 

 گهیآبرو بسه د ی_ب

 

 کرد  یخنده مستانه ا   اکو ید

 

 ه یاصال  خوادیدلم م شتریب یکنیکه م ینجوری_ا

همراهمون نبود  یهوس کردم که اگه کس  یجور

 میکنارو د برو که رفت زدم یم نو یماش

 

همه  دندیرس ینگفت،وقت  یز یچ گریتکان دادو د ی سر

 یکیکردند و در آخر دعوت حمزه همه رفتند    ارتیز

  م،یشاه عبدالعظ یها یکباب نیو بهتر ن یتر یم یاز قد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رسما و   اکوی که او و د دانستندیآن جمع همه م  در

  یزیباره چ  ن یاصال در ا یشرعا زن و شوهرند و کس 

 نگفت، 

 

 گم شد؟  نجا یبار ا هیغمزه  نیدونستی:محمزه

 

 امد ینم ادش یگرد شد،اصال  شیها  چشم

 

 با ذوق نگاهش کرد   دردان

 

 _واقعا!؟ 

 

 چرا؟ ی:واقعا ذوق کردحمزه

 

بگو   ادیخاطره ها خوشم م نجوری:خب از ادردان

 گه؟ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خوشگلو  نقدرمیسالش بود ا  ۵:اون موقع غمزه  حمزه

از کنارمون رد   یهرک یعنیملوس بود که حد نداشت 

 د یکشیبچه رو م  نیلپ ا  شدیم
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     ۵۶۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

مامانم بلند شد خالصه   غی ج یصدا میدید  هوی:  حمزه

ه با استرسو  هم ستشیمعلوم شد که غمزه خانوم ن

 گشتن ی اضطراب دنبالش م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بابام   میدید  هویازش نبود  یخبر یساعت  مین د یشا 

قربون   ی،همه کل شهیم  داشیدست تو دست غمزه پ

 کننینازش م رنویصدقش م

 

 نایکه بچم کجا بوده و ا پرسهیاز بابام م  مامانم

به  ده یکباب راه افتاده اومد رس یدنبال بو  شهیم  معلوم 

   خوامیگفته کباب م رش یوارد شده به پذ یکباب نیهم

 

  یکس ننی بینم کننیچشم چشم م  ی هم هرچ نا یا

گفتم   شهیو دوباره م ارهیکم نم نمیهمراهش باشه، ا

 . کنهیم  داشیبعدم که بابام پ خوامیکباب م 

 

آفرت جان هم   اکوید   زدیرا گاز م ن یاز خنده زم  دردان

را در آورده   یسرتق باز  نی ا شدینم دند،باورش ی خندیم

 باشد! 

 

  ادیشاهکارش را اصال به   نیا یشکمو بود ول شهیهم

 نداشت،

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 خنده و خجالت گفت با 

 

 ادینم  ادم ی یچی_بخدا من اصال ه

 

 دستش را گرفت اکو ید

 

_قربون خانوم شکموم برم من معلوم شد بحث غذا  

 یش یم یکه باشه خطر
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     ۵۶۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

، داداشم از بس روت   ادمهی ییا یزیچ  هی:من آفرت

 شدنت کرده بود   دایگاو نذر پ ه یحساس بود 

 

 ؟البدی بود یاون موقع چ  ی خوشگل  نقدر ی:االن ادردان

اونم دلش برات   خوامیکباب م ی گفت هیبا ناز به کباب

 .عیجور کرد سر 

 

به برگشت گرفتند،آفرت   میتصم ی روز عال کیاز   بعد

 جان را بزور جلو نشاندو خودش عقب سوار شد 

 

 گره؟ ی:آفرت ج اکو ید

 

 نازک کرد  یپشت چشم عیجان سر  آفرت 

 

من   یچه مدل حرف زدنه ناسالمت  نیا ت یتربی:ب آفرت

 ننتم  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خنده زد  ر یبلند ز اکو ید

 

 هی زنمیصدات م ینطوریا  یوقت یدونی:خودت ماکو ید

 خوامیم  یزیچ

 

که نه  یالبته چ یخوایم یچ  دمی: اتفاقا خوبم فهمآفرت

 فکر نکنم باباش اجازه بده  یول یخوایو م یک

 

 گارد گرفت   عیسر  اکو ید

 

 ی به اجازه کس ازیزنمه ها در اصل ن ی:ناسالمتاکو ید

 احترام بذارم  خوامیمن م ی ول   ستین

 

 گرفت   ش یاز بازو یشگون یجان ن  آفرت 
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@Rooman_nazy1400
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     ۵۶۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 هم راه انداخته   ی:چه زنم زنمآفرت

 

 د یجذابش کش شیته ربه  یدست اکو ید

 

کن امشب با خودم ببرمش   یکار هی رهیتن بم نی_ا

 خونه

 

 تکان داد  یجان سر  آفرت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دمیبچه جون البته قول نم شهیم  یچ نمی _تا بب

 

جالب بود   یلیو آفرت جان خ اکو ی د نیرابطه ب شیبرا

هم   دیکشیهم ناز مادربزرگش را م یکجوری  اکوی،د

 کرد ی ناز م شیبرا

 

 ی امشب بر رمیاجازتو بگ ی:غمزه مادر تو راض آفرت

 اکو؟ ی د شیپ

 

 یعنیخودش،  یبود برا ییجون هم ناقال  آفرت 

 است!؟  شیکه از خدا  دانستینم

 

انجام   نکارو یاگر ا د یکنی:اوممم....واال....لطف مغمزه 

 دیبد

 

با خنده و چشمک نگاهش   نهیاز داخل آ اکو ید

استرس   ییجورا  کی دندی به عمارت رس یکرد،وقت

 گرفت، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نه؟ ای دهدیپدرش اجازه م دانستینم
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     ۵۷۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 }دردان{

 

 

  نباریکنار حمزه باشد اما ا  دیکشیدلش پر م نکهیا با 

 با او دارد   یسودابه اجازه نداد و گفت امشز کار واجب

 

 بود  یاخمالود مشغول رانندگ حمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 االن؟  ی :قهردردان

 

 :نچ حمزه

 

 ؟ یزنی:پس چرا باهام حرف نمدردان

 

  دی امشب چه خبره که با  نمی:تو حرف بزن،بگو ببحمزه

 خونه؟ یحتما بر

 

.... توروخدا زم ناراحت نباش توکه   دونمی_بخدا نم

 من آرامش ندارم  یباش  ینجوریا

 

 ساکت بود   حمزه

 

 کنار :بزن دردان

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 برگشت و نگاهش کرد   یبرزخ حمزه

 

 ؟ی_چ

 

 نگاهش کرد   لکسیر

 

 _گفتم بزن کنار 

 

 ؟ ی_واسه چ

 

را کنار جاده نگه   ن یرا زد و ماش  یقفل مرکز بعدم

 داشتو با اخم نگاهش کرد 

 

 حمزه بود کمربندش را باز کردو   رهیکه خ یحال در

 بغلش نشست  ی شدو تو بلند

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اخه   یعقب و بخوابون یبد  کمی تویصندل  شهی:مدردان

 جام تنگه
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     ۵۷۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

که گفت را  یکار لیاخم داشت اما با کمال م حمزه

فشرد و لب   شیانجام داد،خودش را به مرد روبرو 

 د یبوسیرا کوتاه م  شیها 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  دیا یکوتاه بدش م یبوسه هاچقدر از  دانستیم

 کند که موفق هم شد  کش یتحر خواستیم

 

مرد را   نیو گاز گرفت،ا دیرا به کام کش  ش یلبها   حمزه

 دوست داشت  ی آرام و وحش

 

  نهیس ی لباس حمزه را باز کرد و رو  یها  دکمه

 د یستبرش را بوس

 

راحت    الیسر حمزه را بغل کرد تا او با خ شهیهم مثل

 کرد، ی را آرام نوازش م  شیگردنش را ببوسد،موها 

 

را   گریکدی یفرصله گرفت و دوباره لب ها یکم حمزه

 از هم فاصله گرفتند، قهیاز چند دق دند،بعدیبوس

 

مردش   ی موها  ی سفت کمرش را گرفته بود،رو  حمزه

 را بوسه زد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ی _آشت

 

 بغل کرد  شترینگفت اما کمرش را ب  یزیچ  حمزه

 هم در سکوت خودش را در بغل مردش رها کرد،  او

 

  دنیحمزه دوباره شروع به بوس قهی از چند دق بعد

 گردنش کرد 

 

 ها شهیم کی هوا داره تار  زم ی:عزدردان
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     ۵۷۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 شم یرفته که شبو پ ادمیفکر نکن  ی خب ول  لهی:خحمزه

 ینموند

 

 برگشت  شیلبخند سرجا  با 

 

 کمتر شد  ت یدلخور ی :ول دردان

 

 ی :حتما خبرم بکن که چرا مامانت گفت حتما برحمزه

 خونه

 

 :چشم حتما دردان

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ...... 

 

 {اکو ی}د

 

 

بردن غمزه با   یبرابر در خواست آفرت جان برا در

  الیکه ژ یخودشان فرهاد خان قبول کرد اما لحظه ا

 غمزه را صدا زد شستش خبردار شد که قطعا

 

خبر   چارهیالزم را به او بدهد،ب  ی ها  هیتوص  خواهدیم

 او حالل است  ینداشت دخترش چند سال است که برا

 

 :آفرت جان دست گلت درد نکنه اکو ید

 

تکان    یدست کرد یم یکه خداحافظ  ی جان در حال   رت آف

 داد 

 

 مادر  دی_مراقب خودتون باش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د یشما سالم به اتابک خان برسون  ی:فداغمزه 

 

دست عروسکش را   عیآمد و جلو نشست سر غمزه 

 د یگرفتو بوس

 

 _احوال عروسک من؟ 
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     ۵۷۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 با عشوه گفت دو یخند

 

 کنار تو باشم و حالم بد باشه؟ شهی_مگه م

 

 تکان داد  ی سر

 

   یهم ندار  ی _امشب کارت ساختس دختر راه فرار

 

 داد  هیتک  شهیسرش را به ش  غمزه 

 

 خونه می_حاال تا برس

 

 کمینمونده خانوم،اول سر راه شام و    یزی:چاکو ید

  یخونه و الباق میر یبعدش م رمیگیمختلفات م

 ماجرا.... 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شد  یعروسک حرص چشمان 

 

  چرهیماجرا م نی فقط فکرت حول و اطراف ا یعنی_

 نه؟

 

 د یخند مستانه

 

 رمیگیآروم نم میریتا حقمو نگ زمی_عز

 

 نوبت او بود که بخنده  نباریا

 

 ی شما به حقت برس  ستیقسمت ن  نکهیمثل ا  زمی_عز

 

 موشکافانه عروسک را برانداز کرد  شیها  چشم

 

 _چرا؟ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را باال انداخت  شیابرو ها غمزه 
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     ۵۷۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 باشد ی قرمز م یتا اطالع ثانو تی_وضع 

 

  دیخواب  بادش 

 

 نکن  یشوخ _

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  ریدارم اونم االن که فرصت گ یچه شوخ  زمی_وا عز

 مییو با هم تنها  م یآورد

 

کرده بود آن لباس   یزی با خودش برنامه ر چقدر 

امشب   یبرا یساتن را با چه شوخ یخواب زرشک

 دیخر

 

با مخلفات   کسی را سکوت کرد دو پرس م  ریمس هیبق

 دیو هله هوله خر  لیآج  یو کل 

 

 کانتر گذاشت  یهارا رو  دیکه شدند خر وارد 

 

تو   دمیم نجا یبه ا یسرو سامون  هی :عشقم تا من غمزه 

 ریدوش بگ هیبرو 

 

و سمت حمام    دیحرف گردن عروسکش را بوس  بدون

 رفت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دوش آب گرم گرفت دوس داشت داخل وان   کی

 بخوابد 

 

داد از لحظات باهم بودنشان استفاده  حیترج ی ول 

حال نداشت سرش را   دیوشزدو لباس پ  رونیکند،ب

 خشک کند

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۷۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

غمزه با همان   دیسالن که شد برق از سرش پر وارد 

خوشرگو خو    ی که موها  یدر حال ی لباس زرشک

 کرده بود  شانیشحالتش را دورش پر

 

 جلو آمد  کرد،لوندی نگاهش م یعشوه گر  با 

 

  ی موهاتو خشک نکرد زم،چرا ی باشه عز تی _عاف

 ا یخوریسرما م

 

بعدم چانه   دیس یرا ل  ش ی گلو بکیخرامان جلو آمد و س 

 د یخوشفرمش را بوس

 

متر پارچه هم نبود که با   میخوابش در اصل ن  لباس 

 گذاشت یم شیاندام جذابش را به نما  یدستو دلباز 

 

دست انداخت دور کمدش و بلندش کرد الله   طاقتیب

 د یگوشش را چندبار پشت سر هم بوس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ ی_عروسک قصد خورده شدن دار

 

  نهیاز س یکیتقال کرد   یو کم دیبا ناز خند غمزه 

بوسه   عیآمد،خم شد و سر رون ی کامل ب  با یتقر  شیها 

 نشاند شیرو یا

 

 دیبزور از خود دورش کرد گونه اش را بوس  غمزه 

 

 باشه واسه بعد شام  شی_بق

 

قاشق   کیتکان داد باهم رو مبل نشستند  ی سر

  گذاشت ی قاشق دهن غمزه م ک ی خوردیخودش م

 

 شدم  ریس  تونمی نم گهی بخدا د اکوید  یی:واغمزه 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



     ۵۷۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ یشد  ریچطور س  یقاشق نخورد  ۱۰:سر هم اکو ید

 

 جا ندارم خودت بخور گهی :بخدا دغمزه 

 

مبل پرت کردو   ی را کنار زد و غمزه را رو  غذا

تکه  کیزد لباس عمال حکم  مهیخ ش ی خودش رو

 را داشت  ر یپارچه دستو پا گ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شکمش را بوسه باران کرد و زبان زد   ی رو

 

 ؟ی ک ؟نفسی:عمر ک اکو ید

 

  ی را رو  فشیظر ی که انگشت ها  یدرحال  عروسک

 اغواگرانه گفت  دیکشی او م ی موها 

 

 _تو فقط تو

 

 د یاش را بوس نه یتر س تشنه

 

 تو عروسک  یتو عروسک،قلب من ی_جون من

 

پوست گردنش را مک زد که ناله دخترک بلند   چنان

 شد 

 

 ....   ییی_آه...آآ...آ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د یرا به دماغ غمزه مال   دماغش

 

 _جووونم....جون عروسک دردت اومد؟

 

  نیچرا ا ا یخدا د،یرا به دهن کش ش یلب ها  عیسر بعدم

 داد؟ یدختر طعم عسل م

 

 غمزه دور گردنش حلقه شدند   شیها  دست

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۷۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

رود آمدند هر دو نفس نفس  تخت ف یبعد رو   ی قیدقا 

 زدند یم

 

 ؟ یدی:اجازه م اکو ید

 

 را بازو بسته کرد   شیچشم ها   کباریبا ناز   دخترک

 

 بعد.......  یق یدقا  و

 

  دهیپر یدو احساس پرواز داشتند ، رنگ غمزه کم  هر

 بود 

 

 عروسک؟  یدرد دار  یل ی:خاکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اش جمع شد  نهیس  یمانند گربه رو دخترک

 

 ی ل ی _نه خ

 

متکا گذاشت،دستش را   ی رو دویسرش را بوس  آرام

 نگاهش کرد   رهیچانه زدو خ ریز

 

 !؟یکنینگاه م  ینجوری:چرا اغمزه 

 

مثله   قا یتنه برهنه و مالفه دورت دق نی:االن با ا اکو ید

 یشد  یباستان یالهه ها

 

 دیخند  غمزه 

 

 لبخند نازت نی:مخصوصا با ا اکو ید

 

 کردیاو را نگاه م  رهیاوهم خ حاال

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  شیقشنگ پ نقدر یداره ا زیهمه چ شهی:باورم نمغمزه 

 رهیم

 

 د یرا گرفتو انگشتانش را بوس دستش 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۷۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



،مطمئن باش تا   می:گفته بودم منو تو مال هماکو ید

 کنه یم دایخوب ادامه پ نقدریآخرش هم

 

 دارم   دی:امغمزه 

 

در   دویرا پوش  د،شلوارشیاش را بوس یشانیپ  دوباره 

 گفت  شدیکه از اتاق خارج م  یحال 

 

تو هم   کنمیصبحونه دبش آماده م هی_تا من برات  

 ریدوش آب گرم بگ

 

 واقعا    ستین  یازی:نغمزه 

 

 انجام بده عروسک گمویکه م ی :کاراکو ید

 

دور سرش بسته بود    یکه حوله ا  یبعد درحال   ی قیدقا 

 د یکشی تخت انتظار م یرو  اکو یمنتظر صبحانه د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 خانوم خانوما د یی:بفرما اکو ید

 

 امد یم  رون ی عروسک داشت از کاسه ب چشمان 

 

همه رو   نیا تونمیچه خبره!؟من نم  ااااکوووی:دغمزه 

 بخورم 

 

 تخت کنارش نشست،  ی رو

 

خانوم،   یکن  لیم د یذره الاقل با   هیهرکدوم  :ازاکو ید

 یدار   ازین نیتامی و و نیاالن به پروتئ

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۷۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

عسلو خرما و    رویپر بود از گردو و پسته و ش ینیس

 بود   دیبع اکویالبته برشتوک که از  د

 

 برشتوک!؟  نی:نگو که اغمزه 

 

 افتخار سرتکان داد  با 

 

  کمی نا یبرشتوک اصال سخت نبود،قبل از همه ا  قای_دق

 از معجون بخور 

 

 کرد   یرا خال ینیس  اتیاز محتو یمیهزار زور ن به

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پاسخ از مامان دارم،پوست منو   یتا تماس ب ۳: غمزه 

 نه کیم

 

 تخت لم داد  ی کاناپه روبرو ی رو

 

 ی وقت به من رو ند ه ی کردیداشت سفارش م شبی_د

 

 سرش را با تاسف تکان داد   غمزه 

 

 هم سفارش کرد  یتازه کل چارهی_آره ب

 

 گفت  ی بحث زا عوض کند با حالت شوخ نکهیا یبرا

 

 یخوب حال منو گرفت شبیعروسک د  ی_راست 

 

 باال انداخت ییمتعجب ابرو  غمزه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ ی_کِ 

 

 گفت شد ی م کشیکه آرام آرام نزد ی درحال 

 

 قرمزه آره؟   تی_که وضع

 

 دیخند  طانیش   عروسکش

 

کردم، توکه آخر کار خودتو   ی_اومممممم،خب شوخ

 ی کرد

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 {الدی}م

 

 

 

را کم    نیهم فشرد فقط هم  یرا محکم رو   شیها  شمچ

 داشت  

 

در دسترس نبود   گرفتیچه شماره اش را م هر

 احتماال هنوز پروازش ننشسته بود  

 

 شماره رها را گرفت  نباریا

 

 :الو رها؟ الدیم

 

 ی:سالم خوبرها 

 

پروازش   ستیدر دسترس ن  شی_افتضاحم گوش

 ننشسته هنوز ، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ؟ یستی:نگران نباش مگه االن فرودگاه نرها 

 

امار سالن انتظار و دارم ادم   یول نمیماش  یتو  من

 فرستادم منتظرش 

 

از اولم   هیبابت چ یشونیهمه پر نیا فهممی:من نمرها 

باهاش بد   ران،لطفایا اد یقرار بود بعد امتحاناش ب

 ذوقش  نزن ینکن نذار تو  ی رفتار

 

 دور باشه نجا یاز ا خوامی:من فقط م الدیم

 

آروم   نجا ی اونم ا نییاونجا  ییتو و زندا ی:تا وقترها 

 ره یگینم

 

 تکان داد  شانی را پر  سرش

 

 ؟ یندار  ی،فعال کار  دونمیواقعا نم دونمی_نم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ی_نه با 

 

 _خدافظ

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که   یخندان در حال  یبا صورت  میربع بعد مر عی

سمتش   شدیاو حمل م  ی از آدم ها  یکیچمدانش توسط 

 امدیم

 

اخمو بنظر برسد   خواستیشد دلش نم  ادهیپ نیماش  از

 هضم کند،  توانستیکرده بود را نم میکه مر یاما کار 

 

آمدن و لحظه آخر به رها   یواشک یخبر و    بدون

خالف   یشده حت یهرطور   خواستیم یعنیگفتنش 

 د،یایخواسته و ب

 

 ی شدو با خوشحال  زانیبا ذوق از گردنش آو خواهرش

 و ذوق گفت 

 

 من اومدم  زی_سوپراااااا

 

در برابر خواهرش   کرد،یتند تند بوسش م بعدم

 مقاومت کند  ادی ز  توانستینم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 و کمرش را نوازش کرد   دشیبوس

 

 ؟ ی بود کرد یچه کار  نی_ا

 

 را در کاسه چرخاند   شیچشم ها  میمر

 

تو ماماک   ی_بذار برسم بعد مواخذم کن،خب دلم برا 

 تنگ شده بود 

 

 ی ا یبدون خبر ب شهینم لیدل  نی_ا

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 تکان داد  یدلگرفته سر  خواهرش

 

 ی _معلومه دلتنگم نبود

 

را با حرص تکان دادو اشاره زد که سوار شود   سرش

 خودش هم نشست 

 

به   یومدیم خبریب  دینبا  گمیداره؟چون م ی_چه ربط

 ؟ یدیرس  جهی نت نیا

 

 جوابش را داد   عیسر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ نهیاز ا ری_غ

 

 نکند یداد حاال که آمده اوقات تلخ حیترج

 

 ی ، خوش اومد دی_باشه.....ببخش

 

 د یبا ذوق دوباره دست بهم کوب میمر

 

 دل تنگشم  یل یمامان خ  شیپ میبر می_مستق 

 

صبر    د یبا  ستیبراش خوب ن ادیز  جانیه  ی_باشه ول

 امادش کنه  ییجورایتا پرستارش  میکن

 

شد مثل همان روز   نیخواهرش سرد و غمگ نگاه

 که بشدت افسرده بود  ییها 

 

 سوزه ی :دلم براش ممیمر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

ه گذشته فکر    خوادی:خودتو ناراحت نکن،دلم نمالدیم

 یکن

 

 سر تکان داد   یمیتفه دو یبا بغض خند خواهر 

 

 چون ....چون گذشته  می_آره آره ناراحت گذشته نباش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

تا   زدیبه خواهرش نگاه کرد ، تند تند پلک م  قیعم

نچکد ،معلوم بود بزور خودش را کنترل   شی اشکها 

 کندیم

 

 و آرام گفت   دیکش  ینفس

 

اما نذار بغض تو   کنهیهات جالمو بد م هیگر نکهی_با ا

 کن  هیگلوت بمونه.....گر

 

 شروه هق هق جگر سوزش  ی بود برا یکاف نیهم

 خواهرش باشد را باز کرد تا پناه گاه   آغوشش

 

 در آغوشش جا گرفت   عیسر میمر

 

:م.....من میمر

خ....خستم....دل.....دلم....برات.....براتون....تن.... 

..... ی.....نمگه یگ....تنگ....شده.....ب....بود......د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



......ازت....ازتون   خوامی....نمخوینم

 ...دور...ش....شم 

 

 د یرا نوازش کردو سرشرا بوس کمرش 

 

 ی.. هرجور تو بخواخب...  لهی_خ

 

، دکترش    سوخت یحالو روز خواهرش م یبرا دلش

از   یتماسشان گفته بود هنوز اثرات نیآخر یط

 یافسردگ 

 

از ادامه جلسات    میوجودش وجود دارد،اما مر  در

 کندیم  یمشاوره بشدت خود دار 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 پرستار مادرش خبر داد تا اورا آماده کند به

 

  کمیخونه من  میری:تا مامان و آماده کنن مالدیم

 استراحت کن  

 

 مامان  شیپ  میتا بر مونمی_نه، منتظر م

 

رستوران    میریم ی ناهار بخور د یحتما با  ی _باشه،ول 

 بعدم خونه مامان 

 

 :باشهمیمر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سرخ شده  یکم هیسبزه خواهرش از شدت گر  پوست 

 بود 

 

هم نشسته   ی ساعت بعد  داخل رستوران روبرو مین

 بودند 

 

 ؟ی خوریم ی_چ

 

 هوس کردم یل یپلو با گوشت،خ  ی :باقال میمر

 

پلو با مرغ سفارش داد   ی خودش هم باقال   یبرا

 متورم شده بود  یکم  میصورت مر

 

 همون خونس؟  ی:مامان هنوز تو میمر

 

سوال چندان    نیجواب ا دانستید،میآب نوش یا جرئه

 ستین ندیخوشا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 _آره 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 اون خونه بمونه  یتو  یذاری:فکر کردم نممیمر

 

 بزنه رونیاز اون خونه ب خوادی:خودش نمالدیم

 

 چالند یانگشتانش را در هم م یبیبه طرز عج میمر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ده ی م یدرد و بدبخت  ی_اون خونه بو

 

 آرامش کند  یکرد کم یسع

 

عوضش کردم باغشو درست کردم ساختمون   یل ی_خ

 ساختم توش   دیجد

 

 نگاهش کرد  ز یت خواهرش

 

 ؟ ی خراب کرد  ؟اوناروی_اون دوتا اتاق چ

 

 دهد یبود دارد آرامش خودش را از دست م  معلوم 

 

 کنمیخرابش م  ی :نه،ول الدیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را نگاه   میمر   خورد ی هارا آوردند،با آرامش غذا م غذا

 کرد یرو م رویغذا را ز  ی خودیکه ب  کردیم

 

 ؟  ارن یب یا گهید  یزیبگم چ یخوای؟میخوری_چرا نم

 

 افتادم؟  یباد چ یدونینه،م》گفت:   گرفته

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



آرام نگاهش   ی ول   افتاده ین یخوب  زیچ ادی بود  مطمئن

 کرد 

 

 ؟ی_چ

 

که از   فروختیم کردیکلم م یکه مامان ترش ی_وقت

اشت کل تنش   تی؟به کلم حساس ادته ی م،یرینم یگشنگ

 شد یم  ریکه

 

 کردیمجبور بود،از درد شبا تا صبح ناله م ی ول 

 

  یرو  ی بود،دست زیم ی کلم رو یترش  یرو   نگاهش

 دیصورتش کش 

 

 یدیخودتو عذاب م ی _تمومش کن، دار 

 

  نی تر ینگاهش کرد و بعد مصنوع هیچند ثان میمر

 داد   لشیلبخند ممکن را تحو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خاطره بود،غذاتو بخور  هی_فقط 

 

نه تنها خوب   میش،مریبهتر بود برا خورد یم زهرمار

 نشده بود که بدتر هم شده بود 

 

 _خودتم غذاتو بخور  

 

 ساعت بعد بلند شدند و سمت خانه راه افتادند مین

 

پرواز کند اما دستش را   خواستیم میمر  دندیرس یوقت

 گرفت 

 

 نیخودتم هم  یست،برایبراش خوب ن اد یز جانی_ه

 طور 

 

 _باشه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

خواهرش را رها کردو آرام آرام در باغ قدم    دست

 .سوخت ی خانواده اش م یبرا  زد،دلشیم

 

 

 ...... 

 

 

 }غمزه{

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نکهیکه به خانه برگشته بود درد داشت با ا یوقت  از

هم   ی او را  دکتر هم برد و مشکل  نانیاطم یبرا اکو ید

 نبود

 

  کردیاحساس درد داشت حس م قا یحاال عم اما 

 لگنش در حال خورد شدن هستند  ی استخوان ها

 

کرد ،    مشان ی قا  فش یرا خوردو بعد داخل ک شیداروها

 کردو   نشیج نی مادرش به محض آمدنش س

 د یآخر پرس  در

 

 《گه؟یراحت باشه د المیخ غمزه》

 

اوهم تمام تالشش را کرد تا قانعش کند،بعدم گفت   و

کاناپه   ی به خواب دارد چون کل شب بدنش رو ازین

 خشک شده بود، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



جان اما از همان لحظه اول مشکوک نگاهش    اطلس

 نیاز ا  شتری،و اوهم تمام تالشش را کرد تا ب  کردیم

 نشوند  چشم در چشم 

 

 در اتاق بلند شد  یگرم خواب بود که صدا  چشمانش

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۸۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ه؟ی_ک

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

که از   یبزرگ  وانیجان در را باز کردو با ل   اطلس

 بخارش معلوم بود داغ است وارد شد 

 

جوشونده بخور   نی از ا کمی:پاشو مادر پاشو اطلس

 برات خوبه

 

 تخت نشست  ی و رو  دیرا دزد  نگاهش

 

 خوامی _خوبم اطلس جون،جوشونده نم

 

 د یتخت نشستو سرش را بوس یجان رو اصلس 

 

کاش   نکه ی:اوال که عروس شدنت مبارک،دوم ااطلس

بعدش  ت یسر خونه زندگ یرفتیم ی کردیصبر م 

 ی کردیم نکارویا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نگاه  یازم گذشته تو   یمن عمر یناسالمت  نکهیا سوم 

 گذشت  نتونیب  یچ شبیکه د دمیاول فهم

 

 پته کنان شروع کرد  تته

 

 _ن...نه بخدا اص..اصال اون... 

 

 بخور  نویفعال ا یبد  حیتوض خوادیخب دختر نم لهی_خ

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 تکان داد  ی سر  اطلس

 

من چشمو دور بدم از   نیکارتونو کرد گهی_شما که د

ول  ناروینداره حاال ل  ی ا دهیفا ارممیپشت سرم درش ب

 نیداستان درباره هم هیکن بذار برات 

 

 کنم  فی تعر اناتیجر

 

 مشتاق نگاهش کرد  رهیخ

 

سالش بود که شوهرش دادن به   ۱۴_دختر عموم  

 رفت یسال م ۲۰قبل   د یزمان دختر با   ش،اونییپسر دا 

 خوندنش، یم ده یوگرنه ترش

 

دوستاش نگاه   هیبه منو بق ی غرور هیبا   ریبخ ادش ی

   میخوردیکه نگو و نپرس ، ما هم حسرت م  کردیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  هیبود سال ازش بزرگتر  هیخواهرم که  ادمهی یحت

 شوهر کردو من موندم  هی هفته تب کرد که رق

 

  شده یکه مادرشوهرشم م شییروز زندا هی خالصه

 واسه نشون کرده پسرش  ارهیم یبقچه چشم روشن  هی

 

  ی خطبه موقت خونده بود ول  نشونیب  دیس نکهیا با 

که   ننیرو بب گهیهمد گفتی م دادینم داریعموم اجازه د 

 بشه؟هروقت عروسشو برد شبو روز نگاش کنه یچ

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

رو    هیرق اد یپسره هم دلو جونش رفته بود که ب نیا

بقچه رو   دوی رس هیی،جونن برات بگه که زندا نهیبب

 باز کرد 

 

جفت کفش اخ که   هی و   یکله قند و شونه و روسر هی

اومدو   یپس گردن ی صدا ادمه یبود ، یدنید هیرق افهیق

 غلط کردمه کاظم   یبعدشم صدا

 

بنده خدا از پنجره پشت   نیدختر عموم نگو ا  نامزد

رو که جفت مادرش نشسته بوده   هیخونه داشته رق

 کرده یرو نگاه م

 

چک و لگد    و یو با پس سر رسهیعموم بهش م که

از    یشرمندگ هیهم با   ه یرق ییده،زندایم شی فرار

 که نگو  کردیم یعموم معذرت خواه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 هم ازدواجشون دوسال عقب افتاد.  هیقض  نیهم  سر

 

 دیکاسه گرداندو ناباور خند یرا تو شیچشمها

 

اونا که محرم بودن زنو  شهیخدا باورم نم  ی_وا

 دن ش یشوهر محسوب م

 

 بود   بی ع زای جور چ نیمادر اون زمانا ا ی_ه

 

 ن؟ یشما چرا ازدواج نکرد ی_راست 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

  یگرفته شد ول ی کرد صورت اطاس جون کم احساس

 کردو گفت   یخنده تصنع  عیسر

 

 بگم مادر البد قسمت نبوده  ی_چ

 

 گفتن و نگفتن مردد بود  نیب

 

 ن؟یداشت  ی_نکنه شکست عشق

 

 بود  نیاندوهگ   ی ادیلبخندش ز انبار

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کیبچه جون ؟ من هزارو  هیچ ی_شکست عشق

 نداشتم یخونه وقت عاشق نیا ی داشتم تو تی مسئول 

 

 زد   یبند نین لبخند

 

م  اون ،ی _از نگاهت قشنگ معلومه عشقو تجربه کرد

 اش یشیاز اون آت

 

 جون بلند شدو سمت در رفت  اطلس

 

  ی_من هزارتا ار دارم اونوقت نشستم از عشقو عاشق

 کنم یبچه صحبت م  نیبا ا

 

اطلس جون نگاه  یخال یرا تکان دادو به جا  سرش

 کرد 

 

 د، یفهم  یاو را هم م ی داستان عاشق  یروز کی د یشا 

 د یدلش کش  ریدستش را آرام ز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

با عشق او را به اوج لذت رساند و با او   شبید  اکو ید

  هم ی را رو  شیچشم ها  کرد، یملکه رفتار م کیمثل 

 گذاشت 

 

 .  کردیساعت خواب حالش را بهتر م کی د یشا 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 {اکو ی}د

 

 

 کارخانه بود و قلب و حواسش کنار غمزه،   خودش 

 کرد، ی بعد از ان اتفاق احساس تکامل م  شب ید

 

که دوستش   ی حضور کس ییبا یبه ز یحس چیه  قتا یحق

از عروسکش قول گرفته  س،یات ن  یدر زندگ  ی دار

 استراحت کند  یبود حساب

 

  دانستیبه ساعتش انداخت از دو گذشته بود نم  ینگاه

  امیپ نیهم یستراحت برادر حال ا  ا ی است  داریب

 فرستاد 

 

 《خانومم؟ یخوب》

 

 جواب آمد  عایسر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 《شدم  داریآقامون منم خوبم االن ب یخوب به》

 

 《داره اجیناهار بخور بدنت احت برو 》

 

فکر   یبه غدا خوردن حت تونمیحرفشم نزن نم اصال》

 《کنم

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 《باشو برو غذاتو بخور یخوب  دختر》

 

 《؟یخورد   تو》

 

 《هنوز وقت نکردم نه》

 

 ........ 

 

 

غذا   ی رفتو کم نییپا اکویبه اسرار د  امکشانیاز پ بعد

 خورد،  

 

شرلوک هلمز   یخانواده مشغول تماشا ینما یس  ی جلو

 بود که پدرش آمد  

 

 د یشدو گونه اش را بوس بلند

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ییبابا ی_خوش اومد

 

 اش نشست  یمبل کنار  ی رو  فرهاد

 

 کجاست؟  ال ی_قربان گل دختر،ژ

 

 _دکتر پوست. 

 

  قهیکه دم به دق هیمشکل پوستش چ دونمی_بخدا من نم

  میکه با هم ییوقتا  شم ینجوریدکتر اون دکتره ، هم نیا

 میپدرو دختر کننیفکر م

 

پدرش    ی را جلو زیم ی رو کیبرش از ک کیخنده  با 

 گذاشت 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



     ۵۹۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

،من دورت بگردم که   پمیخوشت  یبابا  ی دار اری_اخت

   ییفرما یم یشکسته نفس   نقدریا

 

 

 _حمزه کجاست؟ 

 

 به گردنش دادو چاپلوسانه گفت  یقر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 چیه دونهیبشر نم نینچ ا گه،نچی _البد با نامزدشه د

 رهیگیپدر و مادر و نم یکس جا

 

 د یبا خنده لپش را کش فرهاد

 

 کن  یمارمولک کم چاپلوس  ی_ا

 

 دیدوباره گونه اش را بوس   دیخند زیر

 

 د یدار اری_اخت

 

 برات؟ ارمیب ی،چای:سالم پسرم خسته نباشاطلس

 

که واقعا خوب   یار ی:ممنون اطلس جان اگر بفرهاد

 شهیم

 

 دیچیبشاش حمزه در سال پ یبعد صدا  ی قیدقا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _سالم بر اهل عمارت

 

 ؟ ی شنگول  هی :سالم بچه،چفرهاد

 

 د یخواهرو پدرش را بوس  حمزه

 

 یستیکه بلد ن ییکالم ها کهی:فرهاد جون چه تحمزه

  ه؟یچ گهید یشنگول

 

جواب در   ر یخفن بوده بعدشم از ز شهی :بابا همغمزه 

 نرو 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

و سرش را    دیکوتاهش کش شیبه ته ر یدست  حمزه

 تکان داد

 

 م؟یقراره برم سر خونه و زندگ  نکهیبهتر از ا ی_چ

 

  یخوش یخودیست،بیمعلوم ن ی زی:حاال که چفرهاد

 نکن

 

مبل نشست و متعجب پفرهاد را نگاه  یرو یجد  حمزه

 کرد 

 

 م؟یصحبت کن میقرار نبود بر ؟مگهیچ یعنی_

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 د یرا با چنگال بلع کیتکه ک کی  فرهاد

 

 راهه  یل یاز حرف تا عمل خ ی _چرا ول 

 

 باال انداخت یسرمست شانه ا  حمزه

 

 زنمیم ونبری_من م

 

 بِه وارد شد  یِ چا  ینیجان با س  اطلس

 

  ی به اطلس یچا  کا یک  نیممنونم واقعا با ا  ا یدن هی:غمزه 

 چسبهیم

 

 باال انداخت ییجان نامحسوس ابرو  اطلس

 

 تو آشپز خونه کارت دارم ا ی_شما ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 رو به حمزه گفت بعدم

 

 تیی ا هم بخور با چ کی _مادر از ک

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

که به حمزه اشاره   یتکان دادو در حال یتاسف سر  با 

 از جا بلند شد   کردیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سال و    ۳۰ یآخه ناسالمت  نیکنی:چقد لوسش م غمزه 

 رد کرده 

 

 به غبغب انداخت یبا دهان پر باد  حمزه

 

 اسود ی:حسود هرگز نحمزه

 

 اطلس خانوم آشپزخانه رفت  دنبال

 

 ؟  ی :جونم اطلسغمزه 

 

اشاره کرد    دو یرا عقب کش  یجان صندل   اطلس

اطلس جان را   ینشستو پرسش ی صندل   ی ند،رویبنش

   کردینگاه م

 

 _جونم؟

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دراورد  و  ویکوچک را از ماکروو   یخانوم ظرف  اطلس

 گذاشت  شی جلو

 

  یبار گذاشتم برات بخور تا کس یاومد  ی:از وقت اطلس

 ومده ین

 

 دیچسبیم یکه چقدر االن کاچ ییوا

 

و دوباره    د یمحبت بلند شد گونه اطلس جان را بوس با 

 نشست 

 

 خوشپزه بود  یل یرا تا آخر خورد واقعا هم که خ  یکاچ

 

 خوشمزه بود   واقعا  ی اطلس  ی:مرسغمزه 

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



     ۵۹۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  یل ی:نوشجانت االنم برو استراحت کن بدنت خاطلس

 داره  ازین

 

شما   یچشم هر چ ی حالم خوبه ول  نکهی:با اغمزه 

 .دیبگ

 

......... 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 {اکو ی}د

 

 

که  یامروز هر طور  خواست یخسته بود اما م نکهیا با 

 بزند ،  ی شده به شرکت مشترکشان سر

 

  یول  کردینخورده بود و سرش بشدت درد م ناهار 

 هم انباشته نشوند  یکارها رو دادیم حیترج

 

به نشانه احترام از جا  یشرکت که شد منش وارد 

 برخواست 

 

 د یخوشامد یل ی:سالم خیمنش

 

 کرد  ی مرا تکان دادو ارام سال  سرش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ییرزومه تمام کارها  خوامیدفتر منتظرم م  ی:تواکو ید

همراه با   نمیکه در طول نبودمون انجام شده رو بب

 حیتوض

 

 د؟ یدار  لیم یزی:بله حتما،چیمنش

 

 ر ی:قهوه با شاکو ید

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۵۹۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به  دینوش یکه قهوه اش را م  یبعد در حال   ی قیدقا 

 داد یمشاور شرکت گوش م حاتیتوض

 

:همونطور که گفتم خدمتتون شرکت در خواست  مشاور 

که من  ی زیرو داره که طبقه چ یاد یز  ژهیو  یها 

 براورد کردم 

 

  میدار  دیجد ی وریبه ن ازین  میپاسخگو باش میبخوا اگر

 شیکارامون رو به نما  میبتون هنکیا  یالبته ما برا

 م یسالن مد هم دار  ا ی ی گالر ک یبه   ازین میبگذار

 

 کی هی ازیشدن ن ده ید  ی بگم شرکت ما برا  واضح

 فشن شو داره 

 

  دانستیم یول اورد یدرنم یاز مد و لباس و طراح سر

 ست یچ ی منظورش تا حدود 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را تکان داد   سرش

 

با   یینظر و حرف نها  کنمی:با خانومم صحبت ماکو ید

 شونهیا

 

 د یتکان دادو مردد پرس میبه نشانه تفه  یسر  مشاور 

 

 منظورتون غمزه جون هست؟  طلبمی _پوزش م

 

 کرد  نییرا با عرور باال و پا   سرش

 

 :بلهاکو ید

 

[11 /16 /2021  6:22  PM] 

 

     ۶۰۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

 دونستم ینم قتشیمبارک باشه،حق  یعال  ار ی:بسشاور م

 د ی بگ کیاز طرف من بهشون تبر

 

 مونده؟  یا گهید  زی:ممنون،چاکو ید

 

 ری:خمشاور 

 

 دیخب مرخص ار ی:بساکو ید

 

سمت فروشگاه راند   میزد مستق  رونییشرکت که  از

 الزم هم سمت خانه دلبرش  یها   دی،بعد از خر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 به عروسک زنگ زد   دی عمارت که رس  در

 دیچیپ یخواب آلودش در گوش  یصدا

 

 _جوونم؟ 

 

 کارت دارم  نییپا  ا ی_جونت سالمت عروسک ب

 

 شد  اریدخترک هوش  یصدا

 

 داخل؟  یا یچرا نم ؟خبینیی_مگه پا 

 

واست اوردم   زیم ز یچ یسر  هیفقط   ی_خستم خانوم 

 رشون یبگ ایبدو ب

 

 _اومدم سلطانم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 امد  رون یبعد در عمارت باز شدو غمزه ب قهیدق ۵

 گرفتند یبوسه ا گریکدی شد کوتاه از   نیماش  سوار

 

 داخل  ی ومدی_چرا ن

 

را از  گرید یپسته و گردو و مغز ها یحاو یمشماها 

 گذاشت   شیپاها  ی عقب برداشتو و

 

 عروسک شهیم  ازتیرات اوردم ن  ناروی_ا
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              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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 یو گونه اش را طوالن د یدلبرش درخش  یها  چشم

 د یبوس

 

هست تازه اطلس  یزینبود همه چ  یازین  زم ی:عزغمزه 

 کرده  تمیجون از صبح هزار مدل تقو

 

 دونه؟ی_مگه م

 

 را باال انداخت   فشیظر  یها  شانه

 

 نگفتم خودش گفت از چشات خوندم  یزی_من چ

 

 د یعروسکش را گرفتو بوس  دست
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 بفهمن  ا یسرت اصال بذار همه دن  ی_فدا

 

 داخل؟  یا ی_نم

 

 خستم  یل یخونه خ رم ی_نه گلم م

 

در شد بهم   تی_باشه پس مراقب خودت باش خستگ

 زنگ بزن 

 

 _رو چشام 

 

وارد عمارت شدو در را بست با چشم بدرقه اش   تا 

 کرد و بعدم راه افتاد 

 

از پا  یخستگ دیگرفتو خواب  یخانه دوش دیرس تا 

 انداخته بودش 

 

 ....... 

@Rooman_nazy1400
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 {الدی}م

 

 

 از توانش خارج بود  گری د نیا

 

رو اعصابم  یخواینه چرا م یعنینه  گمیم ی:وقتالدیم

 ؟ یراه بر 
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     ۶۰۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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که با همزن مواد کسکش را مخلوط   یدرحال میمر

 تکان داد  یسر   لکسیمطکرد ر

 

  ممویمن تصم شه،بعدمی_داد نزن ماملن حساس م

 دمیگرفتم و ار وقت احساس کنم آماده ام انجامش م

 

 : د یغر ی عصب

 

واسه خودت،تو غلط   یگرفت میتصم ی کرد خودی_تو ب

مگه من   یکنیم فی و تکل  نییواسه خودت تع  ی کرد

 ریتو دهن ش یبر  یمرده باشم که تو بخوا

 

جوابش را بدهد قالب ستاره شکلش  نکهیبدون ا میمر

 کرد یرا چرب م

 

 زد   شیتر صدا یعصبان 

@Rooman_nazy1400
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بن   وقته  یل یچپ که خ  ی _باتوام خودتو نزن به عل 

 یبریمامانم با خودت م یری م یگردیبسته برم

 

 عکس العمل نشان داد  نباریا

 

برام  یکه تو بخوا ستمی بچه ن الد یسالمه م ۲۳_من 

تو   ن یاز ا شتریب خوادیدلم نم یکن نییتع دیو نبا  دیبا 

 پس کشش نده  امیروت درب

 

سالت باشه    ۲۳جسما  دی :مگه عقل به سنه شا الدیم

 سالته  ۳ ی اما از لحاظ عقل 

 

 نگاهش کرد  نیخشمگ میمر

 

 م.....  یکنیم نیهم توه ی _دار

 

 دیچی حال پ  ی مادرشان در فضا  فیضع  یصدا

@Rooman_nazy1400
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 د؟یکنیدعوا م   شده؟چرا ی_چ
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     ۶۰۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 

 دیزودتر خودش را جمو جور کردو خند  مرسم
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  ستین  یزیفدات شم؟چ یاومد  رونی_چرا ز تختت ب

تا   گمی منم م یبازم درس بخون یچرا نموند گهیداره م

 گه ید  هیکاف  سانسیل  نیهپ

 

و   بیس کیک کنمیدرست م ی دارم براتون چ نیبب

 ی شی گردو مطمئنم عاشقش م

 

مبل   یتا رو  کردیدرش مکه کمک ما   یدرحال بعدم

 به او چشم غره رفت  ندیبش

 

  یبخور  ارمیم جی آب هو وانیل هی:االن برات میمر

 قربونت بشم   یریجون بگ

 

 کرد   یبه او نگاه مادرش 

 

 اریب الدمیم ؟واسهیچ  الدی_پس م
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  التی شما خ  ارمی:چشم چشم واسه شازدتونم ممیمر

 راحت 

 

حال خواهرش هم   سوخت،بهیبه حال مادرش م دلش

خودش ناراحت بود او انتخاب کرده   یبرا  نطوریهم

 بود  

 

  میانتقام بدهد،دوست نداشت مر یجانش را هم برا  که

اش قمار   ندهیآ یبچگانه و بدون فکر رو ماتیبا تصم

 کند

 

 دیمادرش نشستو سرش را بوس  کنار
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     ۶۰۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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 }تارخ{

 

 

 

تهران   یهم ماندند و صبح راه گر یروز د چند

تر با   لکسیر  یبا شبنم حرف زده بود تا کم یشدند،کل 

 برخورد کند، طیشرا نیا

 

 

  دهیخر  شی عصر برا روزیکه د یصندل  یرو  طاها 

بودند عقب خواب بود ،شبنم هم به منظره اطراف  

 کرد ینگاه م

 

 شد؟   یخواستی:دکور اونجور که متارخ

 

 نگاهش کرد  آرام

 

@Rooman_nazy1400
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 رو هم فرستاد،قشنگ شده  یی:آره،عکس نهاشبنم

 

 د یا یب رونیگرفته ب یفضا نیاز ا خواستیم  دلش

 

  خواستمیکه م ی موقع هیشرکت کارشون عال  نی :اتارخ

 ینترنتینبودم ا رانیکنم ادکور دفتر رو هم عوض 

 هاشو انجام دادم  یهماهنگ

 

 :اوهوم شبنم

 

 به شبنم انداخت ینگاه دو یکش یپوف

 

 ؟ یگرفته ا یچ ی برا زمی_عز
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     ۶۰۵#پارت 
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              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ازت  کشمیخجالت م  ستم،راستشی :نه....گرفته نشبنم

 

 را با تعجب باال انداخت  شی ابروها 

 

خجالت زده باشه   دیبا یکس  ؟اگر یکشی_چرا خجالت م

 اون منم،

 

 شبنم اعصاب خورد کن بود   یبغض صدا احساس

 

 می مختل کرد توی:منو طاها زندگشبنم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را کنار جاده نگه   ن ینظر شبنم شرمنده شد،ماش از

 داشت 

 

 برگشتو نگاهش کرد به سمت شبنم  کامل

 

منو شرمنده نکن،من   نیاز ا شتری_شبنم لطفا ب

تو و پسرم فراهم   یها رو برا  نیکه بهتر فمهیوظ

بود و   میجوون  یکنم،اگر تا االنم نبودم بخاطر خام

 بچه دارم هی....که  دونستمینم نکهیا

 

افکار   نیتو رو به جون طاها کمتر خودتو با ا پس

 کن،باشه؟ تیاذ

 

 ارام سرش را تکان داد شبنم

 

 _باشه.
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 مونه،ینم یباق  یحرف گهی شد د  ی:عال تارخ

 

 به طاها انداخت  ینگاه

 

 یبشه حساب  زی:قربون پسرم برم که قراره سومرا تارخ
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آمد   نییاسانسور که پا  دندی بعد رس میساعت و ن کی

 ستاد ی طاها به بغل کنار ا

 

 خانوم خونه د یی:بفرما تارخ

 

 زد و وارد آسانسور شد  ینیری لبخند ش شبنم

 

 :ممنونمشبنم

 

وارد که شدند   ستادیخانه را باز کردو باز کنار ا در

 خانه بوجد آمد   دیجد دمان یخودش هم از نما و چ

 

   دی:به خونه خودتون خوش اومدتارخ

 

شد  شد ی اتاق که اتاق خودشان هم م نیوارد اول شبنم

 و نگاهش را دورتادور فضا چرخاند

 

@Rooman_nazy1400
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  ده،طاها یکه خانه را پسند دیبرق چشمانش فهم از

   دی خوابالود صورتش را به گردن پدرش مال 

 

 کجاست!؟  نجا ی_ا

 

 د ینرمش را محکم بوس گونه

 

 خونمونه  نجا ی:بابا قربونت بره اتارخ

 

   خواستیچشمان ملوسش را گرد کرد دلش م طاها 

 قورتش بدهد 
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 ؟پس اونجا کجا بود؟!  ی:واقعنطاها 

 

طاها آماده شده بود   ی که برا یکه سمت اتاق یحال در

 گفت   رفتیم

 

 نیرو بب نجا یا زم،حاال ی _اونجا هم هونمون بود عز

 

  ی شد،بقدر  رهی اتاق را باز کرد به پسرش خ در

 صورت پسرک بشاش شد که خنده اش گرفت

 

 :خوشگله؟تارخ

 

@Rooman_nazy1400
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و ذوق   دیکپل و ملوسش را بهم کوب یدست ها  طاها 

 زده گفت

 

 قشنگه! نجا ی_چگده ا

 

 :اتاق شماست پسرم تارخ

 

دستاتش را دور گردن   دو یکش ی غیج جانزدهیه   طاها 

 پدرش حلقه کرد 

 

 ؟ یکشیم غیشده پسرم چرا ج  ی:چشبنم

 

:پسرم واسه اتاقش ذوق کرده، اتاقش قشنگه تارخ

 مامانش؟ 

 

 تکان داد  ی با لبخند سر شبنم

 

 هی_عال 
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     ۶۰۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

بودند   ده یخر شیکه برا  ی بزرگ ن یرا سوار ماش  طاها 

 کرد 

 

 م یبه کارامون برس ی کن تا منو مامان ی:بابا باز تارخ

 

 اش شد  یباز  نی مشغول ماش حواس ی ب طاها 

@Rooman_nazy1400
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را دور کمر شبنم حلقه کرد و اورا از اتاق   دستش 

 د ینرم را بوکش یبرد رو   رونیب

 

 ؟ی :اتاقمونو دوست داشتتارخ

 

 بود   یخوردن   شیبرا بیشبنم عج  یصورت  یها  گونه

 

 خوشگله در کل ، واقعا ممنونم    یل ی:خونه خشبنم

 

از   ،منی:من از تو ممنونم که طاها رو نگه داشتتارخ

از تو ممنونم که بهم   ،منید یتو ممنونم که منو بخش

 بسه؟  ا یبگم  ،بازمیفرصت دوباره داد 

 

 دیکه چندان ناخوداگاه هم نبود خند  ی با دلبر شبنم

 

 هیمحترم کاف یآقا  ری_خ

 

@Rooman_nazy1400
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  یناراض یهرچ  ؟ازیخونه چطوره؟ راض هی:بقتارخ

 سراغش   انیزنگ بزن بهشون ب 

 

 یحیو با لبخند مل   ستادیا شی برگشت جلو شبنم

 نگاهش کرد 
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     ۶۰۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ؟یکنی نگاه م ی نجوریا ه؟چرای:چتارخ
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شبنم که دور صورتش قاب شدند ضربان   یدستها

خورد بدنش گر  وندیکه پ  شانیقلبش باال رفت ،لب ها 

 گرفت 

 

متعجب نگاهش    ی بود ول  نیریش  شیشبنم برا یهمراه

 کردیم

 

 ماست بود  شی که جدا شد همجنان سرجا  شبنم

 

 یخوبه که هست یلی:تارخ خشبنم

 

خودش را   یخودش را در آغوشش جا داد،کم  بعدم

 د و کمرش را نوازش کرد جموجور کر

 

 . نی_خوبه که شما هست
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راه هنوز  یسفارش دادند چون خستگ تزایشام پ  یبرا

 در تنشان بود،طاها بزور از اتاقش دلکند و  

 

برش از قارچ و گوشتش را خورد، هرچه گفتند که  ۳

 فرارکنند شیها ی اتاق و اسباب باز ستی قرار ن

 

 زد یم شیاما مدام صدا رفت،شبنمینم بگوشش

 

بردار هر وقت گشنش شد   تزاشوی:ولش کن پتارخ

 براش  شهیگرم م ی ذاریم

 

ذوق   نقدر ی ا ی:نچ، آخه مطمئنم االنم گشنشه ولشبنم

 غذا بخوره  ستیاتاقشو داره که حاضر ن
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              اکو یدیبرایا#غمزه
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اونم بدتر   یمسئله حساس بش  هی یرو ی: وقتتارخ

برخورد کن تا اونم واکنش نشون نده   لکسیر  کنهیم

 مخصوصا که پسرم هست 

 

با معقوله غذا خوردن مشکل داره،   شهی: کال هم  شبنم

 الغر بودم  ی نطوریهم اممیماشاهلل تپله من بچگ ی ول 

 

 دیشعف خند  با 

 

سن   نی ا یعکس منو تو یعنی_پسرم به خودم رفته 

 یبد صیاز طاها تشخ ی تونینم ینیو سال بب
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 د یهم خند شبنم

 

 _واقعا؟! 

 

 یهمه چ نشیمامانم بب گمیکه م نهی_آره واسه هم

 تمامه

 

 زد  شیتزایبه برش پ یارام گاز  شبنم

 

 ؟ یقراره بهشون بگ  ی:کشبنم

 

هم  زنمی هم بهشون سر م رم ی:فردا صبح متارخ

 کنمیخبرشون م

 

 :اوهوم شبنم

 

 طاها از اتاقش بلند شد   یصدا

@Rooman_nazy1400
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 ال ی_ماما بالم نوشبابه)نوشابه(ب

 

 از شبنم جواب داد   زودتر
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     ۶۱۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ؟ یخوایم  یچ نمی بب نجا یا ا ی:بابا بتارخ
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  دیدویم ی که بطور بامزه ا  یبعد طاها درحال قهیدق کی

 وارد اشپزخانه شد 

 

 خوامی:نوشبابه م  طاها 

 

 نشاندش  ی صندل   ی شد بلندش کردو رو خم

 

 بدم بهت؟  یبابا شان ستی:نوشابه خوب ن تارخ

 

 سرش را باال انداخت  سرتق

 

 _نوشبابه

 

 دستش داد  ختوینوشابه ر  وانیل  کی

 

 اد یخونه نوشابه نم یتو گهید  یبابا ول  ا ی_ب
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 اش را که خورد دوباره رفت نوشابه 

 

 ده یمزه دارو م  گهیمتنفره م ی:از شان شبنم

 

 ختیر  شیتزایپ یسس گوجه رو  یکم

 

 نا یا  یهمه  یبخوره جا  یعیطب  وهیآبم دی_با 

 

تخت   یاز شام مسواک زدو به اتاقشان رفت رو  بعد

 سقف ماند   رهیخ  دو یدراز کش

 

  دنیتخت خواب کی ی با او رو ی شبنم برا دانستیم

 معذب است 
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     ۶۱۲#پارت 
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              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 دن یامد که درباره خواب یشبنم و طاها م  یصدا

 نشده بود  ری،طاها هنوز از اتاقش س کردندیصحبت م

 

 کرد  لیامشب تعط  یرا برا  یشبنم ادامه باز  و

 ربع بعد هردو وارد اتاق شدند  کی

 

تخت گذاشت که اوهم بالفاصله و  ی طاها را رو شبنم

  یکه با آن لباس خواب ها یدر حال  لوس یر  یل یخ

 ی خرس
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شده بود خودش را در آغوش پدرش   یخوردن   بشدت 

 جا داد 

 

ماهه  کیت پسرش را به خود فشرد کمتر از  لذ با 

 شد یصبح پهلو به پهلو م یتنها هرشب تا دم دما شیپ

 

را به خاک    اکویپوزه د تواندیچگونه م  کردیفکر م و

 کرد که او امروز   یکار  اکوی همان د یبمالد ول 

 حس معرکه را تجربه کند  نیا

 

خانواده باشد و خانواده و بازهم   ش ی روزها  نیفکر ا و

 خانواده 

 

 بود  بیعج ا یدن چقدر 

 

 ده؟ ی:خوابشبنم
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  یامدو به موجود ملوس و تپل تو  رون یفکر ب از

 بغلش نگاه کرد 
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     ۶۱۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ته غرق خوابهفرش هی:آره،درست مثل تارخ

 

  تیاز من جدا بخوابه.....اگر اذ تونه ی:طاها نمشبنم

 گهیاتاق د هی م یما بر  یشیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 حظ نگاهش کرد  با 

 

 ....کنارم ن یباش نجا ی:نه....همتارخ

 

را  شیانداخت و موها نییبا خجالت سرش را پا  شبنم

 پشت گوش زد 

 

 !ی نبود ی حد خجالت نی:قبلنا تا ا تارخ

 

 لبخند شبنم رنگ غم داشت  نباریا

 

شده کنار    ی هرجور خواستمیم  نکهیبخاطر ا  د ی:شا شبنم

 خودم نگهت دارم 

 

 د یبه صورتش کش یزده دست خجالت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟  ستیبرات مهم ن گهی االن د یعنی:االن.... تارخ

 

  تیتو االن به منو طاها اهم نکه ی، ا  یدونی:مشبنم

  ی هرجور یخوایو م نجا یا  یمارو آورد  نکهی...ایدیم

کل دکور خونرو  ی...وقتیده حالمونو خوب کنش

 من لبخند بزنم نکهیفقط واسه ا یکنیعوض م

 

 دلبر شد   نگاهش

 

 منو طاها یبرا  یشد  یتو تا ابد موندن یعنی_

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۱۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 {اکو ی}د

 

 

 

دردان    یعقد و عروس خیتار نییبه مناسبت تع  امشب

 خانه اتابک خان جمع بودند  یو حمزه همگ 

 

او   ی ول  رودیبود خودش دنبال عروسکش م گفته

 نبود  یامتناع کرد و گفت زشت است ، هر چند راض

 

بخواسته اش احترام گذاشت خواهرش با آن کتو   ی ول 

بر اندامش نشسته   ییبا یمخمل که به ز یدامن نارنج

 ود ب

 

زنگ دکمه کتش رآ بست   ی صدا ماند،بایها م  یپر مثل

و بند شد اول بزرگتر ها وارد شدندو در آخر غمزه و  

 حمزه  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بزرگ بود که   یکه حمزه اورد به حد یگل  دست

نتوانست  دش ید یوقت ینبود ول دایعروسکش پ

 خودش را کنترل کند 

 

 شهیمعمول هم د،طبقیاش را بوس یشانیرفتو پ  جلو

 اماندنداز جمع ج

 

 ؟ ی :کتو شلوار ذغال غمزه 

 

دنبال   ی کنف یبدنش را در آن سرهم  یدست انحنا  با 

 کرد 
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     ۶۱۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 در چشمان خوشرنگش زل زد  بعدم

 

 دوس داره  یل یرنگو خ  نی_ خانومم ا

 

اش را   قهیشدو  کی نزد یبا ناز چند قدم  غمزه 

 درست کرد  یشینما 

 

 :خوشبحال خانومتغمزه 

 

را از جانب او   یاجازه عکس العمل  نکهیبدون ا بعدم

 تکان داد  یداخل شد،با لبخند سر  عیبدهد سر

 

 دغل باز  ی:دختره  اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  دادندینظر م ینسئله اصل  ی که شد داشتند رو داخل

اصل مسئله  یرو  عیسر نقدر ی بود که ا ی بار نیاول 

 رفتندیم

 

ماه   یباشن برا ی :من به حمزه گفتم اگر راضفرهاد

 خواد یکه دلشون م ییبرن هرجا  توننیعسل م 

 

 افتاد؟  یک یبرا  ی:عروس اکو ید

 

 گهیهفته د ۲: حمزه

 

 د یناخودآگاه باال پر شیها ابرو

 

 د؟ ی تا اون موقع آماده بش نیتونیزود م  نقدری_چرا ا 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



     ۶۱۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 کی ما  یبرا  ی:از لحاظ تدارکات عروس ساالرخان

 شهیتلفن حل م هیبا  زیهمه چ هیروزم کاف

 

 دردان هم کامل آمادس   هیزی:جهسودابه

 

 زیآمد همه چ ی م شیکه بو نطورینگفت ا   یزیچ  گرید

 آماده بود 

 

 نیکنار نامزدت بش ا ی:غمزه مادر پاشو بآفرت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

آفرت جان به غمزه نگاه کرد که با خجالت   یباصدا 

 که او نشسته راه افتاد   یبلند شدو سمت مبل

 

تا او هم   دیحفظ طاهر خودش را کنار کش یبرا یکم

 رد یبتواند راحت جا بگ

 

  یکه عاداوضاع   کردندیهمه نگاهشان م قهی دق چند

 کی برداشته شد سرش را نزد شانیشدونگاه ها از رو

 گوش دلبرش کرد 

 

الفرار؟چوب خطات دارن پر   ویذاریم ی_منو تو خمار 

 شنا یم

 

 را خانومانه کش آورد  ش یلبها  غمزه 

 

!؟مگه ما کال  دیگیم یچ  شمیخان متوجه نم اکو ی_د

 !؟ میدیرو د  گهیچندبار همد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اهش کرد برق  باچشمان گرد و مثال متعجب نگ بعدم

 نگاهش کامال مشهود بود  طنتیش

 

خنده   یدست گوشه لبش را پاک کرد تا بلکه چلو  با 

 ردیاش را بگ

 

  نیع  شیکه چندشب پ ی!؟پس اوننطوریا ی:ک اکو ید

  بهی!عجد؟یشما نبود  بردیدل م  دویلغزیتو بغلم م یماه

 واقعا! 

 

توام با   ینوبت او بود که تعجب کند البته تعجب ناریا

 شرم 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۱۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

 واقعا یی ا یحیب یل ی:خغمزه 

 

 انداخت  شیپا  یکیآن  ی را رو  شی پا  لکسیر

 

 واضح تر بگو  شمی_متوجه منظورت نم

 

صحبت ها انجام  نکهیرا نداد بعد از اجوابش    گرید

 نیا  یینها  میتصم  دندیشد که البته از اوهم نظر پرس

 شد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



و   رندیرا باهم بگ ی عقدو عروس گری دوهفته د که

  یباشد و بعد آنها برا رهیاو وغ  یهفته بعدش نامزد 

 ماه عسل عازم َونکوِور باشند 

 

 زنگ خورد مجبور شد جمع را ترک کند   تلفنش

 

 _بله؟

 

بهتون   دیافتاد که با یاتفاق هی ی _الو اقا شرمنده ول 

 گفتمیم

 

 امدی دردسر م یهم فشرد بو   یزا رو   شیها  چشم

 

 _بگو؟

 

پاکت عکس اومد در عمارت پدربزرگتون که  هی

 به داخل درز کنه مینذاشت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 فشرده گفت  مهین ی دندان ها با 

 

 _االن پاکت کجاست؟

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۱۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 

 م؟یکن کارش ی ماست آقا چ شی_پ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نییپا  امیدارم م  نیوجه بازش نکن چی_به ه

 

او   یبازهم عکس ها  زدیتلفن را قط کرد حدس م بعدم

 ها بپا گذلشته بود  یخانه ملکشاه   یو غمزه باشد برا

 

 اورد که امشب هم چند نفر را دم در گذاشت   شانس

 

سمت   میعمارت را باز کردو خارج شد مستق  در

 سرپرست رفتو بسته را از دستش گرفت 

 

را که باز کرد همانطور که حدس زده بود بازهم   بسته

ا بهم زمان ر نویزم خواستی همان عکس ها دلش م

 بدوزد 

 

 زد   ن یبه ماش یفقط لگد  ی ول 

 

 م؟ یبکن  دیبا  یشده؟کار  یزی_آقا چ 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را باال اورد   انگشتش

 

 یچیبشنوم ه یچیه خوامینم سسسسسس ی_ه

 

 آرام شد  یکردن کوچه کم نییباال و پا  قهی چند دق بعد

 

 بسته رو آورد؟  ی:ک اکو ید

 

 ی_پستچ

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۱۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 د ی به کاپوت زد و غر ی مشت ی عصب

 

 ان؟هان؟ ی شب م  ا یداهات شما پستچ  ی_تو

 

درشتش به تته پته افتاد  کلیبا آن ه   چارهیب محافظ

 انداخته بودند  نییهم سرشان را پا گرشانیدونفر د

 

 دونستمی_آق..آقا بخدا نم

 

 و؟ی_چ

 

 ادیشبا نم یپستچ نکه ی_ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 طیدر شرا د یبه بعد با  نیاش گرفت از ا خنده

 کردیهم م  یسنجش اطالعات عموم   دیبد یاستخدام

 

 زنگ خورد   تلفنش

 

 زم؟ی_جانم عز

 

 شام بخورن  خوانیتو؟م  یی:کجا غمزه 

 

 امیتا ب نی_شما شروع کن

 

 مونمی:منتظرت مغمزه 

 

کردکه اماره پشه  دیرا که قط کرد دوباره تاک تلفن 

را هم که به محله ورود خروج داشتن راهم   ییها 

 اورند یدرب

 

 منتظرش بود  وانیکه شد غمزه در ا داخل

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

   ؟ ی:کجا بودغمزه 

 

 کرد  تشیکمرش گذاشتو به سمت خانه هدا یرو دست

 

  رید ت یاز ا شتریداخل تا ب  می:دم در کار داشتم براکو ید

 نشده 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 بود  یککار هم خال  ی که شدند دوصندل  داخل

 

 غذا سرد شد  دینی:بششیقم

 

دشمن تا   نکهیبه غذا خوردن نداشت، از ا یل یم  اصال

 نبود  ی گوشش آمده بود اصال راض خیب

 

 نشست، نگاهش کرد  شی پا  یغمزه آرام رو   دست

 

 !؟ یکنیم ینجوریدستاتو ا   شده؟چرای:چغمزه 

 

نگاه کرد مشتشان کرده بود و محکگ  شی دست ها  به

 دستش را باز کرد  داد،گرهیفشار م 

 

 بند غمزه را نگاه کرد  م ین یلبخند با 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



فعال شامتو   رهیفکرم درک  دیزم،ببخشی عز یچی_ه

 بخور

 

را کنجکاو و گتفکر جلو دادو سرش   شیلبها عردسک

 را آرام باال انداخت 

 

 هست تیزیچ هیتو  اکویندارم، د لی:مغمزه 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  نیدر هم  دیغمزه کش  یبرنج را برداشتو اول برا سید

 داد آرام جوابش را   نیه

 

 ؟ یخوریم  یچ ست،ین ی زیچ زم ی_بخور عز

 

 مه ی_ق

 

  یخت،برایبرنجش ر ی را برداشتو رو مهیق  ظرف

، برخالف   ختیبرنجو قورمه ر یخودش هم کم 

 شهیهم

 

 سودابه هم درآمد  یکه صدا  یکور بود طور شی اشتها 

 

بدغذا   ؟توکهیدیکم کش  نقدر ی:وا مادر؟!چرا اسودابه

 !یستین

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شد یهمه سوالو جواب خسته م  نیکم داشت از ا کم

 دیاش کش  یشانیدستش را ارام به م

 

کرده بودم ، االنم تا   یته بند هی  امیب نکهی_قبل از ا

 دیی،شما بفرما  خورمیکه بتونم م ییجا 

 

کار بود؟تارخ؟نکند بخاطر   نیپشت ا  ی چه کس یعنی

 کند؟  یتالف  خواهدیآن زنو بچه را وبالش کرد م نکهیا

 

او و غمزه   انیمگر تارخ از رابطه و ارتباط م اصال

 بود،  یهم کار نام د یخبر داشت؟ شا 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

  نیا د،پشت ی دیا محرف ه ن یاو را پخمه تر از ا  هرچند

در   یکه باظرافت و کار یپنهان شده،کس  یگریکفتار د 

 ضربه زدن است  یپ

 

بد نقطه  یواتفاقا رو داندیرا م  یکه چمو خم باز  یکس

که داشت  زیهم دست گذاشته، حاال که همه چ یا

 رفت یم شیخوب پ 

 

 شدند، یها ظاهر م  یزی فتنه انگ نیا

 

:دستتون درد نکنه واقعا خوشمزه بود انشاهلل  غمزه 

 حمزه و دردان جون   یشام عروس

 

 جان با حظ نگاهش کرد   آفرت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

هر    ی_نوشجون خوشگلم انشاهلل شام عروس

 چهارنفرتون 

 

  شتریدوسه قاشق ب   دیکه به بشقابش افتاد د کگاهش

بلند   زی را تمام کردو از پشت م  شینخورده،غمزه غذا

 شد 

 

 اشتها نداشت ارام بلند شد  گریهم د خودش 

 

 بود  یدرد نکنه واقعا عال ی_دست همگ

 

 ی هم نخورد  ی زی:نوشجون پسرم هرچند که چسودابه

 

خارج شدند که غمزه   ی از سالن غذا خور هردو

 برد  وانیدستش را گرفت سمت ا

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

     ۶۲۳#پارت 

              و اک یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  نهیبعد دست به س ستو یرا هم  وانیبزرگ ا در

درختان سربه فلک  انیباد م ی نگاهش کرد صدا

 عمارت   ده یکش

 

خوشرنگ درخترک مخصوصا با آن   یپرواز موها و

چتد   یکه برا ییبود تا جا  یدن یبشدت د یصورت نوران 

 را فراموش کرد  زیهمه چ هیثان

 

 را باال انداخت  شی ابرو ی تا  کی غمزه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شنوم؟ ی:خب،مغمزه 

 

دادو سرش را با حالت بامزه   هیرا به نرده تک خودش 

 تکان داد  یا

 

 و؟ی_چ

 

 جلو آمدو دستانش را گرفت  عروسکش

 

 تیشده؟من متوجه آشفتگ  یبمن بگو چ اکو ی:دغمزه 

 ختی بهمت ر ییهوی یزیچ هیهستم،معلومه 

 

شب دخترک  خراب شود پس مجبور    خواستینم اصال

 د یبگو یکند و دروغ مصلحت  ی پنهانکار یود کم ب

 

 د یدخترک را باال آوردو دوبار بوس دست

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یخند یبهم م ختمیبهم ر ی_اگه بهت بگم واسه ج

 

 چشمانش را گرد کرد   غمزه 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 !؟ هیچه حرف نی:ا غمزه 

 

منو تو   نکهیشد به دردان و حمزه،با ا می :حسوداکو ید

 کننیم یاونا زودتر دارن عروس  ی ول   میزنو شوهر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 را باال انداخت  شیابرو ها غمزه 

 

 :واقعا !؟! غمزه 

 

 _واقعا

 

گفتن   یمحزون شد انگار برا یدخترک کم نگاه

 حرفش دوبه شک بود 

 

 عروسک؟ بگو؟  یبگ یخوایم ی_چ

 

 دیک از چشمان درخشانش چکقطره اش  کی

 

دلم   ی حسادت کرده باشم،نه....ول   نکهی:بخدا نه اغمزه 

 بردن  ی اونا قبل از ما به حسشون پ نکهیگرفت ، از ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ما.....منکه  شون،امایسر خونه زندگ  رنی دارن م ی ول 

 شده   یعلن  با یهنوز باورم نشده رابطمون تقر

 

دخترک آتش گرفتو   تیو مظلوم تیمعصوم یبرا دلش

 خاکستر شد 

 

بعدم محکم  دیسرش را بوس   دو یدر آغوشش کش  عیسر

 بغلش کرد 

 

تر باشه،اصال   ییا یما رو یکه عروس  دمی _بهت قول م

و بهترشو   شار یکردن ما هزار برابر ب ی اونا هرکار

 میدیانحام م
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     ۶۲۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

در اوج بغض   کرد یم ی که سع  یدر حال  عروسک

 د یکش  رونیبخندد خودش را از بغلش ب 

 

اونا هم خواهرو برادرمونن من اصال   نوی: نگو اغمزه 

  هی...خب فقط  یعنی.....یعنی نداشتم.... یمنظور

 بود نه حسادت  کیحسرت کوچ

 

باز شد هردو برگشتندو نگاه کردند،حمزه و   وانیا در

 وارد شدند  ز یآم طنتیدردان با خنده ش

 

 می:سالااااام ما اومددردان

 

 با خنده نگاهشان کرد  غمزه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 مینیهمه بش نیا ین،بی:خوش اومدغمزه 

 

چوب   ینما  ی ها  ی صندل   زویم ی رو هرچهارنفرشان

 نشستند 

 

 زدو با خنده گفت  هیتک یبه صندل حمزه

 

خداشاهده من   م ی_شرمنده اگر بدموقع اومد

 دردان گل کرد  طنتیش امیب خواستمینم

 

 ن یاومد نی:ن بابا خوب کردغمزه 

 

 با ذوق نگاهشان کرد   دردان

 

ازمون   نجا یهم گهی:اتفاقا آفرت جون گفت مدردان

 شه  ییرایپذ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 خودش جموجور کند یکرد کم یسع

 

 ن؟ یآماده ا یعروس   ی_خب...چخبرا؟برا

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 یکی نیتاالرا مد نظرمونه هم نی:چندتا از بهتر حمزه

هم که هرجور دردان   شه،خونهیدو روزه هماهنگ م

 ران یا م یا یتا چند ماه ن دیالبته ما شا  شهیبخواد م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 متعجب نامشان را صدا زد   غمزه 

 

 ! د؟ یمدت خارج از کشور باش هی نیخوای:واقعا مغمزه 

 

:اره خب البته من جهازم آمادست و خونه رو  دردان

  میکن  یگرد ایدن ییجورا  هی  میدار میاما تصم می ن یچیم

 

 با ناز حمزه دگرا نگاه کرد   بعدم

 

 :مگه نه عشقم؟دردان

 

 نگاهش کرد   فتهیش  حمزه

 

 زم ی_آره عز

 

 را آوردند   ییرایپذ  لیوسا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیخوشبخت بش دوارمیام ی هم عال  یل ی:خاکو ید

 

 خواهرش را نگاه کرد  بعدم

 

 بگو بهم  ی خواست یزی_هروقت هرچ 

 

 د یبلندشدو گونه اش را بوس  دردان

 

 ی داداش ی_مرس 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 .  کشتینگاه دخترک دلش را م حسرت 

 

دوتا   ن یبوسم کنه؟من ا خوادی:خواهر گل من نمحمزه

 شد  میحسود دمیرو د

 

بدون چونو چرا خودش را در بغل حمزه   غمزه 

 انداختو بغضش را شکست

 

مصتئل خواهرش را بغل کردو نگران نامش را    حمزه

 صدا زد 

 

 قشنگم؟ شدهی!چزدلمی:عزحمزه

 

 شده؟ی:غمزه چدردان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

حمزه اشاره زد که  یکند ول  شیشدو خواست جدا بلند

 کند  یبگذارد خودش را خال 

 

ول    یصندل  ینشستو خودش را رو  شی سرجا   دوباره 

 بود،  ختهیبهم ر زیداد ،همه چ

 

 داد، یرا م  یعروس بیفرصت ترت نی اول  در

 

 آمدو ارام زمزمه کرد    رونیاز بغل حمزه ب  غمزه 

 

 دی_ببخش

 

 ناراحت نگاهش کرد   دردان

 

 توروخدا؟استرس گرفتم شدهی_چ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  شی سر جا   کردیرا پاک م  شی که اشکها  ی درحال 

 نشست 

 

.....چقدر  فکر کردم که هو یبخدا ...  یچی:هغمزه 

خانواده   میدار م،ی بزرگ شد گذره،همهیزمان زود م

 میدیم لیتشک

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کردند حرفش را دییو دردان قانع شدندو تا   حمزه

 دخترک بود   شیحواسش پ ،همه

 

 تگر؟ یچ می فردا بر گمی:مدردان

 

 دنبال کارا   میافتیب  دی:دردان جان ما از فردا با حمزه

 

 اش زد   یشانیآرام به پ یضربه ا  دردان

 

 نبود  ادم یاصال  ی: آخ گفتدردان

 

 د یهم رو به غمزه پرس بعد

 

 م؟ینیلباس عروس بب میبر یا ی_فردا م

 

 :آره حتما چرا که نهغمزه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 موز برداشت بلند شد  هی

 

 می تو باغ بزن یدور  هی:دردان پاشو حمزه

  

 زد   شیکه رفتند صدا آنها 

 

 بغلم  ا ی_ب

 

را    د،سرشیبلند شدو در آغوشش خز عروسکش

 دییرا بو  شی موها   دیبوس

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۲۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 }غمزه{

 

 

 

آغوش بماند ، کاش   نیداشت تا ابد در هم  دوست

سال  ۱۰را ببندد و باز کند و    شیچشم ها   شدیم

 گدشته باشد 

 

در آرامش مطلق، بچه دار شده باشندو  زیچ همه

 شود   یحالت ممکن سپر  نیدر آرام تر  یزندگ

 

 خونه خودمون  می:امشب براکو ید

 

قنج رفت،سرش را   دلش《خودمون  خونه》لفظ   از

 د ی را بوس  زشیبلند کرد و چانه مردانه عز 

 

  شهینم زمی_عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



گردنش نشست بدتر خودش  ی که رو اکوید  یها  دست

 را مچاله کرد 

 

 ؟ یکرد  هیگر  ی:واسه چو اکید

 

 د یرا بوس اکوی دست د کف

 

 ستی.....مهم نیچی_ه

 

به تو مربوط باشه واسه   ی هرچ یدونی:خودت ماکو ید

 من مهمه

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 :لوسم نکنغمزه 

 

 گفت یچانه اش را گرفت سرش را باال آورد،جد  اکو ید

 

 چونی_نپ

 

 ستین یمهم  زی:بخدا چغمزه 

 

زود تر   مونوی ما عروس نطوری:باشه.....حاال که ااکو ید

 میریگی از بچه ها م

 

 آمده شکه نگاهش کرد  رون یاز آغوشش ب عیسر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اخه؟! یچ ؟واسهیچ یعنی:غمزه 

 

 آتش زد  ی گاریبلند شدو س اکو ید

 

من   یزیر یبهم م ی نجوریتو ا یوقت  نکهیا یعنی_

  کنمیصبر نم  نیاز ا شتریب

 

 دیاش کش  یشانیبه پ یشدو دست  بلند

 

بزرگش   ؟لطفایخوبم،اوک  ختم،کامالی _من بهم نر

 شدم  یاحساسات  کمینکن،من.....من فقط  

 

به آسمان نگاه    گرفتویم قیعم  یاما کام ها  اکو ید

 کردیم

 

ردو برگشتندو  خورد،ه وانیا یا  شهیبه در ش ی ا تقه

 نگاه کردند،سودابه با خنده وارد شد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 : مزاحم که نشدم؟ سودابه

 

 فاصله گرفت اکوی از د یخنده کم با 

 

 مامان   دیدار اری:اختغمزه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیبا عشق گونه اش را بوس  سودابه

 

_قربون مامان گفتنت بشم،اومدم ببرمت اتاقم کارت  

 دارم 

 

   دیکش شیبه موها یدست

 

 م،ی_بر

 

 قبلش؟  یدیماچ نم هی:اکو ید

 

و خطاب   دیسرخ شد و دستپاچه خند  شیها  گونه

 سودابه گفت 

 

 کنه یم ی _ِهه...شوخ

 

 باال منتظرتم رمی:من م  سودابه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  اکوید  ی به بازو یزد برگشتو مشت   رونیسودابه ب تا 

 دیکوب

 

 کشم؟ یواقعا،چندبار بگم خجالت م یادب  یب یل ی_خ

 

 د یکنان خند حیاو تفر اما 

 

ازت لب  کشهیزنممممممم،االنم عشقم م ی:زنماکو ید

 ه؟یحرف رمیبگ

 

 د یرا به کام کش  شیلب ها  اکویبزند د یخواست حرف تا 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

به گونه  یدست  اکویاز هم جدا شدند،د  هیاز چند ثان بعد

 زمزمه وار گفت    دو یاش کش

 

 یمی_زندگ

 

 د یاز حس عشق شد ،گونه مردش را بوس پر

 

 داره   کارمیچ  نمیمامان بب  شیپ رمی:من مغمزه 

 

 داخل رمیتموم بشه م گارمیمنم س زمی:برو عز اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سالن که شد همه مشعول گفتوگو بودند،از پله  وارد 

 زد   شیبه در اتاق سودابه و قم یها باال رفتو تقه ا

 

 زم یعز اتوی_ب

 

 تخت کنارش نشست  ی شد،لبخند زنان رو وارد 

 

 د؟ ی_جانم کارم داشت

 

را برداشتو سمتش   یپاتخت یرو  یجعبه  سودابه

 گرفت 

 

 ه؟یچ نی_ا

 

 :بازش کن سودابه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یها رهی بازش کرد پر بود از گل مو وگ کنجکاو

هستند   نکهی خوشگل دخترانه معلوم بود مربوط با ل 

 ستندین یباز زمان نیمتعلق به ا

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 خنده سودابه را نگاه کرد  با 

 

 ن؟ یچقد خوشگلن ماله ک نا یا یییییی_اله

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 :ماله تو سودابه

 

 سودابه رو جعبه جابجا کرد  نیب ی نگاه متعجب

 

  یعروس خودم دونستمی:چون از اول مسودابه

واسه توهم    دمیخری م یزی هروقت که واسه دردان چ

 گرفتم،یم

 

  یدونیکردم،نمیم دیتو خر  یاز قبل دردان هم برا البته

 خوشحالم ،    ی من شد یاکو یسهم د نکهیچقدر از ا

 

  گرفتمی استرس م د یرسیبهم خبر خواستگارات م یوقت

 . یکه نکنه قبول کن

 

 گذاشتو سودابه را بغل کرد  نییرا پا  جعبه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



منو   یل یقلب مهربون شما بشم،خدا خ  ی_من فدا

 کرده  بمینص یرشوهرماد  نیدوست داره که همچ

 

شما داشته  یبه خوب یمادر شوهر تونستمیکجا م آخه

 باشم من؟ 

 

 دیهم صورتش را بوس  سودابه

 

 باهات حرف دارم  ،راستشیزمی:عزسودابه

 

 را جدا کرد  خودش 

 

 _جانم؟ 

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۴#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  هیدوست دارم به عنوان مادر  اکو،ی :درباره دسودابه

 تون یکه تا عروس دونمیها بکنم،م  هیتوص ی سر

 فرصت هست 

 

خاصش   یدارم و اخالقا  اکوی که از د یبا شناخت ی ول 

 از االن برات بگم بهتره  وییزایچ هی

 

را از بَر بود اما دل به دل سودابه خانم   اکو ید نکهیا با 

 . کردی گوش م شی لبخند به حرف ها  دادو با

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .......... 

 

 

 }تارخ{

 

بود امروز درباره طاها و شبنم با خانواده اش   قرار

بار زنگ زده   ۱۰از  شتریصحبت کند،شبنم از صبح ب

 بود 

 

  یدر درآورد،هرچه سع چاره یدمار دختر ب  استرس

 زد، یآرامش کند او حرف خودش را م  کردیم

 

که  پدرو مادرش ساکن بودند   یبرج  یرا جلو   نیماش

 اش که زنگ خورد  ی نگه داشتو وارد شد ،گوش 

 

 که شبنم است ،  دانست یم  دهیند

 

 _بله خانومم؟ 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شبنم پر از استرس بود   یصدا

 

 االن؟  یی؟کجا ی زد  ؟حرفی_سالم خوب

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  رمیاسانسورم دارم م ی تو واش،االنی واشی زمی_عز

  یاتفاق بد  ستی خونشون،بعدشم آروم باش ، قرار ن

 افته یب

 

:خمش استرس دارم،مامانت نگه دختره بد بختت شبنم

 کرد

 

 ستاد یا د یواحد که رس  ی جلو

 

کن   رونیسروته رو از سرت ب یب  یفکرا نی_ا

 ؟ یار ند یکار  دمی االن رس ،منیشبنم

 

 :نه،مراقب خودت باش  شبنم

 

 ن، ی_شماهم مراقب خودتون باش

 

مادرش شادو خندان در را   قهیدق  کیرا که زد  زنگ

 باز کرد 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 _سالم مامان 

 

  رفتیدر کنار م یکه از جلو  یخانوم در حال  ستاره

 جواب سالمش را داد،   ان یقربان صدقه گو

 

 د یرا بستو پسرش را بغل کردو بوس  در

 

برات   ؟دلم یمعرفت یب  نقدریکه ا  یرفت  ی:تو به ک ستاره

 ی زدیزنگ م هیاما تو بزور  زدیپر م

 

 گفت  انهیپشت کمرش مادر انداخت دلجو دست

 

 دفتر بودم  یکارا  ری_شرمنده مادر،درگ

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



     ۶۳۶#پارت 

              اکو یدیبرایاغمزه#

 

 

 

 

 

 

سالن    یانتها  یپسرش را سمت مبل ها   ستاره

 کرد  ییراهنما 

 

 ارم یب وییرایپذ ل یمادر تا برم وسا   نی:بشستاره

 

لم   یسلطنت مهین ی زرشک  یمبل ها  یکه رو  ی درحال 

 گفت  دادیم

 

 کجاس؟  نمتون،بابا ینکن اومدم بب تی _مامان خودتو اذ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

آشپزخانه  ی تپل تو ی پُر تا حدود کلیبا آن ه   ستاره

  یخوراک   خچالی نتویاز کاب خوردیلوکسش تاب م

 اورد، یدرم

 

بزنه صبح   یچرخ هی رون ی :باباتم فرستادم بره بستاره

 افتادس  ونیتلوز  ی تا شب جلو

 

وارد سالن   ینیریو ش  وهیم  لویپر از آج  ینیبا س بعدم

 را از مادرش گرفت  ینیشد، بلند شدو س

 

 اومدم چه خبره آخه!؟  یه از قحط:مامان مگتارخ

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 بخور نی:اره،بش ستاره

 

  انیرا درم زیبهتر بود اول با مادرش همه چ بنظرش

 بگذارد، به هر حال زن ها حساس تر بودند

 

 مهمو بهت بگم یل یخ زیچ  هی_مامان راستش اومدم 

 

 ظرف پسته را سمت پسرش گرفتو با ذوق گفت   ستاره

 

 ؟ یریزن بگ یخوای_م

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ا ی هست  یحرف اخر را اول بزند کار درست دانستینم

 دانست متیفرصت را غن ی نه ول 

 

  ازیپ  رتا یس  د یمامان با  یمسئلس ول ن ی_درباره هم

 ینظر بد وی بعد قضاوت کن یحرفامو گوش کن

 

 ی داخل دستش را تو  بیشد و س  رانیمادرش ح نگاه

 بشقاب گداشت

 

 شده؟یخدا،چ ا ی: ستاره

 

 بدم  حیاجازه بده توض  ستین ی بد زی_خداشاهده چ 

 

 حیخودش و شبنم را کامل توض  یماجرا ازیتا پ ریس

شبنم به خانه مادر ستاره باز شد تا    یکه پا  یاز روز 

 حاال که شبنمو طاها خانه بودند  نیهم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سرش    یو گاه  کردی شکه و مبهوت نگاهش م  ستاره

 دیکوبی م شی پا  یو رو  دادیرا تکان م

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۳۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

   کردیم  نیکشان تارخو جدو آبادش را نفر غیاخر ج در

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



،خدا   نمیروزا رو نب نی: خدا منو بکش که ا  ستاره

 یلعنتت کنه تارخ که جون به جونت کنن بچه بابات

 ،ذاتت خرابه خرااااب، 

 

روبه آسمان برد و شکوه کنان با روح مادرش   دست

 دردودل کرد 

 

با ناموس مردم   ی:مادر تو چطور تونستستاره

بچه رو پرده   نیدست ا ی، عقلتو داد  یبکن نکارویا

 ی دی ناموس مردم رو در

 

پروبالشو گرفتم   ری:مادر آروم باش االن که ز تارخ

 جبران کنم   زویقسم خوردم که همه چ

 

 بالشتک را بلند کردو سمتش پرت کرد   ستاره

 

_دهنتو ببند پدر سگ دهنتو ببند مادر سگ خدا منو  

 دم ییبکشه که تو رو زا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 امدو پدرش وارد شد  دیچرخش کل   یصدا

 

،چتونه؟ چه  ومدیهم م یالب ی :صداتون تا توپدر

 طرفا؟!  نیعجب پسر از ا

 

 :سالم بابا  تارخ

 

 کردند  ی روبوس باهم
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     ۶۳۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 هوا چرخاندو سر تکان داد  یدستش را تو   ستاره

 

کرده   ی شازدت چه شاهکار نیبب  ا یب ی:دولتشاهستاره

 کرده   یوجدان یچه ب  نی بب ا ی،ب

 

شانه تارخ    ی شدو دست رو رانیح یدولتشاه  نگاه

 گداشت 

 

 شده پسر؟  ی_چ

 

 دیصورتش کش   ی برو یدست  تارخ

 

من خاک توسر برات   ا ی:بدار من برات بگم ،بستاره

بگم پسرت نطفه انداخت شکم دختر مردم بعدم  

 یییییی دوقرون گداشت کف دستشو گفت هر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 !؟ ی:چیدولتشاه

 

پسر،که پسر   هی مینوه دوسه ساله دار هی:ما ستاره

از وجودش با   شیماهه پ هی نیخاک برسرمونم هم

 خبر شده 

 

کره خر و خورد و دختره رو  نیول هوس امنم گ مادر 

 بغلش  یانداخت تو

 

قشنگ بگه  یکی گه؟یم  ی:تارخ مادرت چیدولتشاه

 شده؟ یچ  نمیبب

 

  نباریباز گو کرد،ا  شیرا برا انیخودزنان جر  ستاره

 سرخ شد  یدولتشاه

 

 بود؟  ی چه کار نی پدر ا ی:بیدولتشاه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به صورت تپلش زد   یت  ده یکش  ستاره

 

 نوووووو یبگو هم نوی_هم

 

 ی بود با دختر فرار  دهی :عقل از سرت پریدولتشاه

 روهم؟  یختیر

 

 اسم پدرش را صدا   ی عصب

 

 چه طرز صحبته،شبنم االن زنمه  نی:بابا اتارخ

 

 ستاد یشوهرش ا  یبلند شدو دست به کمر جلو   ستاره

 

  یکار  یپا دیبچه ما با  یکشیکن خجالت نم ا ی_مرد ح

 !؟یدختر فرار یگیبعد تو م ستادیم ی که کرد وا

 

بوده   یدختره فرار نیاحمق ا ی : پسره  یدولتشاه

 بغل چند نفر که نرفته یبعد تو تو ستیمعلوم ن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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     ۶۴۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  زیگل م یخودش را از دست دادو مجسمه رو  کنترل

 د یکش اد یرا سمت حال پرک کردو فر

 

 یگی درباره زن پسرت م  ی_بابا حواست باشه چ

 

 زد  اد یتر فر یاز او عصبان   پدرش 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بساطو احمق سرت کاله رفته اونم چه   نی_جم کن ا

 ی کاله گشاد

 

 به صورتش زنگ  یچنگ  ستاره

 

 ی که هنوز آدم نشد  یمرد اله یبش ل ی:ذل ستاره

 

 سمت در رفت  توجهیرا برداشتو ب  فشیک

 

  یبه بعد زن و زندگ نیمن از ا دی_فقط خواستم بدون

به زنم  احترام  دیکه با  نید یرس جهینت نیدارم اگر به ا

 ام یم یخونه،اگر نه هم خودم گهدار  دیا یب  دیبذار

 زنمی بهتون سر م

 

  هوا تکان دادو با لحن یدستش را تو   ی شاه  دولت

 به در اشاره کرد  یالت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یییبچه هر ی _هر

 

  نییبه آسانسور پله ها را پا  توجهیب دویرا بهم کوب  در

 رفت، 

 برعکس انتظارش اتفاق افتاد  زیچ همه
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     ۶۴۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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موضوع راحتر برخورد   نیپدرش با ا کردیم قکر

کامال برعکس   هیقض یول د یا یمادرش کوتاه ن کندویم

 اتفاق افتاد. 

 

 

 }غمزه {

 

 

از مدت ها به شرکت آمده بود از شب قبل که  بعد

  شی ها برا  رویمرتبط با شرکت و ن حاتیتوض اکو ید

 گفت 

 

کند،با تقه در   شتریکارکنان را ب تیداشت جمع میتصم

 اداجازه ورود د 

 

 

 د؟یی_بفرما

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 وارد شدو مجددا سالم کرد   یمنش

 

  ۴ ا ی ۳هستن االن  یخانوم هی  ی _خانوم ملکشاه

 ننیشمارو بب  خوانیم انویکه هر روز م شهیم  یروز 

 

نداشت که هنوز با   یمی!دوست صمدیباال پر شی ابروها 

 او در ارتباط باشد 

 

 نکردن؟  ی_خودشونو معرف

 

 گفتن زشتشون مرتبط با کار شماس  یول ری:خیمنش

 

 گفت  یعجب

 

 داخل  ان یب دی_بفرس 
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     ۶۴۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 افه یو سبزه وارد شد ق  زهیر  یشد و دختر  درباز

 ی با لبخند سالم ک،دخترکی شپی همراه با ت یمعمول

 کرد 

 

 نبدیبش دییم،بفرما _سال

 

 نشست   زشیمبل به م نیتر  کینزد ی رو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 را در هم قالب کردو منتظر نگاهش کرد  تانش ید

 

 د،ینی منو بب  د یهست که منتظر بود ی_گفتن چند روز

 در خدمتم؟

 

 زد  ینیری لبخند ش دختر

 

 یکیوکالت از   سانسی هستم،فوق ل  یریام می_من مر

 ام، یمشاور حقوق نکهیدارم و ا هیترک  یاز کالجا 

 

 اد؟ یاز من برم ی_خب خوشبختم چه کمک

 

 شال راند   ریرا ز  شی موها  دخترک

 

 تیسا  یتو ستونویشرکت تاره تاس ی_راستش آگه 

 مشغول به کار بشم  نجا یبتونم ا دی شا  دم،گفتمید

 

 زد  یچرخ  میدادو ن هیاش تک یصندل  به

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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     ۶۴۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

  لیوک  ا ی یمشاور حقوق  نجا یکه ا دیدی_از کجا فهم 

 ذکر شده بود؟   یآگه ینداره؟مگه تو

 

مشغول بکار   نجا یبتونم ا دی _نه خب....فکر کردم شا 

 شرکتتون  لی دست وک ریبه عنوان ز  یبشم،حت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اجازه ورود داد  یرا تکان دادو به آبدارچ  سرش

 دخترک را به قهوه تعارف کرد   سپس

 

هم مشورت کنم،شما   کم یدارم که با شر ازی_خب من ن

  د،ویارائه بد یبه منش تونویل یهم لطفا مدارک تحص

 د یبد لیلطفا تحو دیاگر نمونه کار هم دار  نکهیا

 

بلند شدو لبخند زنان دستش را به سمتش   دخترک

 دراز کرد 

 

اگر بتونم باهاتون   شمیخوشحال م نکهی_حتما،فقط ا

 کنم  یهمکار 

 

 را دوستانه فشرد،  دستش 

 

 روز خوش   زم ی_حتما عز

 

@Rooman_nazy1400
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  یصندل  یاتاق را ترک کرد، دوباره رو نکهیاز ا بعد

مدت   ن یا یکارها  یاش نشست و مشغول بررس 

 شرکت شد 

 

که زنگ خورد سرش را از داخل پوشه ها    تلفنش

 پرونده ها بود  ر یآورد،دوساعت بدون وقفه درگ  رونیب
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     ۶۴۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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زدو جواب  یلبخند  د یصفحه د یرا که رو  اکوید  اسم

 داد 

 

 زم؟ ی_الو عز

 

 _خانوم؟ 

 

  تواندیاست که نم ییبود معلوم شد جا  یجد  لحنش

گل کردو بد ناز   طنتشیراحت صحبت کند،او هم ش

 گفت 

 

 _جونم آقا

 

 با مکث جواب داد  اکو ید

 

   رونیب میدنبالت شام بر ام ی_من بعد از کار م

 

 _اوممممم منتظرم عشقم 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شد  میمال اکو ید  یصدا

 

 طلبت عروسک یکی_

 

 دیخند  ملوس

 

اگر  ینامرد یول یکنیصحبت م یاز چ  دونمی_نم

 یطلبتو وصول نکن

 

نتواند درست   یوقت  اکوید دانست یقط کرد،م  عیسر بعدم

مرد دل   نیکه قربان ا شود،آخیم  یجواب بدهد حرص

 بشود  زیانگ

 

اش را مقابل صورتش گرفت خط چشم    ی گوش  ی صلف

رژ لبو رژ گونه   یبه کم از یبود اما ن یاوک  فشیظر

 داشت 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ساده بافته بود و گل سر را سمت چپ  را    شی موها 

 زد   شی موها 

 

جلوه   بایز اکویاز نظر د شهیهم خواستیم  دلش

 و خاص،  با یکند،ز
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     ۶۴۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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تمام کرده بود بلند    با یاز دوساعت که کارها را تقر بعد

 با عطرش دوش گرفت،  دوی به خودش رس یشدو کم

 

  کرد،تا یشهر را نگاه م  تیریاتاق مد  شهیش  پشت

به   د ینمانده بود و حتما با  یزیبرادرش چ یعروس 

 رفت یم  دیخر

 

باشد اما شماره  اکو ی فکر کرد د دیدر دستش لرز  تلفن 

 دردان بود با لبخند جوابش را داد 

 

 انوم :سالم عروس خغمزه 

 

 دردان پر از ذوق و شوق بود    یصدا

 

 ؟ ی_سالم غمزه جونم خوب

 

 د یکش یفرض یپارکت نقش ها یپاشنه کفشش رو  با 

 

@Rooman_nazy1400
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 ما خوبه؟  ؟داداشی_ممنون قشنگم توخوب

 

   اکوی عطر د یدر آمد و بعد هم بو   یصدا

 

 کنمیم  دیبگم من از صبح دارم خر خواستمیم می_خوب

 انتخاب کنم لباس عروسمو گذاشتم باتو برم  ی ول 

 

 د یاش را بوس یشانیشدو پ  کشینزد اکو ید

صورت   یرو یدست دادیکه جواب دردان را م ی درحال 

 نگاهش کرد   فتهیو ش  دیکش اکو ید
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     ۶۴۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

@Rooman_nazy1400
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نظر شما   نی بهتره خودتو حمزه بر زدلمممی:عزغمزه 

 مهمه

 

 د یلبش کش  ر یز یبه گود  یدست اکو ید

 

 باشه؟  یا یفردا با حمزه ب  یباش  د ی:نگو حتما با دردان

 

 زم ی_باشه عز

 

 کاناپه گوشه اتاق نشست  یرفتو رو  اکو ید

 

  یکار  شمیمزاحمت نم  گهیقشنگم د  ی:مرسدردان

 ؟ یندار

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 مراقب خودت باش.    زدلمی_نه عز

 

  اکو ید  ی پا  یرو  حرفیگذاشتو ب  زیم یرا رو  لش یمبا 

 را نگاه کردند،  گرینشست،در سکوت همد

 

  د،بوسهیجهش لبانش را به کام کش کی با  اکوید که

 بود  یفراتره بوسه فرانسو  یریشان چ 

 

 کرد    م یقا  اکوید یخنده جدا شدو سرش را در گلو  با 

 

 کنم دیرژمو تمد  گهیبار د  هی دی:با غمزه 

 

 نگاهش کرد  شخندیبا ن اکو ید

 

 نداره   ی هم مشکل  ی_به نظرم اگه کال نزن 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را با ناز کشو قوس دادو از آغوشش بلند شد   خودش 

 باسنش حس کرد  یرا رو اکوی لحظه آخر دست د

 

 تی تربینن،بی_ه

 

 به هوا رفت اکویخنده مردانه د   یصدا

 

 دارم  ارشوی:مالمه اختاکو ید

 

را برداشت بعدم دست به    فشیرا کج کردو ک   دهنش

 کمر شدو کج نگاهش کرد 
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     ۶۴۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

@Rooman_nazy1400
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 مثال  رونیب  می_قرار بود شام بر

 

  یپا   یصدا  یبلند شد اوهم سمت در رفت ول اکو ید

 با چشمان وق زده نگاهش کرد  امد،برگشتوین اکو ید

 

  راهنشیپ یباال  یکتش در درآورده و دکمه ها اکو ید

 را همراه سگک کمربندش باز کرد 

 

 !؟ اکو ی_د

 

را چرخاند بعد در   د یسمتش آمد و کل  توجهیما ب اکو ید

 حالت به او لب زد   نیتر کینزد

 

@Rooman_nazy1400
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 _همه رو مرخص کردمو در شرکتم قفله 

 

دارد خودش هم بدجور در سر   یچه فکر  دیفهم

 دلتنگ بود  

 

  اکویدیکی شده بود از شدت نزد یکی  شانیها  نفس

 د یزبانش را آرام به چانه اش کش

 

مبل   ی رو با یبغلش کردو سمت مبل ها رفتند،تقر بعدم

 ها پرتش کردو..... 

 

  ی و زبان باز  خوردیمدام در هم گره م  شانی لبها 

 نهی س اکو ی درآغوش هم بودند دست د کردند،تنگیم

 چالندیاش را دربر گرفته بود و م 

 

هنوز قصد   اکویمعلوم بود د یول کرد یدلش درد م ریز

 ادامه دارد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شد احساس    دهیباسنش کش  یرو  اکو ی د گرید  دست

لبو   نی ب اکوید   ستاد،زبانیبار هزارم قلبش ا  یکرد برا 

 گوشش در چرخش بود 
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     ۶۴۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 الله گوشش لب زد  یحساس رو  پر

 

 ؟ ی:تومال ک اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 :تووو د یناز نال  با 

 

 دیدر گوشش چرخ  اکوید   زبان

 

 ؟ ی_خانوم ک

 

 _اومممم...تووو 

 

 د یخودش را محکم به او کوب اکوید  نباریا

 

 ؟ یک ی_سکس 

 

 _آه..اههه...تو تو فقط تو 

 

 _جووووووون

 

@Rooman_nazy1400
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 نهیخم شد س  اکو ی درحال انفجار بودند د  شیها  نهیس

 د یاش را به دهن کش

 

.....محکم اکوووووی_اخخخخخ د

 تر.....آه..آه...اومممم عشقم 

 

بعد   ی،چند  کردیش م وانهیداشت د اکوی داغ د  زبان

 هر دو بلند شد...   ی ناله ها  یدوباره دا

 

 ........ 

 

اتاق چک کرد و    س یسرو نهیخودش را در آ  دوباره 

 قبراق منتطرش بود،  اکویخارج شد د

 

 زم؟یعز می_بر

 

 را پشت گوش زد   شی موها 

 

@Rooman_nazy1400
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 می_بر

 

با لبخند نگاهش   رهیخ  اکویآسانسور شدند د داخل

 کردیم

 

  شیداد و چشم ها  هیآنسانسور تک  وارهیرا به د   سرش

 را بست

 

 نگام نکن  ینجوری_ا

 

 ؟ ی:چجور اکو ید

 

 را باز کرد   شیها  چشم

 

 که انگار لختو برهته ام ی جور هی_

 

 باخنده و چشمک سر تکان داد  اکو ید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 اد یهم بدت م  یل ی:عروسک نکه تو خ اکو ید

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۴۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

قط شدو   اکو ی د د،خندهیدندان کش  ریعشوه لبش را ز با 

 گفت  یآورد و جد  کی سرش را نزد

 

 هنوز؟  خاره ی_تنت م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

طبقه  کی به شماره طبقه آسانسور انداخت   ینگاه

 مانده بود 

 

 جدا کرد  واریخودش را از د  لوند 

 

 برام؟  یخارونی_آره...م

 

..اق شلوارش امد که در اسانسور   کینزد اکوید  دست

 باز شد 

 

 نگاهش کرد  طنتیش با 

 

 ی جناب دولتشاه دیی_بفرما

 

گفت،دست پشت کمرش   یلب مکار   ریز  اکو ید

 کردند  یرستوران را شوخ  ریگذاشت،کل مس

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را انتخاب   یرستوران الکچر  کیشام   یبرا اکو ید

 کرده بود 

 

 عروسک؟ ی خوریم ی_چ

 

 منو چرخاند  ی را رو  نگاهش

 

 با نوشابه  خورمیم  یپلو با ماه  ی_من سبز

 

 داد  دهیهم سفارش کوب  اکو ید

 

 را خوردند   شان یارامش غذا  در

 

 خونه من میری :شب ماکو ید

 

 یداشت تا پرسش  ی و دستور  یحالت خبر  حرف

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



صبح قراره با حمزه و دردان برم   شهی_عشقم نم

 واسه لباس عروس 

 

 ناراحت گفت  با یتقر اکو ید

 

همه   گهی_از کنار شوهرت بودن واجب تره؟حاال که د

 رابطمون هستن  انیدرجر

 

 برجسته اش گذاشت  یبازو  یرا رو  دستش 

 

بعد از   گه،فردای نباش د م،دلخوری_دورت بگردم زندگ

 خونه تا آخر شب امیم  دیخر

 

 با اخم نگاهش کرد  اکو ید

 

قربون صدقه ها نرو،بعدم بچه  نی دفه گفتم از ا۱۰۰_

 یدونیم  ا،اصال یفردا شبم ب ا یاالن ب ؟خویزنیگول م

  ه؟یچ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نگاهش کرد   ملوس

 

[11 /16 /2021  6:24  PM] 

 

     ۶۵۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 ه؟ی_چ

 

پارک کردو کامل  ابانیرا گوشه خ  ن یماش اکو ید

 سمتش برگشت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

برام سخت   تیبعدش دور میکه با هم رابطه دار  ی_وقت

تو بغلم   دیاالن با  گمیهمش با خودم م  شه،شبشیم

 ستین یباشه ول 

 

 هیتا  ختسیبهم ر یاجبار  ی دور ن یاعصابم از ا همش

 بشه کمیجرات نداره نزد  یروز کس

 

کند ، رسما و    هیبه حال خودشان گر خواستیم  دلش

 شرعا زنو شوهر بودند، 

 

 .... یول رفتیهم در م یو روحا جانشان برا   قلبا 

 

را با دست    کردند،اشوشیرا م  گرانیمراعات د  دیبا 

 دیبوس  قی را عم  اکویپس زدو گونه د

 

 با اخم اشکش را پاک کرد  اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بود اخه نینکن،کجاش غمگ هی_گر

 

 گذاشت اکو ید نهیس یرا رو   سرش

 

  خوادیبرم عمارت،دلم م خوامی خونه،منم نم می_بر

 امشب تو بغلت باشم

 

 

 

     ۶۵۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 صورتش نشستو نرم نوازشش کرد   یرو  اکوید  دست

 

سرت   یفدا  یگیم نویا  ی:اگه بخاطر من دار اکو ید

  خوامی،نم گذره ی روزا هم م نی ا کنمیم  زم،صبریعز

 بگه ی زیبهت چ یبخاطر من کس 

 

 فشرد  اکو یشانه د یسرش را رو   تخس

 

 خونههههه می:برغمزه 

 

 دش یبوس سیاش تشستو خ  یشانیپ ی رو  اکو ید  یلبها

 

 عروسک من که از خدامه می_بزن بر

 

 ی کیصورتش را شستو  عی سر  دندی به خانه رس یوقت

 را تن کرد  اکوید یها شرتیاز ت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در   اکو یپر از تنقالت بود و د زیسالن که شد م وارد 

ان با   کردیتماشا م یو  ی ت خوردیکه تخمه م  یحال 

 شلوارک پوما

 

او   ی رو اکویکاناپه پرت کرد نگاه د یرا رو  خودش 

قشنگ در    هاخالدونش یباال رفته بود ف رهن یشست پن

 مردش قرار داشت دید

 

 زد   یچشمک خمار  اکو ید

 

 _جووووون 

 

 شانه اش گذاشت  یو سر رو  دیکوب شیبه بازو   یمشت

 

 _بادمجوووون پسره چش چرون 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



     ۶۵۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

گردن   دو یکش غیهواس ج  یان احساس کرد رو  کی

نکرد و چند دور   ینامرد  د،اوهمیرا سفت چسب   اکو ید

 تابش داد

 

 توروخدااااااا، یییییییی _ووو

 

 جا داد  شیپاها نینشستو او را ب لکس ی ر بعدم

 نگفت و با لبخند به او لم داد  یزیچ گریهم د خودش 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نرم نوازشش کرد   دیخز شیموها  نی ب اکوید  دست

  شیکار را ماهرانه انجام داد که استخوان ها  نیآنقدر ا 

 از هم جداشدند 

 

 پر کاه است  یوزنش به سبک  کردی م احساس

هم مشغول لمس   اکوید  گریشست دست د انگشت

 اش بود  یگونه مخمل 

 

بود    ا یدن یملود  نی مردانه اش گوش نواز تر  یصدا

 شک یب

 

 م؟ ی بخواب می_بر

 

 به او چسباند  شتریرا ب خودش 

 

 _اوهوم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



هم دست ها تا   ی تا تخت رفتو رو  اکوید ی دستها ی رو

 تیپر از ارامشو امن ید،خوابیصبح خواب

 

 

 

     ۶۵۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

به صورتش   میمستق  ریحر ی پرده ها  یکه از ال  ینور

او   یبازو  یسرش را رو   اکویکرد،د دارشیب دیتابیم

 گذاشته بود 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را   شیموها  یبغل گرفتو رو  شتریلبخند سرش را ب با 

 د یبوس

 

گردنش   یشده بود حس کرد رو  یکی تنشان  یبو

 د یکش اکوید یموها ادیشد،انگشتانش را م  سیخ

 

 من؟  ی آقا  یشد  یداری_ب

 

 شد   دهیپوست گردنش به شدت مک نباریا

 

 شهی نکن کبود م اکو ی،دییی_آ

 

آن هم با آن   شیخمار از خواب مرد روبرو  چشمان 

حکم شراب  چیدر پ چ یپ یو عضله ها  شانیپر ی موها 

 صد ساله را داشت 

 

 ری :صبح عروسک بخاکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چانه مردانه اش گذاشت و محکم  ی را رو  شی ها  لب

 د یچندبار بوس نویچند

 

 باشه   ری_صبح شما هم بخ

 

عضالتش را کشو قوس داد که   یبا خواب آلودگ  اکو ید

   د یدلش پرکش

 

 :ساعت چنده؟ اکو ید

 

 انداخت یعسل یبه ساعت رو   ینگاه

 

با دردان برم   دیشدماا با  داریوربع کم،خوب شد ب ۹_

 مزون 

 

اش نشست از   نهیحاله س یدرست رو اکو ید چانه

 کار را کرده  نینگاهش معلوم بود از قصد ا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 اب یمزون منو در الیخی_ب

 

 

 

     ۶۵۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 چشمش را نلزک کرد  پشت

 

 دمیابیدر  شب یه د_شما رو ک

 

 عصره!؟  روز ی_منظورت د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیکش  شی قلوه ا ی لبها  ی رو  یناز زبات با 

 

 گه ی_اره د 

 

  کهوی در سکوت نگاهش کرد،بعد  قهی چند دق  اکو ید

اش را به  نهیلباس کل س ی دهنش را باز کرد از رو

 دهن گرفت 

 

 ولم کنن  گمی کن،م ،ولم ییییییی_آ

 

اش را ول نکرد بلکه کل  نهیاما نه تنها س اکو ید

 و انداخت ی وزنش را هم رو

 

 _بخدا خفه شدم بلند شو 

 

شده بود که   سیخ اکو ی لباسش از آب دهن د  انقدر

 شد   سیاش هم خ نهیس

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را رها کردو دم   د،نفسش یکنار کش  کبارهیبه  اکو ید

 گرفت  ی قیعم

 

را بلند    شی نگاهش کرد،با حرص پا  حیبا تفر اکو ید

را  شیساق پا  اکویکوبد اما دشانه اش ب  ی کرد تا رو

 گرفت 

 

 

 

     ۶۵۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 رااز ساق پا تا کشاله رانش    اکوزبانشید

 

 د ی،احساس کردنفسش بر دیکش

 

 نکن اکو ی ....داکو ید

 

   خودیاما معلوم بود از خود ب اکوکامالید

 

 خودش را کنترل کند   تواندیو نم  شده

 

 را گرفت و اورا جلو   گرید  یحرف پا   بدون

 

  عینبود سر  لیم ی هم ب د،خودش یکش

 

 دور گردنش انداخت  لب    بلندشدودست

 

 را  شانی بهم گره خورد زبان ها  شان یها 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دندیمال بهم

 

 اوومم اکوی...دی...د   آه

 

 بلند و پرش  یموها دست در  اکو ید

 

 و زبانش    دیاش را بوس  یشان یپ  انداخت

 

 . دیساغش کش  یرو  را

 

 :دوست دارم عروسک قشنگم اکو ید

 

 ساعت باالخره در آغوش هم   کی  بعداز

 

 غمزه بلند    ی گوش  یگرفتند ،صدا آرام

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .... شد 

 

 

 

 ۶۵۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 جواب   نکهیدردان بود قبل از ا  شماره

 

 د یلبش را گز  بدهد

 

   کشهیدردانه منو م  ی:واااغمزه 

 

 جواب داد  عیسر بعدم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زمی:الو عز  غمزه 

 

 به  ی دردان از پشت گوش غیج  یصدا

 

 د یهم رس اکوید  گوش 

 

   یا یدردان:غمزه مگه قرار نبود با ما ب 

 

 !!!  ؟ ییلباس عروس؟!  پس کجا  سراغ 

 

 خوابمون برد  زم یعز دیغمزه:ببخش 

 

 برام   سیو بنو امیب  دیکه با  ییجا   آدرس

 

 اونجام   گهیساعت د مین تا 

 

 که بعد    ایتوروخدا زود ب ی:باشه وادردان

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

   میهم دار گه یعالمه کار د ی  نجا یا از

 

 :باشه باشه فعالغمزه 

 

   دولباسی از جا پر عیکه کردسر قطع

 

 را به تن کرد   شیها 

 

   سیبلندشدو به سمت سرو لکسیر  اکو ید

 

 عجله کن زشته بازم    اکوی.   غمزه:د  رفت

 

 بشم.   بدقول 

 

 :باشه عروسک اکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نگیوارد پارک   نشانیبعد ماش قهیدق   چهل

 

 شد.   پاساژ

 

 

 

     ۶۵۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 اونجام   گهیساعت د می:من گفتم نغمزه 

 

 دم یتازه رس قهی بعد از چهل دق کهی حال  در

 

 شود    ادهی اشاره زد که پ اکو ید

 

 که دردان داده بود به طبقه  ی آدرس طبق

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 مبلمان   یرفتند .دردان و حمزه رو ۱۸

 

 به انتظار ورود آنها نشسته بودند   سالن 

 

 بلندشد  دنشانی با د حمزه

 

 :بفرما اومدن  حمزه

 

 کرد  یبلندشدوباعجله روبوس عیسر  دردان

 

 اون قسمت داشتم   میابری:غمزه بدردان

 

 فکرکنم  مدل مد  کردمینگاه م کاتالوگ

 و داشته باشه   نظرم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بایز یوارد آن قسمت شدند لباس ها به قدر  باهم

    دیاراده خند یبودند که اوهم ذوق زده شدو ب

 

 تکان داد   ی خوشگلن دردان هم سر  یل ی:خغمزه 

 یل ی:خدردان

که مدنظر دردان بود  لباس فوق العاده ساده    یزیچ

کرد    شیدایبود که باالخره پ فی همراه با دوخت ظر

بود  و از زانو به بعد گشاد   پیکه تا زانو ک  یلباس 

 بود.  ریجنس پارچه تماما تور و حر  شدیم

 

 

 

     ۶۵۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

      کرد یدردان را نگاه م  باذوق

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دردان بزار حمزه رو بگم  ی خوشگل شد  یل ی:خغمزه 

 ادیب

 

 تکان داد و نگاهش کرد    یبا ذوق سر   دردان

 سالن انتظار شد و حمزه را صدازد حمزه:جانم! وارد 

 

  نیبب اعروستوی زدوگفت:ب یبالبخندچشمک

 

لباس بود باخنده از   ضیکه مسئول پرو و تعو یخانم

وارد اتاق   گریزد ،خودش هم د رونیاتاق پرو ب

،با   خواستیلحظات دلشان خلوت م نینشد،قطعا در ا

 رفت و کنارش نشست،   اکویلبخند سمت د 

 

 ! ؟ید ی:کدومو پسندغمزه 

که با دقت و اخم به کاتالوگ ها نگاه   ی در حال  اکو ید

 کدوم  چی:هاکو ی تکان داد د ی سر  کردیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی ل یلباسا خ نیا ی ذوق سرش را تکان داد غمزه:ول  با 

روشون کار   ی خبره ا یقشنگن معلومه طراح  ها

 و همسان. یمدل و پارچه اوک قیکردن  اکثرا تلف

 

 نگاهش کرد.  قیکاتالوگ را کنار گذاشت و دق  اکو ید

 !؟ ی: کدوم و دوست دار اکو ید

 

 

 

     ۵۸۹#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

 :همشون خوشگلن. غمزه 

 گذاشت وسمتش خم شد.   زیم یکاتالوگ را رو  اکو ید

  اکویخودش را به د ؟یخوایهمشونو م یعنی:اکو ید

 کرد  کینزد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 :چطور؟ غمزه 

  دیبه دماغش زد و او خودش را عقب کش یزبان  اکو ید

 گرد شده دماغش را پاک کرد.  یبا چشمان

 

ً  ییا یح یب یل ی:خغمزه   واقعا

 ی :به نظرم تو تواکوینگاهش کرد، د شخندیبا ن اکو ید

 . زمیعز یشیلباس عروس فوق العاده م 

 غنج رفت  دلش

 

 : ممنون عشقم غمزه 

 

 م؟ ی:برحمزه

دو نگاهش کردند،قشنگ معلوم بود داخل اتاق   هر

 کرد لبخندش را جمع کند.  ی افتاده سع یپُرو چه اتفاق 

 

باال رفته گفت:اول لباتو پاک کن   ی اما با اَبرو اکو ید

 . میریبعد م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حمزه شد و نتوانست خنده    یآجر ی متوجه لبها  تازه 

 اش را کنترل کند. 

 

  ی با دست دهانش را پاک کرد و چشم غره ا حمزه

 رفت. 

 

 

 

     ۶۶۰#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

باال انداخت عشق و حالش را کرده بود و به  یا  نهشا 

 اتاق پُرو شد.  رفت،واردیاو چشم غره م

 

 د؟ ی:پسندغمزه 

  شیرا عوض کرده بود وموها  ش یکه لباس ها  دران 

 نباشد  شانیشال پر ریتاز  بافتیرا م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دوست دارم از   گفتیخوشش اومده م  یل یییی:خدردان

 . دندی.هر دو به حرف حمزه خند اد یتنت اصال در ن

 

 ؟ یکنیکارمیو کفش و چ  فیداداشم،ک  چارهی:بغمزه 

 

  یاز برند ها  یکی: دوست مامان سهامدار دردان

به انتخاب خودم    ه،قرارهیو کفش انگلس فیمعتبر ک

 بفرسته برام. 

 پُرو راه افتادند.  یدو به سمت در خروج  هر

 

ا  اگه ب یچون حت ی:بهتره از االن سفارش بد غمزه 

 .کشهیهم بفرسته طول م  یپست سفارش 

 

نبود  ید یخر گری. ددمیامشب سفارش م نی:همدردان

 بمانند.  رون ی ناهار،ب یپس قرار شد برا
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     ۶۶۱#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

  لیآمد که درباره وک ادشیهارا که سفارش دادند  غذا

 مشورت کند.  اکو یبا د خواستیم

 

نفر   هیبهت بگم  شبی رفت د  ادمیجان   اکو ی:دغمزه 

 اومده واسه مصاحبه کار وکالت. 

 

برگ به چنگال زده بود   یا کهیکه ت  یدرحال اکو ید

 نگاهش کرد.

 ؟ یکرده بود  ی:مگه اگهاکو ید

 

 جوجه خورد.  یا  کهیت

  سیشرکت بخاطر تازه تاس د یگفت شا  ی ه، ول:نغمزه 

 داشته باشه.  ل یبه وک ازیبودنش ن
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 هی اگه اوک ش یبا خودته، رزومه کار می: تصماکو ید

 نداره.  ی مشکل 

 

 بابا بحث کار و همش کار. دی: ول کنحمزه

 

 با دردان.   اکویاز شام غمزه با حمزه رفت و د بعد

 

سمت    موتیبه محض زدن ر دیدی عمارت که رس  در

 حمزه برگشت. 

 

 

 

     ۶۶۲#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا
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به تو   شب یگفتن بگو د یزی:داداش جونم اگه چغمزه 

 زنگ زدم و اجازه گرفتم. 

 

تو که به  یتکان داد. حمزه:باشه ول ی سر  حمزه

 ؟ ینگران چ  گهید  یمامان زنگ زد

 را گرد کرد.   چشمانش

 

 دادم زنگ نزدم که امی:من به مامان پغمزه 

 شدند.  ادهیرا پارک کرد و هر دو پ  نیماش  حمزه

 

من و بابا حفظ وجه   ی :پس مامان خواسته جلو حمزه

 زنگ بهشون بزن.  هیمواقع  نجوریتوهم ا یکنه ول

 

بابا    ی عمارت را باال رفتند. غمزه:باشه ول  یها پله

 گفت؟  یچ

 

تا اول او وارد   ستاد یدر را باز کرد و عقب ا  حمزه

 شود. 
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 .یچی:هحمزه

 

 سالن که شدند هر دو خشکشان زد.  وارد 

دو طرف اقاجان نشسته   دیفروز و عمو فر عمه

 بودند. 

 

 فروز بلندشد و با ذوق سالم کرد.  عمه

 

 

 

     ۶۶۳#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

 . هر دو سالم کردند. میاومد ز،ما یفروز:سوپرا عمه

 

 . د یصفا اورد  دی:سالم به همه خوش اومدحمزه
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کردند و   ی فروز روبوس  ر،با یبخ دن ی:سالم رسغمزه 

 رفتند.  دیسمت فر

 

شده.حمزه   رتریاش پژمرده بود انگار ده سال پ افهیق

  یبخندد ول  کردیم  یسع  دی را بغل کرد فر  شیعمو

 ندارد.  یمعلوم بود هنوز حال چندان مسائد

 

کنار هم نشستند   ی.کمد یهم فرزندانش را بوس الیژ

 نبود،بلند شد.  ی از ناز و نام  یخبر

 

  می :با اجازه من برم لباسمو عوض کنم.مستقغمزه 

 زد.   رونیب ی دوش سرسر کیحمام رفت و بعد از 

در حمام مصادف شد با باز شدن در اتاق توسط   بستن

 . الیژ

 

 ؟ ی:چرا حمام کرد الیژ

 بود.متعجب نگاهش کرد. رانیح یاش کم  افهیق
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 مامان؟  ی:خوبغمزه 

 

 

 

     ۶۶۴#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

مزون بودم خسته بودم عرق   یصبح با بچها تو  از

 کردم،چرا داره؟

 

 کاناپه نشست.  یآرام رو  الیژ

 ،یو کار خودتو کرد   یداد امیپ ه ی شبی :دالیژ

 

 تخت نشست.  یهمان حوله تنش رو  با 
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 .... گهید می:ماکه محرمغمزه 

 

  ی و هرکار ن یو شوهر ؟زنیچ  ؟هانیچ گهی :دالیژ

 د؟ یبکن  دیتونیدلتون خواست م

 

چند سال شوهر    گهیبزند:"د ادیفر خواستیم  دلش

کنارش بودن به   یبرا نکهیا گهید مهیو قانون ی شرع

 " ستین ازین چکسیاجازه ه

 

 گهیرا ماساژ داد و آرام گفت:د  شی ها  قهیفقط شق ی ول 

 ... یگی شما راست م  دیمامان جان،ببخش یچیه

که بخواب بابتش   افتادین یراحت اتفاق التیخ ی ول 

 . ینگران باش

 

 آرام تر شده بود.  یکم  الیژ
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به  یعنیخب  یدارم ول نانیمن بهت اطم زمی:عزالیژ

ها   ینگران یسر  هیهر حال منم به عنوان مادر 

 ... ومدینکرده باهم جور در ن ییاگه خدا گمی دارم،م

 

 

 

     ۶۶۵#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

 د یپر ال یحرف ژ نیب  عیسر

خداروشکر   م یندار ی :مامان ما باهم اصال مشکل غمزه 

 نگو لطفا.  ی نجوریهم ا گهید

 

را همراه همان    بلند شد دخترش  ال یکرده بود ژ بغص

 بوسه زد.  سشیخ  یموها  یتنپوش بغل کرد و رو

 

 نکن.  هیفقط گر دینکن عمر مامان،ببخش هی:گرالیژ
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  یزیدست دور کمر مادرش انداخت و چ نشسته

 نگفت. 

 

به  یدست  الیاز مادرش جدا شد ژ قهی از چند دق بعد

 . دیصورت دخترش کش 

 

 مادر؟ خودش را جمع و جور کرد.  ی:بهترالیژ

 

 بهترم   ی مامان  غمزه؟اوهوم 

 

استراحت   ی و گفت کم دیصورتش را بوس  الیژ

  ری و ز دیدست لباس راحت پوش  کیکه رفت  الی کند.ژ

 . دیپتو خز

 

 روز بعد  چند

 

را   ش ی حمزه و دردان بود،همه کارها   یعروس  فردا

 گرفت.   شگاهی انجام داد.نوبت ارا
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ها از صبح  نیوجود همه ا  د،با یرلباس خ  اکو ید  همراه

و سرش نبض    گرفتی دلشوره داشت مدام طپش قلب م

 . شدیم  ی دلش خال  زد،تهیم

 

  لش یموبا  یدر خالء بود.صدا یو هم روح یجسم هم

  واری د یسرش را تو خواستی که بلند شد دلش م

 بکوبد. 

 

 

 

     ۶۶۶#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

  دنیبا د یحوصله صحبت کردن را نداشت ول اصال

 گرفت آرام سالم کرد. ی حال بهتر اکویاسم د
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 ؟ی شد  ؟آمادهیماه عروسکم،خوب ی :سالم به رواکو ید

 حنا بندان به خانه عروس بروند.  یبود برا قرار

 

 . دیبه سرش کش  یدست

 

 ام؟؟ یمن ن شهیاصال حوصله ندارم بخدا،م اکو ی:دغمزه 

 

 ه؟یچ  کنه؟مشکلت یدرد م تیی:جا اکو ید

 . د یتخت دراز کش یهمان تاپ و شلوارک رو  با 

 

با   الی هوا باز شد ژ  ی بخدا. در ب دونمی:نمغمزه 

 شده  ر ید  ؟یگفت:تو هنوز آماده نشد  تیعصبان

 

 از گوشش فاصله داد.  ی را کم  ی گوش

 

 اد یم اکوی د کشهیکارم طول م کمیمن   نی:شما بر غمزه 

 دنبالم. 
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  ۸شد و باز هم تذکر داد تا قبل ساعت   یراض الیژ

 خودش را برساند. 

 

 اکو؟ یرا در گوش گذاشت. غمزه:د  ی گوش  دوباره 

 

اونجا.خودش را لوس   امی:جانم عروسکم؟دارم ماکو ید

 ییکرد و با ناز گفت:آقا 

 

 اونجام  گهیساعت د مین ،منیی:دردت به جون آقا اکو ید

 

 

 

     ۶۶۷#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا
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در اتاق بلند شد.متعحب نشست و   یبعد صدا  قهیدق

 کیو در را باز کرد،اطلس خانوم با   د یذوق زده پر

 در کنار رفت.   یپشت در بود از جلو مو یآب ل   وانیل 

 

 اطلس جون؟  ی:نرفتغمزه 

 

اشاره کرد، اطلس    وان یخانم با اخم به ل   اطلس

 خانوم:بخور

 

 . دینفس سرکش کیرا برداشت و    وانیل 

چرا   دیخوشمزه بود ممنون واقعا،نگفت  شی:آخغمزه 

 د؟ یهنوز نرفت

 

  ستاده یا شیخانوم با کت و دامن و چادر جلو  اطلس

 بود، اطلس:غمزه تو چرا حالت بده؟ 

 

واال از صبح تا حاال   دونمین؟نمیدی:از کجا فهمغمزه 

 .ختهیبدنم بهم ر ستم یانگار س
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محکم گونه اش را چنگ زد،اطلس:دربه در    اطلس

 شد؟ ی چ یدی ،دیبخدا تو حامله ا

 

مادرش بلند شد که اطلس    یخشکش زد صدا  دیترس

شده، اطلس خانوم    ر ید گفتیو م کردیجان را صدا م

 رفت و در را بست.   رونیاز اتاق ب  یبا ناراحت

 

  ستادیحرکت ا یب نهییچه مدت رو به رو آ دانستینم

 راهنیبا کت و شلوار و پ اکوی در اتاقش باز شد د

 وارد شد.  یشم یو کراوات  د یسف

 

 

 

     ۶۶۸#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا
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هزار برابر از قبل شده بود اما حاال بد حال   تشیجداب

 برود.  پشیتر از بود که بخواهد قربان صدقه اش ت

 شد  کیدر را بست نزد اکو ید

 

   ده ی:عروسک من چرا رنگش پراکو ید

 نگاهش کرد.  رهیخ

 

  یوسط عاد  نیا یزیچ هیمتوجه شد که   اکو ید

عروسکش    دهیرا دور صورت رنگ پر  ست،دستانشین

 حلقه کرد. 

 

  یقطره اشک از چشم ها  کی :قشنگم؟چت شده؟ اکو ید

 . دیچکش رشیمتح

 

:ِد المصب چت شده؟بهم  اکویمضطرب شد. د اکو ید

 ه؟یواسه چ تیبگو گر 
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جوابش را داد. غمزه:فک....فکر   ده یبر دهیبر

 کنم....حا....حاملم.  

 

 ییمبهوت شد، در آن زمان ذهنش توانا  اکو ید

شکه شده بود    ی را نداشت آنقدر یزیچ چی پردازش ه

 د یکه پرس

 

 ... ن یا ؟یچ یعنی:حامله  اکو ید

 

آبروم   یعنیمن حاملم، یعنیهق هق کرد. غمزه:   غمزه 

  کنهیسکته م ره؟بابامیم

 

همچنان بدنش لمس بود دخترک با خودش    اکو ید

 . زدیحرف م

 

تست بدم.دوباره رو به   دیتست بدم،آره با  دی:با غمزه 

 کرد  اکو ید
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منو ببر    ی:اگه،اگه حاملخ باشم بدون عروسغمزه 

 .د یکش غی باشه؟فقط منو ببر.کلمه آخر را ج

 

 را گرفت.   ش یبه خودش آمد هر دو بازو یکم اکو ید

 

 

 

     ۶۶۹#پارت 

             اکوید یبرا  ی#غمزه ا

 

 

  میآروم باش منو تو زن و شوهر  زم یش،عزی:هاکو ید

در   ،پدربزرگامونیمن یو شناسنامه ا  یتو زن رسم

 ؟یناراحت یچ  انن،بابتیجر

 . مینکرد یکار اشتباه  چیماه

 

که خودش  یدر حال  اکوید کرد یم ه یاو همچنان گر اما 

 داشت او را آرام کند.   ی نبود سع یاوک  یادیهم ز
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 . میکه ما اونجا نباش ستیدرست ن  میبر د ی:فعال با اکو ید

 

را ساد    شی کرد تا لباسش را بپوشد، موها  کمکش 

رژگونه   یکم د یپوش ی شمیلباس بلند  کی شانه کرد و 

 . دی ا یدر ب  یروحیب نیو رژ لب زد تا صورتش از ا

 

را که باز کرد هر دو خشکشان زد، ناز با  در  اکو ید

زده   کهیاتاق ت یروبه رو  واریفنجان قهوه به د کی

 بود.  

 

  هیتک  ستادهیبود که مدت هاست که پشت در ا   معلوم 

که چندان دوستانه  یگرفت و با لبخند  واریاش را از د

 نبود نگاهشان کرد. 

 

 د؟ یریم دی:سالم،دار ناز
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فکر   نیارام جوابش سالمش را داد اما فقط به ا اکو ید

 بود؟   دهیشن  شان یکه ناز همه حرف ها  کردیم

 

 شده.  رش یدستگ یاد یز یها زیمعلوم بود که چ البته

 

 

 

     ۶۷۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

که دانستن آنها از سمت ناز اصال به نفع   ییزها یچ

 او را نگاه کرد  میمستق نباریآنها نبود،ناز ا
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 گفت:   ی تر از قبل  یساختگ  یو با لبخند 

 

خودم حالت  یم یقد قی_سالم بر دختر عمو و رف

 ! دهیچطوره؟چقدر رنگت پر

 

 نگاه کرد  اکو یبه د رو

 

 حال شما خوبه؟ ی_سالم جناب دولتشاه 

 

بغلش   یشیدادن به آنها نداد،نما   مجال جواب اصال

 د یکردو گونه اش را بوس

 

 باشه انشاهلل  ری :قدمش خناز

 

 بود،دوباره ادامه داد یش یحرکاتش نما  همه
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راحت باشه من دهنم قرصه    التونی_از طرف من خ

 قرصه 

 

 ساکت نماند نباریا  اکو ید

 

 اکر قرص هم نباشه  ستی:مهم ناکو ید

 

را   اکویبرد،نگران د  ن ییدستش را گرفتو با خود پا  بعد

 نگاه کرد،حالش بد تر از قبل شد 

 

استرس ناز را هم گرفته بود،نگاه اخر ناز اصال   حاال

 دوستانه نبود 

 

 

 

     ۶۷۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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  چارهیبرگشتو ب  اکویشدند کامل سمت د  نی سوار ماش تا 

 دیوار نال

 

 تست بخر هی_توروبخدا برام 

 

با وجود   گفت 《 یخب لهیخ》حالش    دنی با د اکو ید

 امد یبه نظر م  ده یبازهم رنگش پر میمال  شیآرا

 

چک را دست داد چنان بسته را   یبیبسته ب یوقت

االن تست را انجام   نیهم  خواست یگرفت که انگار م

 دهد 
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 را راه انداخت  نیماش  دو یبه صورتش کش یدست اکو ید

 

....اگه دهیرنگت بد پر  زم یخودتو جم کن عز کمی_

  ی باهاته درستش کن،زشته جلو ی شیارا  له یوس

ماه آبو غذا   هی کنهیندونه فکر م یخانواده ها هرک

 هت ندادن ب

 

 دند یکرد ،تا رس دینسبتا لرزان رژش را تمد یدستان با 

 خانواده ها روبرو شدند رینظیبا استقبال ب

 

  اکوی تر خودش را به اتاق د عی است هرچه سر خیم

 و آرام گفت   دیدستش را کش الیبرساند اما ژ

 

 ن؟ یاومد  ری د نقدر ی _مامان جان چرا ا

 

مامان اسهال شدم سر راه داروخونه  یچی:هغمزه 

 م یریبگ  یزیچ  ییدارو هی می ستادیا
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 د یآرام لب گز الیژ

 

چه وقت اسهال بود،حاال برو   نی _خاک عالم ا

   رنیگیسراغتو م یه نییپا ا یداروهاتو بخور ب

 

 هم به دنبالش  اکو یباال رفت د عیتکان دادو سر  ی سر

 

د تا  الزم را انجام داد،مردو زنده ش یکارها  عیسر

 د یآمد از شوق چنان باال پر یچک منف یبیجواب ب

 

 

 

     ۶۷۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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چک از دستش افتادو معلوم نشد کجا رفته با  یب یب که

 شد   زانیاو اکو یز گردن د دو یپر رون یذوق ب

 

 دیکمرش را گرفتو نگران پرس  اکو ید

 

 شد؟  ی_چ

 

 د ی هردو طرف صورتش را بوس خوشحال

 

 بود.  ی_جواب منف 

 

سرش را آرام تکان داد ،نفسش را آه مانند    اکو ید

 داد   رونیب
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 ن؟ ییپا  میگذشت،بر  ری:خداروشکر بخغمزه 

 

 عروسک  می:براکو ید

 

  دیبپر بپر کردو رقص یو شاد  ی شب را با خوش  کل

با آن ها    یموقع حنا بستن به دستان حمزه و دردان کل 

 کرد  ی شوخ

 

غمزه ثمره عشقشان   یعنیگرفته بود، ی اما کم اکو ید

 شد؟ یاگر حامله بود چه م خواست؟اصالیرا نم

 

به  یتیرسما و عرفا زن وشوهر نبودند؟کالفه د مگر

  شیبه رو  کرد یتا غمزه نگاهش م  د،یصورتش کش 

 د، ی خندیم

 

خوش    یاز امشب لذت ببرد و حساب خواستیم  دلش

 بگذراند 
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 اکو؟ ی:دسودابه

 

 مادرش برگشت  سمت

 

 _جانم مامان؟ 

 

 با ذوق گفت: برو باال غمزه تو اتاق منتظرته سودابه

 

 سرش را تکان داد  کنجکاو

 

 _چه خبره ؟ 

 

  ی ورو شیخودمو قم ی نامزد ی:براتون لباسا سودابه

 د یبپوش دیتخت گذاشتم بر
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     ۶۷۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

ها را باال رفتو در را باز کرد غمزه با ذوق دست   پله

 دیبهم کوب

 

 لباسا خوشگلن  نیچه قدر ا  نیبب ا ی ب اکوید  یی:واغمزه 

 

 

دند غمزه گذاشته شده بو اکویتخت د یرو   لباسها

 .  دیلباسها را پوش   اقیآنقدر سرمست بود که با اشت

 

 را عوض کرد،   ش یکو آرام آرام لباسها  ا ید
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 بود  ی اقهوه اکویلباس غمزه قرمز و لباس د  

 

با  اکوید  ی دور زد بر رو نهی آ ی باعشوه  چند بار جلو 

 اد؟ یبهم م دیناز پرس

 

  یل ی: خ  اکویزد و آرام جوابش را داد ، د  یلبخند  

 زم یعز

 

از اتاق   خواستیم  یشد وقت  اکوید یمتوجه گرفتگ  

 را گرفت  ش یخارج شود جلو

 

  یرو   یشینگاهش کرد با دست نما  ی پرسش اکو ید

 لباس مرد ش را مرتب کرد،

 

 

 

     ۶۷۴#پارت 

               اکوی_د ی_برای#غمزه_ا

@Rooman_nazy1400
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 ؟ ی:چرا ناراحتغمزه 

 

به ادامه مراسم  می،بر یچیرا تکان داد:ه  سرش

   میبرس

 

 را گرفت    شی سمت در برود که جلو خواست

 

 یبر زارمیناراحتت کرده نم یچ  ی:تا نگغمزه 

 

  یتخت نشسته آرنج ها را رو  یبرگشت بر رو   اکوید 

 گذاشت   شی زانوها 
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که دستان مردانه در هم گره خورده بود   یحال در

 کرد   یدامن لباسش را نگاه م

 

 نگاهش کرد   جیگ ؟ ی:تو بچه دوست نداراکو ید

 

 ؟  ی:چغمزه 

 

  ادی:سوال واضح ه بود،  گفتم از بچه خوشت ماکو ید

 نه؟  ا ی

 

ربط به اتفاق دوسه ستعت  ی سوال ب کرد یاحساس م 

 تخت کنارش نشست  ینباشد،رو شیپ

 

 .... ی : معلومه که دوست دارم ول غمزه 

 

  یفکر کرد یوقت  یول  گه؟یبگو د ؟یچ ی :ول اکو ید

فکر کن ثمره عشقمون قرار   ،یناراحت شد یحامله ا 
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مسئله برخورد  نیبد با ا نقدریبود باشه، چرا ا

 ؟آی کرد

 

خواست   یم  شیزندگ  یکه برا یدوست نداشت مرد  

 باشد   ریاز او دلگ

 

مردانه اش را در   ی زانو زد و دست ها  شیپا   ی جلو

 دست گرفت 

 

به خدا قسم که من عاشق بچم اونم که  اکو ی: دغمزه 

که از خون تو باشه اما اما هنوز    یبچه ا ییپدرش تو

 م ینگرفت یعروس 

 

 

 

     ۶۷۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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  یوارها یهمه د یدون یم دن یفهمی:اگر خانواده مغمزه 

 . شد یحرمت خراب م

 

 جبهه گرفت   ی سر  اکو ید

 

 .   میمن و تو رسما عقد  کرد ی : ول اکد ید

 

 تیمحرم هی کنن  ی فکر م دوننی: اونا که نم غمزه 

 ساده است. 

 

 ی فدا زدمیحرفشو م د یمن نبا  خوده یبحث ب نی:  ااکو ید

 .  میجشن برس هیبه بق میبر  زم یسرت عز

 

ادامه   گریاست اما او هم د ر یبود هنوز هم درگ  معلوم 

 نداد. 
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حس و حال رفتن   گرید یرفتند ول نییدو پا  هر

 نداشت،

 

شد    یسرش خراب م ا یدن  کردی قهر م اکو ید  یوقت 

 عکس هارا گرفتند شام را خوردند  

 

  اکوید   یول دند یرقص ی از همه دوره شدن و کردب و

 هنوز گرفته بود ، 

 

االن غصه    نیکه دردان گفت: داداشم از هم  یطور

 رفتن منو گرفته قربونش برم، 

 

آخر شب سودابه اصرار داشت که او   دندیهمه خند 

که همراهش نبود   یهابماند اما به خاطر فردا و لباس

  ازیکه ن ا ی کرد یاحساس م نکهیبه خاطر ا د یو شا 

 با خودش خلوت کند  یداشت کم
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     ۶۷۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 :غمزه؟  اکو ید

 

 نگاهش کرد،غمزه : جان؟  

 

 اشاره زد  رونیب به

 

خوام برم خونه خودم سر راه تو رو  ی: ماکو ید

 ، رسونمیم
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  ی خانواده جلو رفته بودند تو یاعضا ه یو بق مادرش 

 رساند   اکو یامارت خودش را به د اطیح

 

هم  دستش را آرام فشرد    اکو یو دستش را گرفت د 

 شدند اطیوارد ح 

 

 مامان جان ؟   میبا خنده رو به او گفت: بر الیژ 

 

 مامان .   امیم  اکویغمزه : من با د 

 

کردند و راه   یگفت از همه خداحافظ ی باشه ا الیژ

 افتادند .

 

آرام نشست و   نندیرا باز کرد که بنش نیکو در ماش  ا ید

 ام  سوار شود.  اکویمنتظر شد تا د 
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که راه افتاد سکوت را شکست کامل  رو به  ن یماش 

  دیرو چرخ

 

 ی داد با لحن  ناز هیتک نی به در ماش و

 

   ؟یگفت :هنوز از دستم ناراحت 

 

 زد  : نه  یلبخند   اکو ید

 

 د یگردنش را بوس  ر یرا کش اورد ز خودش 

 

 بچه پشت فرمونم   :  نکن اکو ید

 

 ناراحتت کنم.  خواستمی: به خدا اصال نم غمزه 

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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     ۶۷۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 تند رفتم  یل یمنم خ دونمی:  م اکو ید

 

 جواب داد   عیسر

 

   ییجورا  هی دونمینم ی: اتفاقا تو اصال تند نرفتغمزه 

 . میهر دو مون حق دار

 

 فکرش رو زبان آورده بود  قهیبعد از چند دق  
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  یوقت به کس هینگرانم   ی ل ی: من ازبابت ناز خغمزه 

 نگه ؟    یزیچ

 

کرد   یدرهم جلو را  همچنان نگاه م   یبا اخم ها  اکو ید

، 

 

؟ چرا بره    نینبود یمیصم یل ی: مگه با هم خ اکو ید

 براش داره؟   یبگه ؟ اصالً چه سود 

 

خانواده شان   انیاتفاقات م گرید  کبارینداشت   دوست

 را مرور کنند. 

 

در    یندارم ول   حیغمزه : االن واقعا حس و حال  توض 

قدر بدون   نی. فقط همدمیم  حیفرصت بهت توض نیاول 

 ستین یفیتعر ادی که در حال حاضر به رابطمون  ز

 

دوست   هیفکر نکن فردا روز مهم ،بهش ی:اوکاکو ید

بهت گفت    یزیدارم فقط بهت خوش بگذره،اگرم چ

 محلش نده 

@Rooman_nazy1400
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     ۶۷۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 د یاش را بوس یشانیپ  دندیرس یوقت

 

  امیاستراحت کن فردا م یحساب زمی: عز  اکوید 

 دنبالت. 

 

   الدیم 
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 آماده است؟ زی:همه چالدیم

 

 ره یدفعه موال درزش نم  نیراحت ا التونی_ بله خ

 

 را باال انداخت ش یزد و ابرو گارش یبه س  یپوک 

 

 چه کار کرد؟ می ،مر مدوار ی: امالدیم

 

 بدون کم و کاست آورد   نیرو که خواست  یزی_ هر چ

 

 زد،  یپوزخند 

 

 . دنی به ته خط رس گهی:د الدیم

 

 غمزه 
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بروند   شگاهی آرا کیمادرش اصرار داشت با هم به  

دل    یکند هنوز کم زیهمه را سوپرا خواستی اما دلش م

 داشت  چهیپ

 

را  شیکه درد داشته باشد موها یاما نه در حد  

مدل و رنگ مو سنش   نیکرد با ا  کدستی یشکالت 

  یا و ساده کیش  شیکوچکتر شد آرا یپنج شش سال

 داشت  

 

فوق    دونستمیم یشد  یواقعا عال زمی :عز شگریآرا

 یشیالعاده م

 

 ی :ممنون گلم خسته نباشغمزه 

 

  یمخمل با موها یلباس بلند و دنباله داره شکالت 

 کیترش از او   با یز  شی و آرا بایز یتر گوجه و چ

 فرشته به تمام معنا ساخت بود 

 

 را گرفت    اکو یشماره د  ع یسر 
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 : جانماکو ید

 

 دنبالم  ا یمن آماده ام ب زمیغمزه :جونت سالمت عز 

 

 

 

     ۶۷۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 اونجام. گهید قهیدق ۲۰ زمی:باشه عز اکو ید

 

 دردان  
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را عوض نکرد    شی در خواست حمزه رنگ موها  به

 ،  با یز ویمشک

 

که در سال بودن   یخاص اش توجه همه کسان  لباس 

 را جمع کرده بود 

 

باز و ساده بود تنها   شیخودش مدل موها  لیطبق م 

 را فر کرد،   شیدنباله موها  یکم

 

  شی موها   یرو  ییبا یتاج و تورش را به صورت ز 

چشم    شیمانند انار قرمز بود و آرا شینشاندند لب ها

 ر،یش نامحسوس اما نفس گ 

 

آوردند   فیداماد تشر   یعروس خانوم آقا  شگریآرا 

 و با دست خودش را باد زد   دیکش یقینفس عم

 

 رفت،  نییگذشت و آرام پله ها  را پا  یسالن اصل از
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 بود  ستادهیپشت به او ا دیسف   یدر کت و شلوار  حمزه

 

 کینزد جانی حمزه،از شدت ه یبردار هم روبرو  لمیف

 افتدیبود پس ب

 

 

 

     ۶۸۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

حمزه هم معلوم بود که استرس   دنیحالت نفس کش  از

 دارد، 

 

 یشانه حمزه گذاشت با کم یدکستش را آرام رو  

 مکث برگشت ماتش برد ، 
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 :دردان!؟ حمزه

 

 از نگاه حمزه خنده اش گرفت ،دردان :جانم ؟  

 

 ی خوشگل شد  یل ی:خ حمزه

 

هر دو    دیاش را بوس یشانیبعدم آرام بغلش کرد و پ 

 خواستند،  یرا م زیچ کیدر آن لحظه از خدا 

 

 .  گریکدیعمر عشق و سعادت در کنار   کی 

 

 غمزه 

 

بعد از تمام شدن تماسش مجدداً تشکر کرد و  

 صورتحساب پرداخت کرد،
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  اکویاز سالن خارج شد تا د  اکوی با افتادن شماره د 

 خت،ی دلش ر  دیراد

 

 مانند خوره و دلشوره به جانش افتاد،   یحس 

 

  گریج ی چقدر خوشگل شد نی: عروسک منو بباکوید 

 ی سوار شو تا کار دستم نداد ا یب

 

 

 

     ۶۸۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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 شد    رهیخ  قیبرگشت و عم اکوینشستند د تا 

 

 شما ؟  یبود  یک گری:ج اکو ید

 

 گرفت   خندش

 

 نشده ،  ری تا د میغمزه :شما حاال هم بر 

 

 :امر امر شماست عروسک من، اکو ید

 

 ی ارا نگاه کرد کت و شلوار قهوه  اکویدوباره د 

اش   ده ی ورز کلیبه ه بیعج  یهمراه با کراوات عسل 

 آمد، یم

 

  ایخوب بود فقط ته دلش انگار استرس  زیهمه چ 

 هم آشوب بود  د یشا 
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 دست در دست در دست وارد شدند  دندیتاالر که رس 

 

 آفرت جان اسپند را دور سرشان چرخاند،  

 

  اکوید دیمن نمک دار  یزایآفرت :ماشاهلل بهتون عز  

 د یسره مادر بزرگش را بوس

 

 یی :نور چشم ما اکو ید

 

 د یهم دستش را بوس  غمزه 

 

 شما؟   دییسرپا  د،چراییما  ز ی :شما هم عزغمزه 

 

 :گعتم خودم دور سر بچه هام اسپند دور بدمآفرت

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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     ۶۸۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

هم متوجه شان شد با ذوق    الیتشکر کردند، ژ هردو

 د،یهردو را بوس 

 

  یمن انشاء هللا جشن عروس  ی: قشنگ ها الیژ 

 ودتون  خ

 

کم مانده   ی دو تشکر کردند سودابه که از خوش هر

 کند، هیگر
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  گریشان کرد و هزار بار د  یهزار بار جانش را فدا 

بعد مشغول رقص و   یچند  دیدور سر شان چرخ

 شدند،  یکوبیپا 

 

هزار   یهلهله شاد یبا آمدن حمزه و دردآن صدا 

 کردند  ی و خوش دندیبرابر شد تا توانستند رقص 

 

جشن را    عیبه بهانه سردرد ناز سر  دی خانواده فر 

 ترک کردند ، 

 

کوچک   یالیو  کیآنها به خواهر و برادرشان   یکادو

 یم کیتبر یکی یک یبود مهمان ها  شیدر ک  بایو ز

 رفتند یگفتند و م

 

سالن نشسته بودند دل   ی دونفره انتها  زیم ی رو

 کرد،   یحالش را بد م شتری آشوبه هر لحظه ب

 

  اکویاز جمع فاصله گرفتند د  یکم اکو ید  شنهادیبه پ 

 نگاهش کرد  ی نگران و جد 
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 د یهست که من با  یز یحالت بده؟ چ نقدر ی:چرا ا  اکوید 

 ؟؟؟ یگیبدونمو نم

 

 

 

     ۶۸۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

من   ینشده ول  یچیرا تکان داد و آرام گفت :ه  سرش

 جوشهیو سرکه م ر یدلم مثل س
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اسمش را صدا  یکس  دیبگو  یزیچ  اکو ید نکهیقبل از ا 

 زد هر دو برگشتند و پشت سرشان را نگاه کردند 

 

که در شمال   یهمراه همان دختر یدولتشاه  خیتار 

دورتر   یپسر بچه کم  کیحم شان شده بود و مزا

 کردند ینگاهشان م

 

  اکوید  دیکش اکو یجلو آمد و دستش را سمت د  خیتار 

به  ریجوابش را داد دخترک آرام و سر به ز  یمعمول

 هر دو سالم کرد 

 

 رم؟ یچند لحظه وقتت رو بگ شهیم  اکویتارخ :د 

 

که دور شدند   یآرام سرش را تکان داد کم  اکوید 

 شانه اش گذاشت   یتارخ دست رو

 

  میکه با هم داشت ییتارخ: با تمام مشکالت و بحث ها  

 تشکر بدهکارم، هیمن بهت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

هر وقت   یزن و بچه ام رو بهم رسوند  نکهیبابت ا  

  غیکه در توانم باشه در ییتا جا   یخورد  یبه مشکل 

 .کنم ینم

 

 سرش را آرام تکان داد.   اکوید 

 

دخترک صدبار مردو زنده شد تا  گرید یسو   در

  یکه آن کار را از رو  دیتوانست باشرم به غمزه بگو

 اجبار انجام داده 

 

که   وی _بخدا بچمو گروگان گرفته بودن،اگه کار

من   دادم،بخدایبچمو از دست م کردمینم خواستنینم

 نون حالل خوردم درسته که خطا کردم، 

 

تا حداقل   دمتونی،،،خوشحالم که د ستمین نکاره یا ی ول 

تازه بعد مدت ها   د،منیبدم ،حالل کن حیبراتون توض

 خوش زن....  یدارم رو

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 :حاللت غمزه 

 

 تکان داد  ی لبخند گفتو سر با 

 

 

 

     ۶۸۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 زد،   شیآرام صدا اکویاز رفتن آنها د بعد

 

 ؟ یبهتر  ی:خانوم   اکوید 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بهترم   زمیزد غمزه :آره عز  یامهیلبخند نصفه و ن 

 جمع، یتو میبر

 

تاالر نشسته بودند مهمانان   زیم ن یهمه دوره بزرگتر 

 رفته و حاال جمع متشکل از دو خانواده بود ، 

 

حمزه و دردآن بودند و آنها   حتیمشغول نص بزرگترها 

 کردند، یم د ییرا تا   شان یهم با لبخند حرف ها

 

دو روز جوونا از فرصت هاتون    یاتابک خان: زندگ 

 د، یاستفاده کن

 ه. عمرتون رو هدر بد یخود یمسائل ب د ینذار 

 

 ؟ یفرهاد ملکشاه ی _ آقا

 

که لباس   یفرهاد برگشت و سمت جوان الغر اندام 

 تن داشت را نگاه کرد،  شخدمتیپ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 در دست داشت،  یرنگ یجوان جعبه صورت  

 

 فرهاد: من هستم امرتون ؟  

 

 را سمتش گرفت   جعبه

 

 شماست.  یبرا  همانانیاز م یکی ژه یو  هی_هد

 

 احساس کرد بند دلش پاره شده   

 

  گرید یکی  یبا خنده گفت خوبه واال عروس  شیقم

 ره یگیکادو م گهی د یکی است 

 

 

 

     ۶۸۵#پارت 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

نگاهش کرد  اکویرا ناخودآگاه چنگ زد د  اکو ید  ی بازو

 شده تکان داد،  یچ یبه معن یو سر 

 

 ؟ هیچ مین ی:فرهاد باز کن بب  الیژ 

 

 داد، شخدمتیبه پ یجعبه را گرفت و انعام  فرهاد

 

پاکت   یرا در آورد رو   یجعبه را باز کرد و پاکت کاه 

 رت، یبه فرهاد خوش غ مینوشته شده بود تقد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



که  یدرهم شد،طور ی پاکت کم ینوشته رو  دنیاز د 

 مه متوجه شدند ه

 

 شد بابا جان ؟  یساالرخان: چ 

 

 رت یبه فرهاد خوش غ  می:نوشته تقد  فرهاد

 

هم برق گرفته غمزه را نگاه کرد و او   اکوی بار د نیا 

 ناالن پدرش را، 

 

پاکت را آرام باز کرد معلوم بود داخلش پر از   فرهاد

خشکش   دیکش رون یعکس را که ب ن یعکس است اول 

 زد 

 

را نگاه   یزیحالت صورت پدرش معلوم بود که چ از

  نیندارد ،دوست داشت زم  یکه با مرگ او فرق کندیم

 دهان باز کندو او را ببلعد، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ی ساالرخان نگاه کرد،صورت او هم آشفته بود ول  به

آرام باش تکان و سپس به اتابک خان   یبه معن ی سر

 نگاه کرد 

 

 

 

     ۶۸۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

خوب    اکوید ن یغمزه با لباس مدرسه داخل ماش  عکس

 داشت،   ادیمدرسه را به  فرمیونی نیا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دخترش و آن پارسه مدل   ییمربوط به دوران راهنما  

 را،  ۸۰دهه 

 

همه و همه حالت   یبعد  یو عکس ها  یعکس بعد 

 زد،  رون یاز معاشقه رگ گردن اش ب ییها 

 

و عکس ها از دستش افتادن نگاه تلخ و ناباور اش   

 را به دختر و دامادش دوخت،

 

غمزه ناله وار اسم پدرش را صدا زد همه سمت   

دست به دست  عکس ها   یکی یک یفرهاد برگشتند و 

 شد، یم

 

فرهاد جعبه را تکان    ده یبر ده یبر نهیو نفس ها در س 

 داد، 

 

لرزان   یافتادند با دستان  رونیشناسنامه ها ب 

 شناسنامه ها را هم با گشود،

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به سمت   شیزد و از حال رفت قم یفیتخف غیج  الیژ 

 در گوشش خواباند،  یادهیحمله ور شد و کش  اکو ید

 

 آبرو،  یب رتهیغ  ی: تف به شرفت بش یقم 

 

ماجرا خبر نداشتند   نیکه از ا   ی در واقع تنها کسان 

 یم  ی پدر و مادرانشان بودند آفرت و سودابه سع

 اورند یرا به هوش ب الیکردند ژ

 

 

 

     ۶۸۷#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

  ی خود سودابه هم اصالً اوضاع مساعد  چندهر

 نداشت،

 

جمع را ترک   دهیخم یبا شانه ها  یفرهاد بدون کالم 

 کرد، 

 

تحمل کند احساس شرم   نیاز ا شترینتوانست ب  گرید 

  خواستی کرد دلش م ی داشت خفش اش م  یچارگیو ب

 دنبال پدرش برود ، 

 

  یطرف هم جگرش برا  کیشد از  ینم  شیرو اما 

و خورده بود و دم نزد آتش گرفت    اکو یکه د یا  ده یکش

، 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیسراغ فرهاد و قم  نی:داداش، اتابک بر آفرت 

واسه فرهاد   رمی،بم  دیبد حیو توض دی که کرد ی کار

 از همه نابود شد، شتری اون ب

 

 د،یکوب نیزم  یرا رو   شیعصا  یهم عصبان  ساالرخان

 

مسئله    نیراه جمع کردن ا نیکار بهتر نی: اساالرخان

 بود، 

 

 دنبال فرهاد   دیاتابک: ساالر بهتر االن بر 

 

 عصا زنان رفت  توی خان با اعصان  ساالر 

 

و حمزه به   کردیم هی ماننده ابر بهار گر چاره یدردان ب 

 شده بود،   رهی نقطه خ کی

 

تند تند شماره   دیکشیآتش زبان م اکویاز چشمان د 

 گفت ی م چاری گرفت و ل  یم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

     ۶۸۸#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

و اصوات نامفهوم   دیکوب یم  شیپاها یبا ناله رو  الیژ

 ،  گفتیم

 

 شتری:حمزه مادر عروستو بردار و برو خونت ب آفرت 

  تازه عروس. نکنه گناه داره مثالً  هیگر  نیاز ا

 

 بغل درد آن را گرفت،  ریحمزه آرام ز 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

حمزه مگه حال و روزش   رمیجا نم چیدوران :من ه  

 به امان خدا، می ولشون کن می تونینم ینی بیو نو نم

 

 به هوا رفت،   اکوینعره د یناگهان صدا  

 

  یکنم ب یکنم خونتو حروم سگ م  ی:حرومت م  اکوید 

 شونم،یناموس مادرتو به عزات م یشرف ب

 

حمزه   د یدو یتلفن را قطع کرد و سمت خروج   ع یسر 

 دنبالش رفت،  زدیم شی صدا کهیهم در حال 

 

  ار یهوش یکم الیژ رد یاورا بگ ینا نداشت جلو  یحت 

 کرد،  ی م نشیتر شده بود،بلند بلند نفر

 

کاش من سرتو   یمرد ی:کاش تو شکمم مالیژ 

تو کردم هان؟اخه   تیترب یتو  یچه کم کار مردم،منیم

 کارا!؟  نیچهارده ساله رو چه به ا زده یبچه س

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

     ۶۸۹#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

نشسته بود   ی و گوشه ا کردیم هی گر یبه آرام سودابه

 بلند شد   اکو یحمزه و د اد یدادو فر ی آن صدا کی

 

کشان سمت   غیگلوله همه ج  کیشل   یصدا  بعدم

 که سالم هستند ندیبب خواستیفقط م دندیدو یخروج 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پر از   نیزم  ی رفت،رو رونیاز همه از در باغ ب اول

 د یخونه بود جانش از تنش پر کش

 

به گوش فلک   غشیچند قدم جلو رفت و رفتو ج  سست

 ................. د یرس

 

 سال بعد... کی

 

وزش باد   دیسنگ قبر کش  ی را آرام رو  دستش 

 کرد، یواردار م  دنیدرختان قبرستان را به رقص 

 

  ید،برایشکم برجسته اش کش  یرا آرم رو  دستش 

 د یسنگ قبر دست کش  ی بار رو نیهزارم

 

 کرد، یرفتنش را باور نم نگونهیهنوز ا شد ینم باورش 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



     ۶۹۰#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

را پاک کردو نوار    شیزنگ خورد،اشک ها   تلفنش

   د یسبز را کش

 

 :جانم؟ غمزه 

 

االن   ی ا یبعد من ب قهیدق ۵:عروسک قرار بود  اکو ید

 واسه شازدمون ضرر داره   گهید ا یساعت گذشته ب مین

 

   ام،ی:باشه جناب پدر من دارم ممزه غ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به  یفاتحه خواند و دست گرید  کباریرا قط کرد و  تلفن 

 د ی سنگ قبر کش

 

بزرگ خاندان   ی حاج ساالرملکشاه ادی زنده》

 《یملکشاه

 

 مرور شد :   شیبرا شیپ  کسالی اتفاقات  تمام

 

 نیحمزه و دردان افتضاح گذشت، ب  یعروس  شب

شدو دوسه نفر از آدم    یراندازیت ی عباد الد یو م  اکو ید

 شدند،  ی زخم شان یها 

 

بود حالش بهم  ختهیزن ر یکه رو  یی شدت خون ها  از

 خوردو از حال رفت،

 

بود،همه حالشان بد بود   مارستان یشد ب  داریب یوقت

ماه فرهاد اجازه ورودش  ۶آن شب هم گذشت، تا   ی ول 

 به خانه را نداد، 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دوهفته    یراب  دیعقدشان را هم فهم  انیجر یوقت یحت

 خانه را ترک کرد 

 

 

 

     ۶۹۱#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

،اتابک خان   دش یبعد از چند روز سرد شدو بخش الیژ

 حمزه و دردان را به ماه عسلشان فرستاد، 

 

نور   یطیزنگ زدو گفت او تحت هرشرا  شیقم

 ندیرا بب  اکوید خواهد یت فقط فعال نمچشمش اس 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

قلب ساالرخان بدتر از گذشته سر   انیم  ن یا در

 برداشته بود،  ی ناسازگار

 

 هیزیجه الیلوکس و ژ یدر برج بایز یخانه د  سودابه

 و خانشان را ساختند،   دندیخر شانی فوق العاده برا یا

 

قبول کند چون   یزیچ خواهدیگفته بود نم اکو ید  هرچند

بخاطر  ی دغدغه اش بود ول  نیدرواقع پول آخر

 مادرانشان قبول کرد 

 

  ی ادیداد چنان فر اکویاش را به د  یخبر باردار   یوقت

 د ی که کل برج لرز دی از شوق کش

 

بهتر   دینگو چیهم که ه هیبق یخوش  و یخوشحال  از

که   ی داد کردند،تنها کس  غویج ی است،همه از خوش

 بود   دی رفتار کرد فر یخنث

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

     ۶۹۲#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

پدرش،چقدر بعم   یتفاوت یب یکرده بود برا هیگر چقدر 

 قربان صدقه آرامش کرد  یبا کل الی اما ژ  ختیر

 

نوه اش را دوست  نیاول یکس شودیمگر م گفت

 است  زترینداشته باشد،گفت نوه از خود بچه عز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را نگاه   لتیپروفا   یواشکیقبل از خواب  شبی د  گفت

 کرده،یم

 

که   یاش درحال  یهفته بعد از خبر باردار کی قای دق و

 اش بود  ی اری و یمستخدمش مشغول پخت قرمه سبز

 

درخانه باز شد    یخانه ش به صدا در آمدو وقت زنگ

ست لباس نوزاد   کی و  ینیریجعبه ش  کی فرهاد با 

 وارد شد، 

 

 نیرو به مستخدم گفت ا  ی نگاهش نکرد ول  اصال

به  یوقت دیماله نوه اش است و با  ی نوزاد یلباس ها 

 هارا تن کند،   نیآمد ا ا یدن

 

  گفتیاصال اورا نگاه نکرده بود اما مدام م نکهیا با 

و خنده   هیبابا ممنونم بابا منو ببخش بابا با گر  یمرس

 گفتیم

 

 اما بدون جواب رفت، فرهاد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

     ۶۹۳#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

نوه اش را قبول کرده   نکهیآمده بود،هم  نکهیهم ی ول 

 ارزش داشت، ایدن کیبود خودش 

 

رفتو آمدو تا توانست دوباره دل پدرش را بدست   آنقدر 

پدرش خواست اورا ببخشد و از اشتباهش   اورد،ازیب

 بگذرد  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



   د،یهم آرام سرش را بوس  فرهاد

 

نداشت به فکر رابطه  یبا کس  ی مشکل   گریکه د حاال

با پدرش و بابا فرهادش افتاد،دوست نداشت   اکو ید

 شود،   ده یمردش هم بخش

 

کردندو عاشق شدند،کارشان اشتباه بود   یبچگ آنها 

 قاب رسم کرده بود،  کی آنها را در  ری اما دست تقد

 

پدرش برود   ی را مجبور کرد که به دست بوس  اکو ید

  یاد یانگار ز دشیبخش عیخان هم سر شیکه البته قم

 زد،یپسر تخسش پر م یدلش برا

 

آرام    د یرا د  اکوید ی فرهاد رفتند فرهاد وقت شیپ بعدم

 درگوشش خواباند، ی ا دهیشدو کش  کشینزد

 

 انداخت نیینگفتو سرش را پا   یزیچ  اکو ید

 د،یرا هم بخش اکو ی مرور فرهاد د به

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

خانه شان    تیجنس نییجشن تا   یکه همه برا یشب

 جمع شده بودند 

 

 

 

     ۶۹۴#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

  انی بود،اصال از درد م شهیخان بهتر از هم  ساالر 

نبود آرام کنار اتابک خان نشسته بود   یصورتش خبر

 زد، یلبخند م شان یو به شاد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



معلوم شد بچه پسر است انگشتر مهره مارش   یوقت

چقدر   دانستند یکه همه م یکرد،انگشتر   شکشش یرا پ

 ارزشمند است،  شیبرا

 

بود و گفته   ده ینش سرش را بوسشب قبل از رفت  آخر

بود بابت آن  هفت سال حاللم کن، گفته بود هرچه 

 خواستم،یکردم صالحت را م

 

 . دی گفت شما حالل کن دویاوهم دستش را بوس که

 کرد،  ی قلب ستیهمان روز در خواب ا صبحدم

 

را   نی آمدو اشکش را پاک کرد،در ماش رون یفکر ب از

 باز کردو نشست  

 

 د یرفتو بوسدستش را گ اکو ید

 

 ؟ ی:بهتراکو ید

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 زد  لبخند

 

 :اره....سبک شدم غمزه 

 

 

 

     ۶۹۵#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه

 

 

 

 

 

 

 اکو؟ ی:دغمزه 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شدیکه از محوطه قبرستان خارج م  یدرحال اکو ید

 جوابش را داد 

 

 :جان؟ اکو ید

 

  ی عباد  الدیمدت نشد که بپرسم،مشکل م  نی:تو اغمزه 

 بود؟  یبا تو چ 

 

 د یکش یقینفس عم اکو ید

 

اتابک خان و   خواستی:با من مشکل نداشت ماکو ید

از   یکیسهام  خواستهیم  یزمان  هیبسوزونه،پدرش 

 مارو بخره، یشرکتا

 

اتابک خان هم   رهیم ی رآبیو ز کنهیطمع م ی ول 

نم سهمشو  راه باز جاده دراز او گهیو م ده یسهمشو م

 هم   یک یو اون  شهیم کی شر یکیبا 
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و د برو که    دارهیسهمشو ورم  ادویاز آب درم  قالتاق

 م،یرفت

 

که   خونهیتو گوش بچه هاش م یچ دونهیخدا م اونم

 ما شدن  یدشمن خون  ینجوریا

 

شرکت    لی وک خواستیکه م  یاون یدونستیم  یراست

 مصاحبه خواهرش بوده؟  شتیبشه و اومد پ

 

 

 

     ۶۹۶#پارت 

              اکو یدیبرایا#غمزه
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 برگشتو نگاهش کرد  متعجب

 

 _واقعا!؟ 

 

  تمیریاتاق مد یحفاظت  ینا یدورب  یلما ی _اره تازه ف

اونارم   خواستهیم م یکه باهم بود یی برداشته بوده اونا 

 ابات برسونه دست ب 

 

 رنیگیاون قسمتشو م یآدمام جلو  که

 

 باال انداخت یا  شانه

 

 نده یماه آ یتموم شد،راست  زیهمه چ گهی _خوبه که د

 ناز  ی نامزد

 

 هست؟  ی:مبارک باشه ،پسره کاکو ید

 

 سابقش  ی:هم دانشگاه غمزه 
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 کجا؟  می:خوبه،براکو ید

 

 :خونه خودمونغمزه 

 

 اون ور ای ی نوریا ا ی:چه عجب توکه اکو ید

 

آروم قرار ندارم   یستیتو ن ی:بخدا مجبورم وقتغمزه 

 تو خونه

 

 گفت  طنتیبا ش اکو ید

 

 ؟ی االن که من هستم آروم قرار دار یعنی_

 

  یعشق نگاهش کرد:معلومه هر وقت که هست با 

 مال منن  ا یدن ی حسا نیبهتر
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 دیدوباره دستش را بوس  اکو ید

 

 :عاشقتم عروسکاکو ید

 

 شتر ی:من بغمزه 

 

 

      payan=انیپا      

 

 

 ۱۴۰۰ نیفرورد  ۱۵                    

 

 به قلم:سارا.اصل                                   

 

 

و   ییبا یمن در اوج ز یبرا شهیتو هم و

     .......یاعجاز 
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