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 آقاحاج گذرونخوش و عیاش پسرِ همت، امیرعلی

 از انتقام دنبال به جنگی، جانباز سردار همت

می خودش شرکت به رو اون معصوم دختری

 براش دقت با هاستماه که اینقشه تا کشونه

 ...کنه عملی رو کرده ریزیبرنامه

 از بخشیهیچ که معتقد و نجیب و پاک دختری

 مردی ...نیست امیرعلی هایمعیار شبیه وجودش

 !متنفره ایمون و دین از که
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 نظرچشم#

 محمدحسین  نازنی   #

 

 مقدمه

 

  ...ترنلعنن   خییل لعنتیا، بعض  

 ظهر اون یا .شد باز دنیا رو چشمات که روزی اون مثل

 !دقیقه ۱۶:۴۶ ساعت لعنن  

 و من آخه شد؟ مقدس برام چهار روزا همون از میدون  

 ...خوردیم گره هاچهار به تو

  ...ارکیده گل چهار !مهر چهارم چهار، ساعت

 فراموشت ...باش   شده فراموش دارم انتظار خودم از

 !رو خودم ...رو بودی که روزان   !کنم

 .کنم حذف باید رو دنیا چهارهای یهمه
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 هایوویس !هاشنیدم نشنیدم، صداتو وقته خییل من

 حن   مدت این توی .شدن پیل بارها همه و همه تکراریت

 ...فقطرو عکست !دیدما ، ندیدم دورم از تورو

 دنیا، چهاردارهای تمام ...هاچهار تمام هنوزم من ویل

 و شدیم جدا که ،روزی آشناییمون تاری    خ ، تولدت تاری    خ

 رو زن بهم حال داشتن   دوست لعنن   چهارهای تموم

 !یادمه

 همه و کردم فراموشت میگم ...احمقاس برای فراموش  

 یاد به تو و احمقم یه من که کی   یم باور !کی   یم باور

 !ای شده فراموش ترین ماندن  

 

 نظرچشم#

 محمدحسین  نازنی   #

 

 

 ام ڪرده نذر را هایم خنده تمام
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 باش   همان تو تا

 خدا روزهاے از  یےڪ صبح   ڪہ

 دستهایت، عطر

 
 
 ...سپارد ےم باد به را ام دلتنگ

 صالےح_سيدعےل# 

 

 

 نظرچشم#

 ۱پارت#

 

 تو تب تابن   تابانهن   چه

 رحمن   تو رحیمن   رحمانهن   چه

 باش   تو که خوامیم اندازهن   چه

ه با چه م که خون  یم انگی    می 
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 چیه؟ دخی   یه مخ زدن برای اقدامت اولی    -

 

 و داردبریم می    روی قندان داخل از خشیک توت نیما

 .اندازدیم دهانش توی

 

ی؟ امتحان ازم خواییم -  بگی 

 

 .باشم نداشته خطا اپسیلونم یه حن   خوامیم نه -

 

 :اندازدیم دهانش در دیگری توت

 

 رخ یه دادم پس شما پیش که درسان   طبق داداش  -

م،یم عقاب  کنج شونمیم کجکیات اخم اون از گی 

ه خودش دافویل .رفتیم که برو د   و صورتم   .باال مییر
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 قول به و تصنیع اخیم .آورددریم هم را ادایش همانطور

یم ادامه و کندیم اینمایش   یرسفه !عقاب رخ خودش

 :دهد

 

 کن   اقدام زن   مخ برای BMW با اگر که ذکره به الزم -

ه و عقاب رخ به نیاز  موقع وایسا نظرم به .نیست غی 

 کن   باز ماشینو در کافیه !تمومه دیگه برسونش برو رفی   

 .میشه دافویل پر خشتک تا

 

 را هایشدست و دهدیم لم نفره تک رنگ کرم مبل روی

 :کندیم باز طرف دو از

 

 جواب کدومو کنم انتخاب کیو دافویل، از استخری -

 !کنم

 

 بزرگ انگشی   شست انگشت با و اندازدیم باال را ابرویش

 .چرخاندیم دیگر انگشت توی را اشنقره
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 و قاموس بلکه خودش تنها نه .دارد فرق بقیه با ییک این

 !دارد فرق هم آیینش

 

 رو بده جواب هریک رو .داره فرق اشقضیه ییک این نه، -

گذار !نمیده جواب این  .حد اون در نه ویل هست تاثی 

 

 موبایلش گوش   با و جودیم را خشکش توت بیخیایل با

 در شدن اول برای را روزش وقت از نییم .کندیم بازی

ی بازی جهان   لیست  .کندیم سیر

 

 دهن تو .باال پرنیم ببیی    پله و پول .انُپخ یه شونهمه -

ا تا تنه یه اینا کن باز ن، ایبی     .خی    سینه اونم می 

 

ش بریم می    روی از را خودکار .شودیم بیخیال را انگشی 

ب می    روی خودکار ته با و دارد دیم ض   .گی 
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ه -   ...نیست مدیل این دخی 

 

 یا بعدی هایجواب قطعا شده، گرم بازی به رسش نیما

  .ایکلمه تک یا و رسباالست

 

 .مدلیش این رساغ برو خب -

 

 

 

 نظرچشم#

 ۲پارت#

 

 !کردیم باز حساب هم کش چه روی .دهدیم تکان رسی

 توانستنیم هم باز بود مسائل تمام جریان در کهآن با

یم ریست و راست را کار باید خودش .شود حالش کمک

 .نبود امیدی نیما به و کرد
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 وقن   چند که عکش به و کرد روشن را موبایلش گوش  

 بود کرده خوش جا گوش   یصفحه پشت که شدیم

ه  .شد خی 

  ملزومات و تفنگ صدای که همانطور
 

 گوش   از جنیک

 موبایل مانیتور از نگاه کهآن بدون بود شده بلند نیما

د  :گویدیم بگی 

 

- ،  .اسبرنامه اینا ایل ویالی هفته آخر راسن 

 

 .نیستم که گفتم -

 

 هایدندان .است روشن چشمانش مقابل گوش   مانیتور

ک مرتب و سفید  .است مشهود کامال عکس در دخی 

 بدون حن   .لمینن   و روکش هیچ بدون طبییع هان  دندان

 به کیم فقط اشخرگوش   دندان دو آخر ...ارتودنش

 !اند کرده پیدا تمایل هم سمت

 !زیباییست تضاد  ...عسیل چشمان   و گندمگون پوسن  
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 روی رورسی یسایه و دارد رس به آن   ریزگل رورسی

 .انداخته خط اشپیشان  

 را اشچادرعرن   طرف دو بدنش جلوی هایشدست با

 شده هم تربرجسته خنده از هایشلپ و داشته نگه

 .است

 شده ثابت گوش   یصفحه روی بود دومایه که عکش

 .بود

 

 پاشن نیسی    من ابروی و چشم عاشق ملت مسخره -

 ما تارم سه دو یه دلت ور میان تو بخاطر .مهمون   بیان

 .زنیمیم

 

 بکش خط دورمو مدت یه دارم، تریواجب کارای فعال -

 .باشم داشته تمرکز باید

 

یم متعجب و داردبریم بازی روی از رس که است عجیب

 :پرسد
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 افتاده؟ اتفاق   مگه؟ چطور -

 

ک عکس روی را انگشتش  خنده خط روی .کشدیم دخی 

 به ...که سفیدی هایدندان روی .آرایشش ن   هایلب و

 .کندنیم فکر اشادامه

 

 .میان مصاحبه برای سه ساعت -

 

یم نگاه ساعتش به و چرخاندیم را دستش مچ رسیعا نیما

 عادی حالت از که صدان   و رفته باال ابروهای با .کند

 :گویدیم شده تر بلند

 

؟ باید االن حاج   -
 

 .نیمه و دو ساعت بیک
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ه طورهمان  چشم بدون و کندیم نگاه عکس به خی 

 :گویدیم گوش   از گرفی   

 

 .باشه خب -

 

 میاد؟ اونم یعن   -

 

 .ندارم شک -

 

 :زندیم لب گوش   توی عکس به رو و

 

 ...جون دخی   منتظرتم -

 

 تو تب تابن   تابانهن   چه

 رحمن   تو رحیمن   رحمانهن   چه
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 باش   تو که خوامیم اندازهن   چه

ه با چه م که خون  یم انگی    می 

 

 نظرچشم#

 محمدحسین  نازنی   #

 

 

 

 نظرچشم#

 ۳پارت#

 

*** 

 

 اقدام اولی    .بود نرفته ایکاری یمصاحبه هیچ تابحال

کت این که بود گفته .یاسین   خانم اعتبار به هم آن  رس 
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جم یک به  هم را کار محل و دارد نیاز عرن   زبان می 

 
 
 .بود کرده تضمی    شخصا

 

 که طورهمان نداشت، قبویل برای شانش هیچ که البته

 به امیدی بود شده رد را قبیل هایشغل هایمصاحبه

 .نداشت هم را ییک این قبویل

کت یا و نداشتند مناسن   محل یا  اعتمادی قابل هایرس 

  .نبودند
 

 .نداشت او که خواستندیم کاری یسابقه همیک

 

 چند یازده یطبقه به رسیدن تا آسانسور داخل موزیک

 تا آیدیم کارش به آینه وجود و میشه پخش نو از باری

 .کند چک را ظاهرش بار آخرین برای

 محکم اشگونه کنار سنجاق با را ریزشگل سیاه رورسی

 .دارد رس به رویش مرتن   و تمی    چادر و کرده

اهن نه، که مانتو  باالی تا که سیایه یبسته جلو پی 

 .است پوشیده چادرش زیر هم رسیدیم زانویش
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ون آسانسور از را پایش  دیواری روبرویش .گذاردیم بی 

 بیندیم شده تزئی    افق   هایچوب و سی    هایبرگ با که

 خودنمان   چپش سمت خاتم فراز نوین تجارت تابلوی و

 .کندیم

یم کاری یمصاحبه به که اویل بار از ویل دارد اضطراب

  .است بهی   هم خییل است، بهی   حالش رفت

 

 .سالم -

 

 از که سیایه موهای با .است ساله ش حدودا زن   منش  

ون اشمقنعه کنار  پشت پررنگ چشیم خط و ریخته بی 

 قابل غی   ویل رنگ ن   و محو کامال لبش رژ ...چشمش

 .اغماض

 

 .بفرمایید -
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 .اومدم مصاحبه برای هستم، علوی -

 

ی منش    ایبرگه و کندیم چک روبرویش مانیتور در چی  

دیم سمتش به  :گی 

 

 تا باشید منتظر .کنید پر رو اینجا بشینید، بفرمایید -

 .بزنم صداتون

 

 به لب زیر تشکری با و اندازدیم برگه به اجمایل نگایه

 .رودیم رنگ کرم مبلمان سمت

 

 

  نظرچشم#

 ۴پارت#
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کت  و رنگ کرم مبلمان .است جوری و جمع و ساده رس 

 و شده دیزاین روشن چون   هایپالت با که دیوارهان  

 ساعن   همچنی    ...مختلف دیوارهای روی تابلو چند

 
 
 .است در روبروی دیوار روی یوسیله تنها که بزریک

 

 همراهش که دیگری پرس و دخی   دو رسیدیم نظر به

 .هستند مصاحبه نوبت منتظر هم اندنشسته

 و بودند او از جلوتر که نفری سه از بعد باالخره و

 :زد صدا را نامش منش   خانم انتظار ساعن  

 

 .شماست نوبت علوی خانم -

 

 شودیم ساعن   یک و ظهره از بعد چهار نزدیک ساعت

 کار برایش مصاحبه فرم کردن پر و بود نشسته مبل روی

 .گذشت خیال و فکر به زمان باق   و نداشت زیادی
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 .گرفتندیم را رساغش کردیم انکارش که اضطران   تمام

 یفاصله که کندنیم یاری پاهایش و بسته یخ دستانش

 .برود را مدیریت اتاق تا قدیم چند

 کسب از پس و رودیم جلو است کندن   جان هر به

 .شودیم اتاق وارد اجازه

بزرگ کیم هم شاید و انتظار سالن همان یاندازه به اتاق  

ی چند کوچک محیط یک فقط ...تر  انتظار سالن با می 

 .دارد فاصله

 ورودش با که نشسته اتاق انتهای بزرگ می    پشت مردی

 :دهدیم سالم و میشود خی    نیم

 

 .بشینید بفرمایید سالم، -

 

 دو .است مدیریت می    جلوی گرد هایمبل به اشاشاره

 متوجه کندیم که دقت و است می    جلوی نفره تک مبل

ون هایمبل همان ست هایشپارچه شودیم  اتاق بی 
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 پشت دیوار به شبیه هم اتاق یساده دیوار حن   .است

 .ساعت

 

 .زحمت ن   بدید رو فرمتون -

 

 از ییک روی و دهدیم مرد دست به را فرم نشسی    از قبل

 .نشیدیم هامبل

 نداشت تصور .است کرده پر را فضا تمام مرد ادکلن بوی

 ترکوچک خییل جان   انگار .باشد منتظرش محییط چنی   

 .کردیم تصور را ترمعمویل و

کت به که بود مسکون   کوچک واحد یک انتظارش  رس 

 برای بیشی   کاری محیط دیدن با ویل باشد شده تبدیل

 .شد ترغیب شدن مشغول
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  نظرچشم#

 ۵پارت#

 

یم تکان طرف آن و طرف این به نق   معن   به را رسش

 .دهد

 

  که هم کاری یسابقه -
 
 .ندارین قطعا

 

 .خی   -

 

 :پرسدیم و گویدیم لب زیر هویم

 

 به بنا نشده، ذکر لیست این در که مسئله یک و -

ایط کت رس   مشکیل .باشه متغی   کاریتون ساعت ممکنه رس 

 ندارین؟ که

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   22 | 1196 

 

 .نه -

 

 بزرگ می    دست به برگه همانطور و شودیم بلند جا از

ک نگاه .زندیم دور را رویش جلوی  بلند قامت به دخی 

  .افتدیم رنگش طوش شلوار و کت و مرد

 هم رو و بر خوش البته و باال و قد خوش که انصافا

  .دهد شباهت مادرش به بیشی   را او بتواند شاید .هست

 چشمان همچنی    و لبان روی مهربان لبخند بجز البته

 و احساس ن   شدت به پرس مادرش، خندان همیشه

 .دهدیم نشان خشک

 زیر به رس و گویدیم ببخشیدی مادرش به خدا دلش توی

 .اندازدیم

 

 .کردیم تعریف ازتون خییل مادر -

 

 .دارن لطف بنده به یاسین   خانم -
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 سال دو .شناختیم را یاسین   خانم که بود وقت خییل

 
 
 .دیدیم کاظیم شهید یخانه در را او شنبهسه هر مکررا

 .بود مجالس ثابت پای و داشت حضور را هاکالس تمام

  .شدیم محسوب هم بان   گفت شدیم

 در واقع یحسینه عمر پایان تا داشت نذر شهید همرس

لشان  تمام مرگش از پس و کند دین   امور ضف را می  

 و دین   احکام آموزش وقف کاظیم شهید نام به ساختمان

 .باشد مربوطه امور

 هم دیگر مراسم و نذورات برای حن   یاسین   خانم

یم خودش مادر مانند را او حوا .شدیم همراهشان

 .شناخت

 

 هیچ نه و داره اهمیت ما برای شما کاری یسابقه نه -

 تونهیم که شماست توانان   فقط .ایدیگه یمسئله

 .کنه ثابت شغل این داشی    برای رو لیاقتتون
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  نظرچشم#

 ۶پارت#

 

 ...ویل -

 

 صورتش به کردن نگاه برای حوا .ایستدیم جلویش

د باال رس شودیم مجبور  .بگی 

 را باریک خط چند اشپیشان   و داده باال را ابروهایش مرد

 که جان   تا دارد؟ سال چند ،است گذاشته نمایش به

 همرسش گفتیم یاسین   خانم .است ارشد فرزند میداند

  دو تا
 
 ساله پنج و ش باید پس بود، جبهه پرسش سالگ

 !باشد

 :گویدیم سوایل

 

 ویل؟ -
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 ...مادرتون یتوصیه بخاطر اگر -

 

 :پردیم حرفش وسط قامت خوش مرد

 

 باشیم داشتهرو مراجعی    تمام هوای کردن توصیه مادر -

 قائل تفاوت هاانسان بی    بنده مادر .نیستی    استثنا شما

 .نمیشه

 

 به توجیه ویل کندیم برداشت صحبتش در کنایه اندیک

 .کندنیم آن

نیم دلش .شودیم راحت خیالش حرف این با کیم انگار

د نیست حقش که را شغیل خواهد  اگر دارد دوست .بگی 

 .باشد بازی پارن   بدون شود قبول است قرار

بریم برگه دسته یک می    روی از و ایستدیم حوا مقابل

  .دارد
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یم روبرویش مبل روی خودش و دهدیم قرار دخی   جلوی

ه .نشیند  :کندیم اشاره حوا جلوی اوراق به خی 

 

 .کنی    ترجمه و بخونی    -

 

 غلیظ ایلهجه با و داردیمبر را رون   ورق دسن   یک حوا

 :خواندیم شمرده و آرام

 

اُب  -
ّ
ذ
َ
ندى » :األّولُ  الک ناء   ع  ن ب  ائة   م  ق   م  قُ ا !طاب   لّطاب 

 
 
ائة   الم 

َ
وق

َ
حاب ف  «!السَّ

 

 یعامیانه زبان با را اشترجمه و کندیم مکث کیم

 :گویدیم خودش

 

 دارم ایطبقه صد ساختمان   میگه دروغگون   شخص -

 .است ابر باالی اون صدم یطبقه که
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 مادر از انگار که طوری و روندیم عرن   می    رساغ باز

 :گویدیم است شده زاده زبان عرب

 

 

 

  نظرچشم#

 ۷پارت#

 

اُب  -
ّ
ان ى الکذ

ّ
ندى .َبسیط   أمر   هذا » :الث  ؛کبی    حمار   ع 

 
ُ
ه
ُ
  أرُجل

َ
  و األرض   َعیل

ُ
حاب ف ى رأُسه  « !السَّ

  االغ من .ایهساده چی    این : میگه دوم دروغگوی
 
 بزریک

 .ابرهاست در رسش و زمی    روز پاهاش که دارم

 

 به نیاز که است ایراد ن   و دقیق قدری به هایشتلفظ

 دقتش و تسلط .نباشد دیگری یمصاحبه و آزمون هیچ
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یم فقط .کندیم شوکه کامال را همت که است طوری

 .بود هاآن موضوع اصل که همزمان یترجمه ماند

 :کند ترجمه را خطوط یادامه بیندنیم نیازی

 

 .کافیه -

 

 از سفیدی تاپ لپ نشسته طورهمان و شودیم خم

 .داردبریم می    روی

 

 قرارداده صفحه روی که فیلیم و کندیم باز را صفحه

 با کاری یجلسه یک به مربوط .کندیم پیل باز را است

 نقص و عیب ن   و دقیق هم را آن که است عرب تجار

 .کندیم ترجمه

 ترش تنها .کندیم کمی   را اشدلهره کیم مرد آرام صورت

 واقعا اگر خواهدیم .ناعدالتیست نشدن رعایت دارد که

ایط واجد  .شود استخدام است رس 
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 از بعد تا کنی   یم کار اینجا هفته یک مدت به خب، -

 لطفا فقط .بشه بسته قرارداد باهاتون نهان   توانان   اثبات

 تومان میلیون پنجاه خودتون با میاین که صبح فردا

 .بیارین سفته

 

 گشته مناسب شغل دنبال به هامدت .شودنیم باورش

 .گرفتنیم نتیجه و بود

 بود بر از را قرآن .بود آموخته تجرن   صورت به را عرن  

ی سمت به را او زبان این به اشعالقه و  اشیادگی 

 .بود کشانده

 

یف تونی   یم ...خب - ین ترس  ه فردا بی 
ُ
 باشی    اینجا صبح ن

 .بده یاد بهتون کارتونو همکارم تا
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 تشکری شد بلند جا از و داشت نگه را چادرش جلوی

 از یاسین   خانم پرس همت، جناب سنگی    نگاه زیر و کرد

ون اتاق  .رفت بی 

 

 

 

  نظرچشم#

 ۸پارت#

 

 .کشید راحن   نفس بست رسش پشت را در که همی   

بش ناامیدی در !بود کرده پیدا کار واقعا !نبود باورکردن  

 ...بود امید

 درآورد را موبایلش .کند تشکر یاسین   خانم از دیدیم الزم

 .گرفت را اششماره و

ون   همان با زن، متی    و آرام صدای
 در زدن   مثال خورس 

 :زد زنگ گوشش
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 خانم؟ حوا جانم -

 

 یخانه یحسینیه توی .زدندیم صدا خانم حوا را او همه

 و سن کم دیگر دخی   سه دو و حوا تنها صادق، شهید

ام برای که بود شده همه عادت .بودند سال  را هاآن احی 

 .کنند صدا اسم به

 

*** 

 

 که فایالن   این کجاست؟ حواست علوی، خانم -

 چیه؟ فرستادی

 

 او طلبکار و ایستاد علوی رس باالی کمر به دست منش  

 را خودش بود حوا از ترقدییم چون .کرد بازخواست را
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 را او و کند دخالت امور تمام در که دانستیم محق

 .کند بازخواست

 

 کشوری؟ خانم شده جر  -

 

 دقیق را چی    همه !باشد داده رخ اشتبایه کردنیم فکر

 .بود فرستاده

 

 یه هست کلمه یه !ناقص یترجمه ریخته، بهم فونت -

 چکش من اگر .نیست خوندن قابل اصال .نیست کلمه

 اصال دادین؟یم جر  رو همت آقای جواب بودم نکرده

 یه راحته انقدر مگه کردید؟ فکر ورق قیمت به شما

م پرینت  خرابه؟ ببینم بگی 

 

 :زندیم غر لب زیر و کندیم نازک چشیم پشت
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ه نیست هیچر  فکر -  داره هنوز اومده اسهفته یه !دخی 

 .کنهیم خرابکاری

 

کد بغضش تا دهدیم فشار هم روی را لبانش  همه .نی 

 دانستنیم .بود کرده چک گرفی    پرینت از قبل را چی   

 !باشد شده ریخته بهم باید چرا

 از شدیم .بود برداشته لج رس او با اول همان از کشوری

 .است کرده تنگ را او جای انگار .فهمید کارش استارت

م چه داندنیم  اینطور که است فروخته زن آن به تری هی  

 دهدیم را سالمش جواب زور به هاصبح .کندیم تا او با

 یعهده به را هابرق تمام کردن خاموش هاظهر از بعد و

  !گذاردیم او

 

 کشوری؟ خانم افتاده اتفاق   چه -
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  نظرچشم#

 ۹پارت#

 

 در چهارچوب میان از همت، یورزیده و بلند قامت

ون اتاقش  را حاتیم بلندش و احساسن   صدای و آمد بی 

 .داد قرار خطاب

 و شور تمام .شودیم بازخواست بازهم که نداشت شک

 پا پیش مسائل برای روز هر و رفته بی    از اول روز حال

 .شودیم توبیخ افتاده

 

 یاد رو کارشون علوی خانم کنم فکر رئیس، جناب -

 بی    !دارن فاحش اشتباه که سومه بار هفته این .نگرفی   

 تا صد قشنگ ...نامشخصه فونت اس،فاصله خطوط

 !شده حروم برگه
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 و گرفت را بود شده دراز سمتش به که هان   برگه همت

 پرتاب بیچاره دخی   می    روی را همه فورا آنها دیدن با

 :کرد

 

؟ خجالت خانم -  نمیدونی    هنوز هفته یک بعد نمیکشی  

 باشه؟ چطوری باید ساده ینامه یه فونت

 

 صبح اول تازه !برود نیامده هنوز نمیخواهد دلش

وع ذوق و  نوشته را قراردادش  آن .دارد را کارش رسیم رس 

 .نیست باورکردن   برایش که حقوق   با سال یک برای هم

ی برای شغیل چنی     هم دانشگایه مدرک حن   که دخی 

 .است زود زیادی اخراج   برای !ندارد

 

 .میخوام معذرت -
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 تمام و فونت ریخی    بهم .چرخدیم سخن   به زبانش

 چرا داندنیم اصال .نیست عمدی بود کرده که تنظیمان  

 !بیافتد اتفاق   چنی    باید

 به را رسش .کرد خوایه معذرت آرام صدان   با و لب زیر

د مشت در را چادرش آستی    و انداخت زیر  .فرس 

 

 خانما؟ شده جر  -

 

کت، معاون  آن از غی   به ...بود هورفر آقای نامش رس 

کت در که کش تنها نفر سه   .بود هورفر بود مشغول رس 

ب خوش  مقابل ینقطه درست شخصیت، با و مرس 

 نکند، علیک و سالم زودتر نداشت امکان ...همت

برای هروقت حن   و گرفتنیم باال دست را خودش

یم چای که پرسیدیم بقیه از ریختیم چای خودش

 !نه یا خورند

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   37 | 1196 

 

 برج به شبیه هم همت !نداره زدن حرف جرات هیچکس

 روی از ایبرگه و شودیم خم هورفر که ایستاده زهرمار

یم خنده با و کندیم براندازش دقت با .داردبریم زمی   

 :گوید

 

ن   داد اینطوری برگه چهارتا برای -  مردم؟ دخی   رس می  

 

د را همت بغل زیر بعد  :میگی 

 

عیل -  پریوده؟ مخت ها، کرده اتصایل سیمات تو امی 

 رسش خردیاتو اعصاب داری آوردی گی   معصومو طفل

؟یم خایل  کن 

 

 ویل کشدیم اتاقش سمت به را همت و گویدیم آروم

 هردو گوش به او صدای که است کوچک قدری به فضا

 .برسد کارمند
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ک به رو و ایستدیم در جلوی  :گویدیم دخی 

 

 صبح .بشه تموم کارتون تا مونی   یم علوی، خانم شما -

تون روی هابرگه تمام  .باشه حاض   می  

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۰پارت#

 

لش اتاق داخل به هورفر
ُ
یم صدا با را در و دهدیم ه

یم دور و اندازدیم باال ابرو خوشحایل از حاتیم .بندد

 بماند باید که خودش و ماندیم خودش نهایت در و شود

 !کند تمام را کارها تا
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کت کارکنان یهمه  تارییک از بعد و کنندیم ترک را رس 

 را هاچراغ دقت با .شودیم تمام کارش که هواست

کت از و کندیم خاموش ون رس    .رودیم بی 

عیل َپر که نبود اویل بار این  گرفته پرش به همت امی 

 و بودن جدی متوجه بیشی   گذشتیم که روز هر !بود

 وسواس طورهان   یک .شدیم او عجیب هایحساسیت

  !داشت عمیل و فکری

 طبق چی    همه و بودیم اشاصیل رسجای باید چی    همه

 اگر .رفتیم پیش کردیم تعیی    او که نظیم و اصول

 کردیم برخورد طوری نبود میلش باب مسائل ایذره فقط

 !بلرزد بیچاره دخی   تن که

 

 !ببخشید خانم -

 

و سمت به خیابان کناراز  را نظرش صدان   که رودیم می 

 .کندیم جلب
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 .گرددبریم نهایت در ویل کندیم توجیهن   بار چند

  اینقره پژو داخل از که مردیست صدای
 

یم صدایش رنیک

 .کند

ی مرد  جلو ترسدیم اول .شودنیم متوجه که گویدیم چی  

و به رسیدن تا خیابان آن رویپیاده برود،  خلوت می 

و به را خودش باال رسعت با همیشه .است  .رساندیم می 

 اعتنا ن   هم باز دهدنیم اجازه اشدوستانه انسان حس

 داشته احتیاج کمک به شاید گویدیم خودش با .باشد

 !باشد

 

یم ماشینش سمت به شنودیم دوباره را مرد صدای وقن  

 :گویدیم و رود

 

 برمیاد؟ ازم کمیک -
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 کیم و رسدیم نظر به ساله چهل حدودا که راننده مرد

یم نچسن   و کریه شکل به ریخته اششقیقه موهای

 :کندیم اشاره پایش بی    به و خندد

 

 خوری؟یم -

 

 زیپ .بردیم کندیم اشاره مرد که سمن   به را نگاهش

 زیپ بی    از کامال اشمردانه آلت و است باز شلوارش

ون   !افتاده بی 

 چشمانش و آیدیم بند نفسش که شودیم شوکه چنان

جر یصحنه روی   .شودیم قفل کننده می  

 چنان کش شودنیم باورش .است دیده خواب انگار

  .باشد داشته وقاحن  

 

ی کن   مزه !جوجه اسخوشمزه -  اون زیر .میش   مشی 

 کردی؟ قایم جر  مشکیت چادر
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  نظرچشم#

 ۱۱پارت#

 

 ...علوی خانم -

 

 صورت به را اشزده وق چشمان و چرخدیم پشت به

عیل  که ایصحنه و گرفته تهوع حالت .دوزدیم همت امی 

 .شدنیم پاک صورتش جلوی از ایلحظه بود دیده

 شتاب با زمی    روی هاالستیک چرخش صدای با ماشی   

 کنار لرزان تن   با را او و کندیم عبور کنارش از زیاد

ی رفتنش .کندیم رها خیابان نیم کم بدش حال از چی  

 قضاوت اضطراب یا کند تشکر رئیسش از داندنیم .کند

 !باشد داشته شدن
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؟ خانم - یم تاکش یا بود مزاحم !پریده رنگتون خوبی  

؟  گرفتی  

 

 که بوده کجا ساعت دو این تمام اصال آید،یم خودش به

 بودند؟ کرده برخورد هم به بازهم خیابان همی    در حاال

 زدندیم ترس   خودش به ویل گرددیم جوان   دنبال دلش در

 این به که دارد دلییل چه اصال !ندارد ربیط هیچ تو به که

ها ؟ فکر چی    کن 

 

 !بله -

 

 !بله ...است ربط ن   کامال جوابش

 

و اگر - م بشینی    رینیم می   .سمته اون از مسی 
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 و آیدیم پایی    دوشش روی از کیفش دستپاچه دخی  

  .کند مرتب را خودش تا کندیم گم را پایش و دست

 که است کیفش و چادر درگی   خیابان کنار همانطور

 :گویدیم دوباره همت

 

  .ماشی    توی بشینید بفرمایید -

 

 را درش ریموت با و کندیم اشاره پشن   ماشی    به دست با

 .کندیم باز

 

 .نیست بیشی   راه قدم دو .بفرمایید شما .ممنون نه، نه -

 

 لحن   با و کندیم جابجا دستانش در را سوییچ همت

 :گویدیم دستوری

 

 .رسونمتونیم -
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یم خودش با .دهدنیم دوباره مخالفت یاجازه لحنش

 پرس هم او کند، مخالفت بیشی   نیست درست گوید

 .بیاندازد زمی    را حرفش نباید پس است مادر و پدر همان

 نه اصال .کندیم باز را جلو در جلو، و عقب در بی    مردد

 او ماشی    ببیند که کندیم نگاه نه و دارد اهمین   برایش

 ایستگاه به تر رسی    ع خواهدیم فقط .است شکیل چه

و  .برسد می 

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۲پارت#
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یم برابر هزار را قلبش تپش موبایلش پیامک بلند صدای

 از قبل و آورددریم را موبایل کیفش توی از رسی    ع .کند

 .کندیم سایلنتش پیام خواندن

 

 خوبه موندی؟ کجا معلومه شده گور به گور زنیکه»

ی رسکار یه حاال ؟ جر  کن   شوهر تو !ها می   «میش 

 

 :رسدیم اشبعدی پیام لحظه همان

 

؟ هم کاری اضافه نکنه »  رئیس جوووون وایمیسن 

 میگم ی!کار ساعت از بعد حال و عشق تنهان   و سکش

یم حال عشقو صبحم تا کار شب هست بورسشم اونورا

ی؟یم چند ساعن   !کن    «!بهش ندی مجان   گی 

 

 :نوشت رویا برای معطیل بدون

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   47 | 1196 

 

و برسم بذار »  «.دمیم پیام بهت می 

 

و؟ برش تازه »  کجا داشن   شب وقت این تا زنیکه می 

 «!بودا شنبهسه امروز دادی؟یم کون

 

 را بعدی پیام که بخواند کامل را پیام حن   نداد اجازه

 :کرد ارسال

 

 در به چشممون ما؟ یخونه نمیای هاشنبهسه مگه »

 «.تونخونه برو تمومه اداری تایم !شد سیمان

 

 چندگایه از هر .انداخت همت به نگایه چشم زیر

ی رویا برای خواست .کردیم حس را نگاهش سنگین    چی  

 را رسش شد مجبور و کوبید ترمز روی همت که بنویسد

 .کند بلند
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 .شدم مزاحمتون خوامیم معذرت -

 

 .باشه آخرتون بار -

 

 لب زیر چشیم .کرد برابر چند را تعجبش اشجدی لحن

 :گفت همت که بچرخد خواست و گفت

 

 نیست نیاز کرد صداتون خیابون توی هرکش ضمن در -

 .میشه گرفته کمی   منم وقت اینطور !جلو برین

 

 تمام شاهد و بوده جاآن مدت تمام رئیسش کرد احساس

 !لحظه چند آن وقایع

 قوی ایجاروبرق   مانند و کند باز دهان زمی    خواستیم

 .بکشد خود داخل به را او
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  نظرچشم#

 ۱۳پارت#

 

 که بود، نشده او ماشی    سوار و شدیم قلم پایش کاش

 .بشنود زبان زخم آنطور حاال

 شد دور ماشی    از قدم دو وقن   و گفت لن   زیر را بله

 :شنید را همت بلند صدای

 

 !شهنیم غریبه ماشی    سوار اصالت با دخی   یه -

 

د خواستیم  از عمرش آخر ساعت یک این ویل بمی 

 ...گفتیم را خودش !غریبه .شود پاک روزگار یصفحه

 اتفاق آن فقط ویل آیدرس به جانش جاهمان خواستیم

یم اعتماد او به باید چرا .برود چشمش جلوی از اخی  

 شد؟یم ماشینش سوار و کرد
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 دوباره .بود کرده را خودش کار نحس هایشنبهسه بازهم

 .نداشت تمایم گاه هیچ که ایمنق   ژیانر و بود شنبهسه

 !زدنیم رس او از رفتاری چنی    نبود هاشنبهسه نحش اگر

 در ن   نداشت امکان .نبود زدن آب به گدارن   آدم حوا

 .دهد انجام را کاری احتماالت  گرفی    نظر

 

 هم رس پشت همانطور که بود آوردهگی   وقت هم رویا

 که بود خراب حالش انقدر ویل دادیم پیام و زدیم زنگ

 .بدهد را دوستش ترین صمییم جواب توانستنیم

 و کرد پیدا واگن توی خایل ایصندیل وقن   باالخره

 گوشش دم هم را گوش   انداخت آن روی را خودش

 .گرفت

وع کنان جیغ جیغ رویا کردنش سالم از قبل  به رس 

اض  :کرد اعی 

 

 کدوم !بشینم عزات به الیه زنیکه، بش   گور به گور -

ستون    بیشعور؟ هسن   قی 
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 برایش گرمؤاخذه که نازکش ابروهای و درشت چشمان

 .بود صورتش جلوی کشیدیم نشان و خط

 

 .نیست خوب حالم باش آروم دقیقه یه رویا -

 

 به فحاش   همه آن از .کرد تغیی   رویا لحن لحظه در

 :گفت و رسید نگران  

 

؟ شده؟ جر  رسم بر خاک -  کجان 

 

 .میگم بهت خونه برم حاال -

 

 گوشش از را گوش   رویا مداوم   هایجیغ صدای از

 :داد فاصله
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 !چته ببینم اینجا بیا کردی، غلط -

 

م دارم دیره -  حاج شام باید میشه ده برسم تا خونه، می 

 .کنم گرم هم رو آقا

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۴پارت#

 

 دبستان دوم کالس ...بود اشسالهدوازده دوست رویا

 شده مچاله دیوار کنار زور به بلندش قد آن با که بودند

 دوست و بود ضعیف چشمانش .نبیند اورا معلم تا بود

این یهمه مدرسه اول روز همان .بشیند جلوتر داشت

یم جیغ که انگار صحبت حیف .بود گفته حوا به را ها
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 حوا دل به مهرش ویل داشت هیجان همیشه !کشید

 ...بود افتاده

 نداشتند هم به شباهن   هیچ اینکه وجود با که شد همی   

ین ویل محله کهآن وجود با حن   .شدند هم دوستان بهی 

 جانش رویا برای حوا هم  باز ویل بود شده دور هایشان

 ...برعکس و دادیم هم را

 .بود نشده کدورتشان باعث وقتهیچ هایشانتفاوت

 زمین   دیگری و مریچ   ییک چه اگر که بودند پذیرفته

ین است  .هستند همدیگر دوستان بهی 

 

  االن همی    یا حوا ببی    -
 

 چون   دسته جارو یه با یا مییک

 خورده قشنگ تجاوز حی    که میشکونم رسشم میام

 !بزن   ضجه چجوری نفهیم ماتحتت تو بره چوباش

 .خوراکمه خونریزی و خون دیگه میدون  

 

 .نشود روبرو حاج   با که کندیم خدا خدا دلش در

 .کندیم خدا التماس هم باز ویل است کم احتمالش
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 .خونه برسم بذار رویا -

 

 کردی؟ تور رو پرسه نکنه -

 

ی تنها   در اصال که چی  
 
 و نبود اهمیت مورد حوا زندیک

ی تنها  کردندیم فکر آن به اطرافیانش تمام که چی  

 !بود ازدواجش

 انگار کردندیم صحبت مرد یک از ذوق و هیجان با چنان

 .است هی   که

 

؟ آژانس یا رسکار رفتم مامانم؟ شدی هم تو -  شوهریان 

 

 بش   زنش ...پولداره چقدر یارو ببی    !دیگه گاوی آخه -

وی این دیگه  این اینکه جا کن  نیم تحمل رو بوگندو می 
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یم خوفناکش خفن ماشی    با برگردی رسکار از شب وقت

 .میکنه پیاده خونه دم بردت

 

 رویا ذهنیت تمام .آیدیم حوا لب به خنده تصوراتش از

یم شوهر دنبال حوا برای .گذردیم مردها حوش و حول

 ...خودش برای و گردد

 

 یه بری هاشونومهمون   این از چهارتا بزن رو پرسه تو -

 شمیم مدیونت عمر آخر تا دیگه زن  یم من برای شوگرم

 .میدم کرایه بهت هاتنالهچص برای هم شنوا گوش

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵پارت#
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 :زندیم لب خسته و خنددیم

 

 .کن  یم فکر تو که نیست شکیل اون اصال همت -

 

 چیه؟ همت -

 

 و زده برق رویا درشت چشمان لحظه آن که داندیم

 با و کرده غنچه را لبانش است، خنده رستارس صورتش

 :گویدیم هیجان

 

عیل بگو -  هم روز هر برو باالش  و قد قربون جون، امی 

کت تو جلوت هایبرگه روی  قلبم یه عیل امی   بنویس رس 

عیل اوف .خودت اسم بعدشم بکش  انقدر !حوا و امی 

 عشق تب در تو کنه اخراجت ببینه اسمشو بیاد بنویس

ین   با ببین   یهو بسوزی  خونتونه در دم گلدسته و شی 

 میوفته کنهیم غش خانمم حوا وکیلم؟ خانم حوا میگه

عیل آقای بغل تو   !خان امی 
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 .شوندیم مجبور خنده به هم او لبان رویا تصورات از

 زمان و ساعت کنارش که است هایشبازی دیوانه همی   

 .ندارد معنا

 

ه کالهمون دربیاری بازی عرضهن   بخدا ببی    -   توی می 

 !خوامیم شوهرم .بشم خاله میخوام من !هاهمدیگه

 

 کوپه در نفر چند نگاه وقن   و خنددیم دار صدا اختیارن  

یم پایی    را رسش زده خجالت بیندیم خودش روی را

 :گویدیم آرام و اندازد

 

 نگاه بهم زدن زل همه بردی آبرومو .دیوونه حاال بسه -

 !داری پرس دوست تو بکش خجالت .میکی   
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 گمشو برو بردم؟ آبروتو من خندییم اسب عی    تو -

 بعدم .ایش شده ادم من واسه شه عروس میخواد

 خودش دخی   دوست منو اون یک بود کجا پرس دوست

 دونسته؟

 

 باق   داندیم کهآن وجود با  !دانستیم هم رویا خود

  .پیچدیم هم به دلش ویل نیست جدی رویا حرف

 

 !رویا -

 

 .باشم شده ناراحت دستش از شده نگران باز گمشو -

 .همت آقای خانم خداحافظ .بابا خونتون برو

 

 .خنددیم دوستش بازی دیوانه به دلش توی !احمق رویای
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 ساختمان از ترت عقب خانه چند سفیدرنگ پرشیای

یم واحد در به را گوشش  حال این با ویل بود پارک

 .شود مطمی    حضورش از تا چسباند

 در کلید هاشنبهسه ویل بود کرده باز کلید با را پایی    در

 تا کردیم صی   و زدیم در همیشه .انداختنیم باال قفل

 .کنند باز برایش را در

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۶پارت#

 

*** 
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 .بشیند تر راحت تا بود داده عقب کیم را ماشی    صندیل

 در قفل در را کلیدش دخی   تا ماند منتظر ساعن   نیم

 .رفت باال و چرخاند

 نشست آنجا و بود پارک جلوتر کیم سفید پرشیای هنوز

 .شود مرور ذهنش در هزارم بار برای چی    همه تا

 دو تنها چشمانش .بود مهم رویش پیش هدف فقط

 به نهایتن   که نام یک و دیدیم را براق عسیل چشم

 قرص همچون صورت به شبیه درست ...بود زیبا نظرش

 !ماهش

 صندیل به .بود نگذاشته کم دخی   این خلق در خدا

 :گفت لب زیر و کرد نگاه کناری

 

 !بودی کرده ست رورسیت رنگ با رو عطرت بوی -

 

 بوی عجین   طرز به ماشی    فضای بود شده پیاده وقن   از

ندر و 
َ
 اگر حن   !بود بنفش دخی   این رنگ .بود گرفته ل

 .بود بنفش برایش رنگش هم باز داشت تن به سی   
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 در پوشسیاه مرد که نشیندیم انقدر معمول طبق

 .برود سفید پرشیای سمت به و ببندد را ساختمان

 .کافیست آشنایش قامت ویل اوست به پشتش

 رود،یم و شودیم دور پرشیا وقن   حن   .نشیندیم هم باز

پرده به .کندیم نگاه دوم یطبقه یپنجره به و نشیندیم

  هایگلدان که پنجره پشت هایگل و سفید های
 

رنیک

ک یسایه ...کشدیم خود سمت به را چشم شان  را دخی 

 .بیندیم هم

دیم پنجره از نگاه خوردیم زنگ که موبایلش  به و گی 

 با مادرش یگرفته قاب صورت .دوزدیم گوش   یصفحه

  .افتدیم آن روی خودش اهدان   رنگ سی    رورسی

یم پخش ماشی    بلندگوهای از صدایش دهدیم که جواب

 .شود

 

عیل -  پرسم؟ امی 
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 .رسم یسایه سالم -

 

ی مادرش بخشآرامش صدای   اکسی   از چی  
 
 دوباره زندیک

 .ندارد کم

 

 جان؟ مامان خون   .دلم عزیز بشه فدات مادر الیه -

 

؟ شما .شکر الیه -  خوبی  

 

 .داندنیم عیب را مادرش رضایت برای شخصین   تناقض

 او که همانطور .کندیم رفتار خواهدیم او که همانطور

 پسنددیم او که همانطور و زندیم حرف دارد دوست

 .کندیم عمل

 

 .خوبیم هم ما خداروشکر پرسم جونم به بالت و درد -

 خونه؟ نمیای امشب
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 فقط شما از منظورش .اندازدیم باال را ابرویش تای یک

 !بود مادرش

 

  .راهم توی میام دارم -

 

 .بخوریم هم با نخوردم شام من مادر بیا -

 

 یک از کمی   .راند خانه سمت به و کشید عمیق   نفس

 ...بود فاصله پدری یخانه تا رب  ع

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۷پارت#
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 میان رنگ سفید دری کرد، باز ریموت با را پارکینگ در

 آن هوای هم تابستان در حن   ...رساشین   ایکوچه

 .است تهران شهر باق   از ترخوش منطقه

 اندساخته طبقه هفت شش هایآپارتمان را در طرف دو

 که دری .است مانده باق   میان این سفید دری تنها و

 .ندارد خانه یک پارکینگ به شباهن   هیچ

 ساختمان   و خانه هیچ رسدیم نظر به کن   نگاه باال از اگر

 دو و شودیم دیده دیوار یک تنها .نیست در پشت

  .طرفی    در بلند ساختمان

 بزرگ عمارت ورودی راه که خوردیم داالن   به در درواقع

 را چشمانش که بزرگ و قدییم باغ   خانه ...است همت

 .بود کرده باز جاهمان در

ین  محفوظ ایخانه ویل نیست شهر شمال یمنطقه بهی 

ف بدون و  هیچ و شده بازسازی که ساختمان   .است ُمرس 

  .ندارد خود در را قبل سال پنجاه معماری از اثری
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  و گرفته جدید بون   و رنگ چی    همه
 
 درش هاهمت زندیک

 .دارد جریان

 هاماشی    باق   مزاحم که کندیم پارک جان   را ماشی   

اهنش هایدکمه راه میان .نباشد  وقن   و کندیم باز را پی 

 .است باز هایشدکمه نیمه تا کندیم باز را خانه در

 :گویدیم و اندازدیم دیوار روی ساعت به نگایه پدرش

 

 .اومدی دیر بابا، سالم -

 

یم عذرخوایه و دهدیم سالیم .اندازدیم پایی    را رسش

 .کند

 

کت کارای -  کارو کردن اضار علوی خانم بود مونده رس 

، تموم کت مسی   موندم منتظرشون کی   و تا رس   رو می 

 .ترافیک موندم هم بعد نیست امن نرن پیاده
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 دریافت را رضایتش حس تواندیم پدرش به نگاه بدون

  .کند

 

  .آفرین کردی، خون   کار -

 

یم حرفشان میان بود، کرده سالم ورود بدو همان مادرش

 :گوید

 

 قورمه چه ببی    کن عوض رو لباست برو جان مامان -

ی  .میوفته دهن از عزیزم برو .پختم برات ایسی  

 

 بود سخت !افتادن   دهان از چه ...شب دوازده ساعت

ی از را تظاهر که او برای نه ویل نخندد  یاد بهی   هرچی  

 .بود گرفته

 :گفت و زد آن به تقه چند خواهرش اتاق در جلوی
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 بیداری؟ زهرا -

 

ی برام اگر -  .خوابم نه اگر آره خریدی چی  

 

 تخت روی خواهرش .کرد باز را اتاق در و خندید

ین با را گوش   معمول طبق و بود خوابیده  یفاصله کمی 

 .بود داشته نگه چشمانش از ممکن

 

 نمیخوری؟ شام مثال؟ جر  -

 

دیم شکمش به را دستش  :گویدیم و گی 

 

؟یم آب اینو تو بخورم شام من -   کن 

 

 .باشگاه برو پاشو دیگه تنبیل -
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 را همدیگر عاشقانه .رفت برادرش برای ایغره چشم

 !بودند برادر و خواهر هرحال به ویل نداشتند دوست

عیل از سال دو زهرا  آخر فرزند و بود ترکوچک امی 

 بودن مرد مسلما که همت یخانواده هم آن ...خانواده

 
 
 !کردیم تر راحت میانشان را زندیک

 و بود ازدواج یمعقوله خانواده با مشکلش ترینبزرگ 

 که ایخانواده ...شدیم زیادتر و زیاد داشت که سن  

 .هستند اشفیلمنامه اصیل بازیگران مذهب و سنت

 

 آش یه برات که شام رس برو فعال توروخدا، کن ولم -

 .روغنه کیلوش سه پخی   

 

 

 

  نظرچشم#
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 ۱۸پارت#

 

 بحن   واقعا که نداشت شک .بود آمده او از زودتر زهرا

یم کردند،یم سکوت اینطور وقن   .آمد خواهد میان به

 .کنند فراهم را صحبت یزمینه خواستند

 پخته خون   آش برایش بود، گفته هم درست خواهرش

 ...میلش باب کامال !بودند

 

ی قورمه غذان   هیچ بگردی، رو دنیا -  .نمیشه مامان سی  

 .نکنه درد دستت

 

  .مادر جونت نوش -

 

 مادرش که بکشد پلو برایش زهرا تا برد جلو را ظرفش

 :داد ادامه
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  زنت به کردی ازدواج دیگه روز دو -
 

 مامانم غذای نیک

ه، قهرش خدا !هاخوبه  روی تو .داره گناه جوون زن میگی 

 .تره خوشمزه تو غذای بگو پرسید اگر منم

 

 :گفت بیخیایل با و خندید

 

 .است عشق رو خودتون مادر، بود کجا زن -

 

 دوست هایشتفاوت تمام با را مادرش .گفتیم اغراق ن  

 فهمید زمان مرور به ویل نبودند هم شبیه شاید .داشت

د لذت کنارش تفاوتش همی    با تواندیم که  به تظاهر .بی 

 .کردیم خوش هم اورا دل بودن شبیهشان

 

عیل آقای -  .بدن زنت میخوان کن توجه همت خان امی 

 عالمه یه میون زیاده خییل شما برای خداروشکر که زن

 .اونور یا بری اینور نمیفهیم خودت دلی  
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 قاشق   .کرد اشاره مادرشان و پدر به ابرو و چشم با و

ازی ساالد از دیگر  .انداخت باال شانه و خورد شی 

 :کرد زمزمه پدرشان

 

 ویل هست زیاد شما برای مرد که همونطور هست زیاد -

 نظر از و باشه موجه و کماالت  با که پرسی و دخی  

 
 

 .مهمه بخوره هم ما یخانواده به فرهنیک

 

 کن معطلشون یکم مردی، خییل گرم دمت داداش -

 .شن بیخیال رو ییک من بشن خودت رسگرم

 

یم استغفار هم پدرشان و گویدیم لب زیر نوجر  مادرشان

 :کند
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یم شوهر وقتش به هم شما جان، دخی   بخور رو غذات -

ی سخت کیم .کن    .میشه حل مشکل بذاری کنار رو گی 

 !میشدی هم داربچه باید االن تا

 

 جواب ن   را پدرش و کرد نازک چشیم پشت زهرا

 .گذاشت

 :گفت مادرش که بود شدن خایل به رو هایشانظرف

 

 برای کیم کن  نیم احساس خودت جان، مامان -

 باال برات آستین   زودتر نیست بهی   شده؟ دیر ازدواجت

 بزنیم؟ باال

 

 

  نظرچشم#

 ۱۹پارت#
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مم بخواین رو حقیقت بگم، جر  واال -  بهتون شدیم رس 

 یه بذارم درمیون باهاتون خوامیم که وقته خییل .بگم

 .کنی    پیدا مناسب و خوب دخی  

 

 وصف شودیم پا به شامشان یسفره رس که حایل و شور

یم را پرس روی و شده بلند جا از مادرش .است ناپذیر

عیل .بوسد یم بوسه  مادرش دست به و شودیم خم امی 

 .بوسدیم را پرسش رس گشاده روی با پدرش و زند

 

 بشکن و رقصدیم نشسته و آورددریم صدا لب زیر زهرا

 .زدیم

عیل ازدواج شوق از همه  .کنندیم رس هاآسمان در امی 

 

 نداری؟ نظر زیر رو کش خودت -
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یم و دزددیم او از چشم .است بودار مادرش حرف کیم

 :گوید

 

 .جمعه خیالم کنید انتخاب شما -

 

 نه .کباب نه و بسوزد سیخ نه که دهدیم پاسخ طوری

 .مثبت نه و است منق   پاسخش

ی از تردقیق ریزیبرنامه  الی و بخواهد که است چی  

  .برود درزش

 

 کنم؟ صحبت خانم حوا مادر با جان مامان -

 

 و کندیم نگاه مادرش به .دهدیم نشان متعجب را خودش

 :دزدید چشم او از دوباره

 

 .میدونی    صالح شما هرطور -
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عیل العملعکس  .کنندیم برداشت رضایتش بابت را امی 

 

؟ هم شما محمدجواد آقا -  موافقی  

 

عیل فقط شناسند،یم را حوا خون   به همه  تا که بود امی 

کت به ورودش روز  .بود نشده روبرو او با مستقیم رس 

 

 .شناسمنیم خانم حوا از بهی   -

 

 .مادر بش   خوشبخت الیه ...شکرت خدایا شکر، الیه -

 راض   هم خانم حوا انشاهللا .زمان امام آقا سایه زیر

 .کنیمیم برگزار رو مراسم زودتر باشن

 

 .شودیم بلند جا از و دهدیم نشان زده خجالت را خودش
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 ...اجازه با شما، جوار در -

 

 :گفتیم که شنید را مادرش صدای شد که دور

 

 .رسمیم بعدیمم آرزوی به دارم مادر، بش   بخت سفید -

 

 .کنه تحمل رو دیوونه این تونهیم حوا فقط -

 

 :زد ترس   پدرش

 

 !زهرا -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰پارت#
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*** 

 

 استیل   سین   و بود خریده گل بود رفته صبح از

 کرده تزئی    طبییع هایگل با را شانمیهمان   مخصوص

 .بود چیده رویش مرتب را هاوفنجان بود

ی از خانه د برق تمی    انجام هم الزم خریدهای تمام و می  

 .بود شده

 روی نه !بزند حرف توانستنیم یاسین   خانم حرف روی

 ...یاسین   خانم حرف روی نه و حاج   حرف

 با و بود گرفته تماس یاسین   خانم که ایلحظه از

 بود، درگی   فکرش .نبود آرام بود کرده صحبت مادرش

 بودن کننده غافلگی   همچنی    و شان اجازه کسب درگی   

 .اجازه کسب این

کت در که هفته یک آن تمام  از تصورش کردیم کار رس 

عیل  که مردی .بود زودجوش و عصن   مردی همت، امی 

 !کند خطا پا از دست او تا است منتظر
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 یک در او با تنها روزی اگر کردیم فکر هفته یک آن تمام

 حوا رس حتما و بماند زنده شودنیم حاض   باشد جزیره

 یاسین   خانم پیشنهاد از قبل شب   همان حن   .ُبردیم رو

و در جلوی هم  ...حاال و بود گرفته هدف را غرورش می 

 .بیایند اشخانواده با خواستگاری برای تا بودند منتظر

 

 مادر؟ حوا -

 

خانه خایل دیوار روی از را نگاهش دیم آشیر   به و گی 

یم و زندیم حالش ن   صورت به لبخندی .دوزدیم مادرش

 :گوید

 

 حوا؟ دل جان -

 

یم خون را دخی   دل اشپریده رنگ صورت و ناتوان لبخند

 ممکن که بود کرده خوش را دلشان دکی   که همی    .کند
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 بود، داده جواب هادرمان و بماند زنده بیشی   است

 .داشت ارزش دنیا تمام یاندازه به برایش

 دور به را دستانش نشیند،یم مادرش دست کنار رودیم

پش عادت به و کندیم حلقه گردنش
ُ
یم او لپ به را ل

 .چسباند

 

 .آخه جونم به مامانم بالی و درد -

 

 عقب که کیم .نشست صورتش روی مادرش یخ دست

 .گرفت جای اشگونه روی هم اشبوسه رفت

 

 .بگی   گاز رو زبونت -

 

ش دست روی آرام  :زندیم دخی 
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ش ببینه کجاست صادق آقا شدی، بزرگ چقدر  -  دخی 

 عروس خوادیم و شده خانم چقدر شده؟ ماه چقدر

 .بشه

 

 .بشم عروس خوادنیم دلم من مامان -

 

 مادر؟ دل عزیز چرا -

 

 را دستش زن و گذاردیم مادرش الغر پای روی را رسش

ش لخت موهای انبوه الی  .کشدیم دخی 

 

 .خوبه باش   باهام هم شما اگر کنم؟ چیکار رو شما -

 

ط براش خواییم - وط و رس   باید مادرم که بذاری رس 

 باشه؟ باهامون
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 .کندیم وادار خنده به را مادرش که گویدیم اوهویم آرام

 

  اول مریضت مادر گهنیم اونوقت -
 
 بیاد خوادیم زندیک

؟ که بشه آوار ما رس  جر

 

عالقه بخاطر گفتیم رویا .دهدیم فشار را گلویش بغض

دیم سخت او به اش  جلب برای ایمسئله هر رس و گی 

 .زدیم ترس   که بود اشتوجه

عیل رفتار باید دانستنیم اصال بود، شده گیج  همت امی 

 .نه یا کند برداشت تنفر را

 

؟ حاج   !اونجا بیام من هم بعد -  رس خواستمیم اگر جر

 کردم؟یم ازدواج باشم تو بار

 

 

  نظرچشم#
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 ۲۱پارت#

 

 بیمار و خندان همیشه صورت .بنددیم را چشمانش

دیم نقش چشمش جلوی پدرش   .گی 

 خییل اواخر .فهمدیم چشمانش از را این است، نگران

 قبل از بیشی   را مادرش و حوا رفتنش با و بود شده اذیت

  .بود کرده تنها

سه روزها همان از و بود رفته پدرش که شدیم سایل سه

 .بودند شده عیاق حاج   با هاشنبه

 

 یجعبه و رفت باال رویاهایش در پدرش لب یگوشه

ی  :گرفت جلویش سی  

 

 خدا به و هللا بسم بگو ویل جون، بابا سخته راهت -

 .کن توکل
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ی  بسته را چشمانش فقط .بود بیداری و خواب بی    چی  

 تا که پدری .بود کرده حس خودش کنار را پدرش و بود

 را او مسی   از بخش   تا هم اشمدرسه سال آخرین همان

 .رساندیم

 .بود کرده تمام حقش در را پدری که انصافا

 

 راه چشمش یگوشه از که اشیک قطره و کرد باز چشم

 مادرش کنار و شد بلند جا از .کرد پاک بود گرفته

 :گفت و گرفت دست در را دستانش .نشست

 

 باشه؟ کن دعا برام -

 

 صدا دلیل تنها تو کنم؟ دعا براش که دارم کیو تو جز -

 .من برای خدان   کردن
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یم ادامه مادرش که است عیان انقدر حوا نگران چشمان

 :دهد

 

 نبودن خانم پری و حاج   حسابت طرف اگر دونمیم -

 شکل قربون مادر ویل بیان دادینیم اجازه همیشه مثل

 چند نیست معلوم میدون   من از بهی   خودت بره، ماهت

 جون همه المروت مرض   این .بمونم زنده دیگه صباح

 .گرفته منو

 

 مادرش دهان روی دست .نشیندیم اشک به حوا چشمان

یم را دستش آرامش با او ویل ندهد ادامه که گذاردیم

 :کشدیم پایی    و بوسد

 

؟ پرس از بهی   یک -  کم دیدیم؟ خون   ازش کم حاج 

 داشته؟ کم خون   از خانم پری کرده؟ محبت بهمون

ی هم پرسش هزارماشاهللا  از جر  .نداره کم آقان   از چی  

 میشه؟ رسشون ایمون و دین که تر مهم این
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  نظرچشم#

 ۲۲پارت#

 

 که من .خوشه بابا و شما خی   دعای امید به دلم فقط -

اییط هیچ تو  .زنمنیم حرف یاسین   خانم حرف روی رس 

 .خدا به توکل

 

 .ندارد بیشی   را اوالد یک همی    است، نگران هم مادرش

 جنگ هایآخر که بود چهارساله پرسی اولشان فرزند

 از را حوا ناراحن   و غم سالها از بعد و بود شده شهید

 !بود عمرشان ...بود جانشان .بودند گرفته هدیه خدا

 

 .خواستگاریته شب کن آرایش یکیم جان، مامان پاشو -

 .هامیان کم کم شو بلند
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 که اتاق   .رفت اتاقش سمت به و کرد اطاعت مادرش از

 و بود مانده یادگار به مدرسه زمان از تحریرش می   

 آن یادگاری دیگر داشت آینه درش روی که کمدلباش

 .بود روزها

 

 و خوابیدنیم تختش روی که پیش سال سه همان از

 یک به را خودش تخت رفتیم خواب به مادرش کنار

زن  .بود کرده اهدا نیازمند پی 

اهن ه کیم ایرورسی و کرد تن به یاش یساده بلند پی   تی 

شلواری جوراب .بست صورتش دور کامل حجاب با را تر

 .پوشید هم سفید روفرش   و کرد انتخاب سفید را اش

گل و سفید یزمینه با چادری و کرد آرایش نامحسوس

  .انداخت رسش روی یاش های

 

یم تظاهر نه باشد، اشواقیع خود خواستیم همیشه

  .بود خودنمان   دنبال نه و کرد
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ی آخرین   دستبند داردبریم که چی  
 

 که است ایسنیک

 انگشت هر از گفتیم یاسین   خانم .بود ساخته خودش

 .باردیم هی   حوا

 روی منتظر و بود کشیده رس به را چادرش هم مادرش

ی .بود نشسته مبل  همت یخانواده که نکشید طول چی  

دند را در زنگ  به بزرگشان پرس ...بودند نفر هشت .فرس 

 .بودند میهمانشان هم خانواده همراه

 در جلوی تنهان   به حوا و شودیم بلند جا از فقط مادرش

  .کند دعوتشان داخل به تا رودیم

 به را عروسش و دخی   خانم، و ایستدیم عقب حاج  

  .شوندیم داخل مردها بعد و فرستدیم داخل

 رنگیست ایرسمه شلوار و کت بیند،یم که لباش آخرین

 و تر روز به .دارد متفاوت مدیل قبل دوتای نسبت به که

 خود که فهمدیم رسش آوردن باال بدون ...تر براق

عیل  !رئیسش !است همت امی 
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دیم سمتش به را کریستال بزرگ گلدان  آرام سالیم و گی 

 .گویدیم بفرمایید و دهدیم

 

د را سنگی    گلدان خواهدیم و بردیم جلو دست حوا  بگی 

عیل که  :گویدیم امی 

 

 :بذارم کجا بگی    سنگینه -

 

 .زندیم اشاره مبل جلوی می    به و کندیم تشکر زیرلب 

 

 .ببخشید لطفا، اونجا -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۳پارت#
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دنیم باال را رسش خانه به ابتدا همان .گی   و رودیم آشیر 

 پری شود بلند جا از خواهدیم که مادرش .ریزدیم چای

 شودیم بلند و اندازدیم مبل یدسته روی را چادرش خانم

 .بشیند خواهدیم او از و

 

 خودم من آه آ ببی    .برم قربونت بشی    جان فاطمه -

ین   و میوه همه برای  .ذارمیم شی 

 

دیم حاج   جلوی را چای سین   حوا  لب زیر و گی 

 :گویدیم بفرمایید

 

 .میش   خودم دخی   آخرشم بودم گفته بهت -
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 گریبان در بیشی   را اشچانه و شودیم رسخ حوا صورت

 راهش یبدرقه خانم پری و حاج   لل  هزارماشا .بردیم فرو

 .شودیم

دیم چای همه برای عیل جلوی انتها در و گی   .ایستدیم امی 

 

 .زیبان   سین   چه -

 

 .کندیم تعریف اشسین   یگوشه تزئی    از

 

 .ممنون -

 

های کجای جان مامان -  ماهه دیدی؟ رو فرشته این هی 

 .ریزهیم هی   تا صد دخی   این انگشت هر از .ماه

 

عیل  .داردبریم را چای حوا به کردن نگاه بدون امی 
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 .نیست شیک کماالتشوندر -

 

 هم خودشان که دامادیست و عروس روی هانگاه یهمه

 حساب به شده تمام هاآن برای چی    همه دیگر دانندیم

 داماد و عروس تا کافیست جلسه یک همی    .آیدیم

 انجام را نهان   هایصحبت باید فقط و شوند حساب

 .دهند

 

 خواهدیم و دهدیم قرار جلویش را مادرش فنجان حوا

ین    مجبورش و دهدنیم اجازه خانمپری که بچرخاند شی 

 .بشیند تا کندیم

 

 .نیستیم غریبه هم ما و زیاده خوردن برای وقت -

 

ین    حوا ی«آخه» جواب در و گذاردیم دهان در ایشی 

 :گویدیم
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م، کنارمون بشی    .راحت خیالت آه، آ -  هایحرف دخی 

ین   از تریمهم  .داره وجود پذیران   و شی 

 

 اندنشسته دورتادور همه .استکوچک شانخانه پذیران  

 عطیه .نشیندیم نهارخوریمی    صندیل روی هم حوا و

 رودنیم لبش از لبخند و دارد بغل به نوزادی عروسشان

 مادرش پای به را خودش نم ایسالههفت شش پرس و

 .است چسبانده

 

 خدابیامرز صادق تولد شهریوره، چهارم و بیست امروز -

 ...هست هم

 

 قطع را حاج   حرف و گفتند ایخدابیامرزه هم با همه

عیل کشید، عمیق   نفس حاج   .کردند  دندان خفا در امی 

 .کرد بغض پدرش نبود یغصه از حوا و سایید هم روی
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 برایش حن   و بود بوسیده را پدرش عکس بارها صبح از

 .بود پخته هم کیک

 و انداخت دیوار روی حوا پدر عکس به نگایه حاج  

 :داد ادامه

 

 رفیق .گرفتم یاد خییل ازش من .بود درسن   مرد خییل -

ه و سال هفت .بودیم گلستان و گرمابه
ُ
 جبهه هم با ماه ن

 .بودیم

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴پارت#

 

 کرده وابسته خانواده به بیشی   را او بودنش فرزند تک

 تمسخر مورد جانبازش پدر بخاطر همیشه اگر حن   .بود
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 مزایای بودند معتقد هایشهمکالش و گرفتیم قرار

ی  ...دارد هاآن به نسبت بیشی 

 خوب توانستنیم هاپدر یهمه مانند پدرش اگر حن  

 مورد و فهمیدندیم خون   به همه را این و برود راه

 دوست را پدرش حال این با ویل دادندیم قرار تمسخر

 .داشت

 دیگر هایشریه و شدیم بین  پیش صادق آقا مرگ آنکه با

 مرگش با ویل نداشتند را شهر دم و دود تحمل برای توان  

 
 
ش زندیک ات دستخوش را دخی   ...کرد سخن   تغیی 

 

 حاال و بوده همیشه هست، هم من دخی   صادق دخی   -

 و خوشبخن   .میشه عزیزتر برام هم قبل از وصلت این با

  .بدم باید من که تضمینیه خوشحالیش

 

عیل مشت کش یم ترمحکم پایش روی که دیدنیم را امی 

 داشته نگه محکم هم روی انقدر که هان  دندان و شد

 .آوردیم درد به را فکش بود
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عیل از -  امیدوارم .ندارم رساغ اعتمادتر قابل خودم امی 

 .کنه سفید رو مادرشو هم و من هم پرس این

 

عیل مادر   انشاهللا  .شودیم همراه عروسشان و برادر با امی 

 :دهدیم ادامه پدرش

 

یه یرسمایه صادق نباشید، هم مخارج نگران -  یجهی  

ش ده من به رو دخی   دوست که زمان هر حواجان .سیر

 و خونه .کنه خرید راحت خیال با بره تونهیم باشه داشته

 .کنم تقبل دارم وظیفه بنده هم عروش

 

 :زندیم لب انداخته زیر به رسی با آرام خانم فاطمه

 

  از خدا -
 
 .نکنه کمتون بزریک
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  لبخند با خانم فاطمه جواب در خانم پری
 

 و همیشیک

 :گویدیم آرامشش از پر نگاه

 

 حوا نیست بهی   جان حاج   .دلم عزیز استوظیفه -

عیل و خانم ؟ صحبت کالمدو امی   راض   اگر بعد کی  

 بدیم؟ انجام رو نهان   هایصحبت بشینیم بودن

 

  که هایشانگشی   از ییک حاج  
 
 بند کل سنگش بزریک

 چرخاندیم دست در گرفتیم را وسطش انگشت پایین  

 :گویدیم و

 

 ...بدن اجازه خانم فاطمه اگر -

 

 :پردیم حرفش توی خانم فاطمه
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عیل حواجان .شماست دست هم ما یاجازه -  رو آقاامی 

 .عزیزم اتاقت کن راهنمان  

 

 آرام و شودیم بلند جا از ببخشید و چشم با حوا

عیل به بفرماییدی  افتدیم راه جلوتر خودش .گویدیم امی 

عیل هنوز و  :گویدیم که است نشده داخل امی 

 

 بیارین؟ آب لیوان یه لطفا میشه -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵پارت#

 

عیل ورود از بعد و گویدیم چشیم حوا   خارج اتاق از امی 

خانه به بقیه نگاه زیر و شودیم  آب پارجر  و رودیم آشیر 
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کوزه و لیوان .گذاردیم سین   داخل و کندیم درست خنک

 .دهدیم قرار سین   داخل را گالب مخصوص مینیاتوری ی

 روبه و کندیم پیش را اتاق در برد،یم اتاق به را سین  

عیل  :گویدیم است ایستاده هنوز که امی 

 

شستید؟ شما چرا وای -
َ
 ن

 

ون را تحریرش می    صندیل  .کندیم تعارف و کشدیم بی 

 

؟یم کجا شما -  شینی  

 

 .زمی    جاهمی    -

 

دیم حوا دست از را سین   بریم رسجایش را صندیل و گی 

 .نشیندیم اتاق وسط زمی    روی جاهمان و گرداند
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 .زمی    شینمیم منم پس -

 

 .بشینی    باال شما زشته خییل اینطوری -

 

 :گویدیم و ریزدیم آب لیوان   خودش برای

 

 .راحتم اینطوری من -

 

 روی را چادرش و نشیندیم فاصله با روبرویش هم حوا

 .کندیم مرتب رسش

 در ویل است برقرار سکوت منوال همان به دقیقه چند

عیل نهایت  .شکندیم را بینشان سکوت امی 

 

 رودرواش باید چون کنمیم صحبت ترراحت یکم من -

 .بذاریم کنار رو
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عیل که گویدیم بفرمایید آرام انقدر یم سخن   به امی 

 .شنود

 

 نه؟ یا باشی    شاغل دارین دوست خودتون شما -

 

دیم باال که را رسش حوا ه چشم دو با گی   که صورن   و تی 

  .شودیم مواجه پوشانده را آن سیاهش هایریش

 جذابیت بخواهد اگر است دروغ و دارد برق چشمانش

 اشمردانه تیپ و بلند قامت .کند پنهان را اشظاهری

 .کندیم چندان صد را جذابیتش

 :گویدیم و دزددیم چشم

 

ون میدم ترجیح من بله -   .کنم کار خونه از بی 
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 توی هم االن .باشه شاغل همرسم دارم دوست من -

کت  عروش زمان تا فعال ویل دارم نیاز حضورت به رس 

ه  .نشه خی   با بینمون جریانات این از کش بهی 

 

 

  نظرچشم#

 ۲۶پارت#

 

عیل که کندیم تصور خودش با .کندیم سکوت حوا  امی 

 .باشد پشتش ایشایعه خواهدنیم دلش

 :کندیم تایید را حوا تصور رسیعا هم او خود

 

 .باشه پشتت حدین   و حرف ندارم دوست -

 

 .کندیم خطاب شخص اول اورا و شده خودمان   لحنش

عیل و گویدیم ای"اممتوجه" حوا  :دهدیم ادامه امی 
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 روزه ده،دوازده محرمیت یه باشی    راض   اگر گفی    آقام -

ت والدت مهر چهار برای و بخونیم  قرار رسول حض 

 .بذاریم عقد

 

 روز دوازده مبعث روز تا است، شهریور چهارم و بیست

 ...مانده

 شک ن   .شودیم مادر حال و عقد مخارج و خرج نگران

دنیم کمک حاج   از مادرش   .گی 

 

 ...مخارج کنم، صحبت مادرم با باید من -

 

عیل  :گویدیم و کندیم قطع را حرفش امی 

 

ده آقام به رو چی    همه پدرت .نباش مخارج نگران -  .سیر
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 :گویدیم و کندیم مکث کیم

 

کت از بعد کنمیم هماهنگ باهات فردا -  دنبال بریم رس 

 دن   برم چهارشنبه و شنبهسه باید من چون عقد خریدای

 .بیوفته عقب کارا ترسمیم

 

عیل کالم و لحن از دیم خون   حس امی   از کیم .گی 

 و ترمقبول همت یخانواده از .شودیم کم اضطرابش

  .شناسدنیم اعتمادتر مورد

 

  .انشاهللا -

 

ی یه فقط -  ...چی  
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ه چشمان به را نگاهش دوباره عیل براق و تی   .دوزدیم امی 

 کندیم نگاه او به که بار هر و افتاده دلش به مهرش

 .آیدنیم هم بدش همچی    او از که شودیم تر مطمی   

 

ی؟ چه -  چی  

 

  ای؟راض   ازدواج این به خودت -

 

 راض   قبل دقایق   تا .بردیم فرو گریبان در بیشی   را رسش

 که همی    ویل آمدند، اتاق به که لحظه همان تا نبود،

 افتاده چشمانش در نگاهش و بودند کرده صحبت کیم

 .بودند رفته را اول قدم بود

عیل و گویدیم "بله" لب زیر  که جدی لحن همان با امی 

وع  :گویدیم بود کرده صحبت به رس 
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 عقد یسفره رس من با خودت رضات به دارم دوست -

 خوامیم شخصیم رضایت با من که همونطور .بشین  

 .بشینم

 

 .اممتوجه بله -

 

__ 

 نویسنده ذهن یزایده همه هامناسبت و هاتاری    خ *

 .است

 

 

  نظرچشم#

 ۲۷پارت#

 

عیل  یبسته و بردیم فرو شلوارش جیب در دست امی 

 کوچک خییل یکیسه یک .کندیم خارج آن از کوچیک
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یت قویط ابعاد در  و دهدیم قرار دستش کف .است کی 

دیم حوا سمت به  :گی 

 

 .خانمه حوا مال این -

 

عیل به بعد و کندیم کوچک یکیسه به نگاه یک حوا  امی 

  .است دوخته چشم او به منتظر که

 

؟ برای -  جر

 

ون، بریم اتاق این از االن -  نشون انگشی   مادرم بی 

 دوست من .خونهیم محرمیت هم آقام و کنهیم دستت

 .بدم بهت خودم رو نشونم داشتم
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دیم رنگ حوا یگونه  حی    .بردیم پیش را دستش و گی 

عیل دست کف به انگشتش نوک کیسه برداشی     امی 

 .کشدیم را دستش رسی    ع و کندیم برخورد

 

 .نبودم زحمت به راض   ممنونم، -

 

عیل  .کندیم بلند را حوا چادر یگوشه و شودیم خم امی 

 :گویدیم و گذاردیم آن روی را لبش

 

 .خانم حوا رحمن   شما -

 

 و مرد این جوار در دیگر بود، هم دیل لحظه آن تا اگر

 دنیای در انگار ...بود ریخته تماما کارهایش و هاحرف

  جدیدی
 
 شاید !ها افسانه به شبیه دنیان   کرد،یم زندیک

 موازی دنیان   شاید .ایافسانه هایشاهزاده یقصه هم

 ...بود شده پرت جاآن به که
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  به شباهن   هیچ بود هرچه
 
 !نداشت واقیع زندیک

 در قند همیشه گفتیم اشخواستگاری از که مادرش

 دیده را فاطمه مدرسه مسی   در پدرش .شدیم آب دلش

 فهیمه خاله وقن   گفتیم .بود رفته خواستگاری به و بود

 اشتباه که بود گفته مادرش گوش در بود آورده چای

 !آمدیم

  .خندیدندیم شانخواستگاری یخاطره به همیشه

 را ازدواج   چنی    شدیم ازدواج از صحبت وقت هر

  پانزده چهارده از .بود متصور
 
 خواستگار هم سالگ

 نیامده شانخانه به کش مورد چند از غی   به ویل داشت

 که کسان   البته .شدندیم رد اولیهصحبت در همه و بود

عیل ویل شدندیم رد اول یجلسه همان هم آمدندیم  امی 

 خانم پرس بلکه بود، همت آقا حاج پرس فقط نه ...همت

   .بود هم یاسین  

 برایشان دو هر حرف بود، خاص و عزیز طرف دو هر از

قابل درخواستشان و بود سند  .کردن رد غی 
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 که حاال و بود داده حاج   به را اختیار کمال و تمام پدرش

 .بود لرزانده هم را دلش دیگر

 

 حدودا کوچیک، خییل طالن   پالک و کندیم باز را بسته

 به ح حرف .است داخلش طال جنس از می  سانن   یک

 .است وصل آن به کوچیک آویز و شده نوشته فارش

 !حوا اسم اول

 

 .نکنه درد دستتون قشنگه، خییل -

 

 .مثبت جواب حساب به ذارمیم رو هدیه کردن قبول -

 

 و چرخاند را راستش دست آستی    چپ، دست با حوا

 .کرد پیدا را بود وصل آن به که ایقفیل سنجاق

 راست دست همان با را پالک و برد جلو را دستش

عیل جلوی  :گرفت امی 
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 سنجاق؟ این به کنی    وصلش برام کنم خواهش میشه -

 .مثبته جواب لباسم به اتصالش

 

 

 

  نظرچشم#

 ۲۸پارت#

 

 .است وصل آستینش یجادکمه کنار به قفیل سنجاق

 ...نظر چشم کوچک خییل آویز یک با سنجاق  

 

عیل  پالک برداشی    حی    و آوردیم جلو را دستش امی 

 جا و رودیم قلبش تا .نشیندیم حوا دست روی انگشتش

 !کندیم خوش
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 پالک .کندیم باز را سنجاق قفل و داردبریم را پالک

یم جاگی   شکل بیض   ُبعدی سه نظر چشم کنار درست

 .شود

 

  به -
 
 .ساداتحوا اومدی خوش من زندیک

 

دیم دندان الی را زیرینش لب حوا یم نگاه پالکش به و گی 

 .بود ندیده جان   لحظه آن از زیباتر .کند

 و خاص یهدیه ...چادرش یگوشه روی یبوسه

مهم همه از !اشنوزادی نظر چشم کنار پالکش نشسی   

 زنده که زمان   تا پدرش .کرد خطابش که حواسادان   تر

 .کردیم صدایش حواسادات بود

 

ون؟ بریم -  بی 
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 .کشید جلوتر را چادرش بازهم و شد بلند جا از حوا

عیل تا ایستاد و زد تعارف ون امی   .برود بی 

ون را پایشان که همی    ل زهرا گذارندیم بی   و کشدیم ک 

 .رودیم شانصدقه قربان یاسین   خانم

 

 حق امید به تا بخونیم محرمیت یه باشی    راض   اگر -

 .ببندیم عقد پیامی   میالد روز تعایل

 

 :گفت لب زیر خانم فاطمه

 

 .دونی   یم صالح شما هرجر  -

 

 :پرسید حوا به رو حاج  

 

م - ؟ راض   شما دخی   هستی  
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 .دونی   یم صالح هرجر  -

 

 :گویدیم حوا به رو و شودیم بلند حاج  

 

 .شوهرت دست کنار بشی    جان، بابا بیا -

 

 یک همی    .مسئولین   پر و سنگی    یکلمه چه ...شوهرت

 روی را فرسایش طاقت باز و مسئولیت یهمه کالم

 .دادیم قرار دوشش

 
 
 کردیم هان  لحظه و تازه اتفاقات دستخوش را اشزندیک

 و اصل باید ما و دادنیم معن   تنهان   به من دیگر که

  اصول
 
 .شدیم اشزندیک

 

 

  نظرچشم#

 ۲۹پارت#
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 یجعبه خانم پری و شودیم جاری محرمیتشان یصیغه

 دست به و آورددریم کیفش داخل از را انگشی   مخمل

عیل  و بود شده تمام نظرشان از چی    همه .دهدیم امی 

 .کردند برگزار موضوع کردن مطرح برای مراسیم فقط

 برای تا بودند حوا سمت از نگایه نیم منتظر فقط همه

 .کنند شادی وصلت این

ل و دست صدای با خانه فضای  خانمپری هایکشیدن ک 

 حواسادات .شودیم هیاهو پر و شلوغ نامزدی یک شبیه

عیل و اندازدیم زیر به رس زده خجالت  را دستش امی 

 .بوسدیم آرام و بردیم لبانش سمت به همه جلوی

 روی و گلو زیر حوا و است اشیک مادر دو هر چشمان

 موقعیت اضطراب .کندیم خیش احساس کمرش یتیغه

 که اینشدن   تمام گرمای و شدن لمس اضطراب جدید،

عیل نزدیک حضور از دیم خودش به امی   .گی 

عیل دیم را راستش دست امی   لمس را حوا انگشتان و گی 

ی .کندیم   با جواهرنشان انگشی 
 

 بزرگ نسبت به سنیک

ش انگشت روی  .نشیندیم انگشی 
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 انشاهللا ...تعایل حق پناه در زمان، امام آقا یسایه زیر -

 .بشی    خوشبخت

 

یم آغوش در را او خانمپری و کندیم تشکر لب زیر حوا

 یگوشه با را چشمش یگوشه اشک مادرش .کشد

ش تک برای لب زیر و کندیم پاک شست انگشت  دخی 

 .خواندیم دعا

 

ین رو دهانتون بفرمایی    -  مادر جان حوا .کنی    شی 

ین    .نیاوردی رو شی 

 

خانه سمت به و کندیم عذرخوایه حوا  .رودیم آشیر 

ین   دیم همه برای و چیندیم طرف در را شی   .گی 

ی هرکس  الیه تا بگی   باشه مبارک از گوید،یم چی  

 وقن   و کندیم تشکر زیر به رس حوا .بشی    خوشبخت
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ین   ظرف عیل جلوی نفر آخرین را شی  دیم امی  یم گی 

 :شنود

 

ین   این االن -  .داره خوردن شی 

 

 .جانتون نوش -

 

عیل ین   دوتا امی   :گویدیم و برمیدارد هم به شبیه شی 

 

 .بخور خودتم بیا .حواسادات برای اینم -

 

 زیر را حوا دل زدنش حرف آرام همی    .کندیم زمزمه آرام

  .کندیم رو و

 کنار سپس و کندیم تعارف چای محتوی با ای سین  

عیل   .نشیندیم امی 

 .است رویشان هانگاه تمام کندیم احساس
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 همه .شدنیم پاک هاخانواده لب روی از لبخند

 و بود رسگرفته آن از بخش   که وصلن   از خوشحال

 .بود شده چیده کامل طور به هایشمقدمه

 موکول مهرماه چهار همان به مراسمات باق   و رفتند همه

 و خرید برای داماد و عروس خود که شد آن بر قرار .شد

 .شوند قدمپیش کارها باق  

 خواب برای آنکه از قبل و کندیم مرتب را خانه حوا

 .رسدیم گوشش به اشگوش   پیامک صدای شود حاض  

ه بدون که ناآشناست ایشماره  صفحه روی سازی ذخی 

  .شودیم نمایان

 :کندیم تعجب مقابلش یجمله خواندن با و کندیم بازش

 

 «.كان مّما أجملَ  العالُم  صار أحببتك مذ»

 

 

  نظرچشم#
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 ۳۰پارت#

 

ری دلم گویندیم کهاین
ُ
 درک کامال دیگر حاال را ریخت ه

یم و خواندیم را پیام که لحظه همان درست .کندیم

عیل جز به کسهیچ فهمد  ایجمله با تواندنیم همت امی 

 .کند محبت ابراز او به عرن  

 معنای با ایجمله ...داشی    دوست محتوی با ای جمله

 «!شد زیباتر جهانم داشتم دوست تورا که زمان   از»

 

ه صفحه روی کلمات به و گزدیم را لبش  .شودیم خی 

 بار اولی    دقیقا .تازه احساسان   .دارد عجین   احساسات

 .کندیم عالقه ابراز اینطور او به نفر یک که است

 .داشتن   دوست و خاص اینطور

 کندیم بیان را دارم دوستت پدرش از بعد که مردی اولی   

 .کندیم آشوب را دلش و

 :رسدیم پیام دوباره
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؟ »  «نشناخن 

 

عیل برای و شودیم دست به گوش   دستپاچه یم امی 

 :نویسد

 

عیل آقا » ؟ امی   «شمایی  

 

 «آقا؟ »

 

 «بله؟»

 

 گذاردیم هایشلپ روی که دست .شودیم داغ صورتش

 هایشلپ در دویده خون و هیجان .کندیم حس را داغ  

 .بردیم باال را قلبش تپش

 

 «چیه؟ برای آقاش میگم »
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 بگوید؟ اسمش از پیش آقا نباید !بدهد جوان   چه ماندیم

 صدا صادق آقا را پدرش هم مادرش .بود همی    تصورش

 .کردیم

 

 «کنم؟ صداتون باید چطور »

 

عیل باید صداتون؟ »  مگه .حواسادات کن   صدام امی 

 «کنم؟یم صدا خانم سادات حوا تورو من

 

 :رسید دیگر پیایم موقع همان

 

  باید هم تو و ...تورو »
 

 «.تورو بیک

 

 :کندیم تایپ مردد
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 «.کردیم صدا آقا رو پدرم همیشه هم مادرم »

 

 «.بزن   صدا رو اسمم دارم دوست من »

 

خانه زمی    روی  .زندیم تکیه کابینت به و نشیندیم آشیر 

یم برق شده بدل و رد پیام چند همی    دیدن با چشمانش

  .زند

ه روی .فرستدیم و نویسدیم چشیم  و زندیم هانام یذخی 

ه شماره به  و بگذراد برایش نایم چه داندنیم .شودیم خی 

عیل نویسندیم فقط  !همت امی 

 

 

  نظرچشم#

 ۳۱پارت#

 

ندر بخی   شبت » و 
َ
 «...ل
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عیل انقدر اینکه از .خنددیم ترعمیق لبش  از دقت با امی 

یم ربط حوا به را لوندر و کندیم صحبت شامپویش بوی

 .شودیم لذت غرق دهد

 تمجید و تعریف هایشحرف این از داشت دوست

 شامپو لوندر بوی عطرش، بوی از تعریف .کند برداشت

یم همان با را صورتش حن   سالها که ایبچگانه بدن

 .شست

 دوست خودش که بون   به هم آن توجه از حجم این

 .کندیم لذت غرق را وجودش داشت

 

 «بخی   هم شما شب »

 

*** 
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کت در کسهیچ کهآن وجود با  خی   با وصلت این از رس 

عیل ویل نیست نامزدی یحلقه خواستیم تاکید با امی 

 .نکند خارج انگشتش از را شان

ی اولی     در و داشتبریم رسیعا صبح روز هر که چی  

  .بود نشانش یحلقه انداختیم دستش

عیل نبود قرار هم امروز کت به امی   ظهر از بعد .بیاید رس 

 رفی    خانه برای بود خواسته هم حوا از و داشت پرواز

د تاکش و اسی   را خودش و بگی   شب از .نکند می 

و به کارش که نبود روزی بعد به خواستگاری  .بکشد می 

عیل وقت اول هاصبح  و بود منتظر شانخانه جلوی امی 

 .رساندیم را او وقتآخر هاشب

 رسویس از .بودند داده انجام را هایشانخرید از بخش  

عیل روز هر .خانه وسایل از بخش   تا گرفته همرایه امی 

 .دادیم نظر ویز همه برای دقت و حوصله با و کردیم اش

 و شود نزدیک شانرابطه کیم تا بود کاق   روز چند همی   

 جلویش گیل شاخه نشستیم ماشی    داخل که روزی هر

عیل که گرفتیم قرار  .کردیم عزیزتر برایش را امی 
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 مرتب را می  ش که بود گذشته شب هشت از ساعت

 .افتاد راه و گرفت تاکش .شد آماده رفی    برای و کرد

عیل رسیدن تا ساعن   یک  کوک ساعت .بود مانده امی 

 .دهد پیام بماند یادش که کرد

کت در  .داد قرار کیفش داخل را کلید و کرد قفل را رس 

 دیگر بار چند ...نیامد بیاید آسانسور کرد صی   هرچه

د را آسانسور یدکمه  مانده همکف یطبقه روی ویل فرس 

 .بود

 ایشیشه در برود پاین   پله از باید آنکه از ناراحن   با

 پلهراه وارد کهآن از قبل و کندیم باز را هاپله به منتچ

  احساس شود
 

 .کندیم خفیک

دیم را دهانش دور پشت از دسن    از دیگر دست و گی 

 .پیچدیم اشرسشانه دور همانجا

 قدری به ویل کند رها را خودش و بخورد تکان خواهدیم

 موقعیت تواندنیم که استخورده گره زندان میان محکم

 .کند تحلیل و تجزیه را
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ی دیگر و گرفته درد اششانه  ...فهمدنیم چی  

 

 

  نظرچشم#

 ۳۲پارت#

 

 خواهدیم .کندیم حس تنش جایجای در رسمان  

 و استرفته فرو آوار زیر انگار ویل کند باز را چشمانش

 .بخورد تکان تواندنیم

 بدنش سخن   به و شودیم بیشی   هرلحظه رسما احساس

 .دهدیم تکان را

ی انگار .رودیم کنار کیم بدنش روی یملحفه  چی  

 بدنش روی ملحفه ندارد عادت .کندیم احساس عجیب

 .کشدیم سنگی    پتون   همیشه و بیاندازد

یم آزار را چشمانش شدیدی نور کندیم باز که چشم

ی کندیم احساس که بچرخد خواهدیم .دهد  تن به چی  
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 احساس و شودیم کشیده هم به پاهایش وقن   .ندارد

دیم لزج    .است خوابیده لباس ن   که شودیم مطمی    گی 

 با مخلوتش و خون بوی .است اشبین   زیر عجین   بوی

 واکنش رسی    ع تا کندیم مجبورش عجایب یهمه ...رنگ

 .دهد نشان

 خوردیم تکان که همی    و است رویش مستقیم باد 

 خودش لخت کامال تن به نگاهش .شودیم جابجا ملحفه

 !افتدیم

، هیچ بدون تن    .ندارد تن به هم زیرلباس حن   پوشش 

 میان خیش به وحشت با و شودیم خی    نیم تخت روی

 .زن بهم حال و لزج حس همان .کندیم نگاه پایش

 .افتدیم کار از لحظه همان قلبش کندیم احساس

 از خایل که اتاق   در روشنان   همه آن .کجاست فهمدنیم

یست  !زندیم رقم را روز از موقع چه هرچی  

 و خون   تخت از لحظه یک چشمانش و لرزدیم تنش

 و تجزیه درسن   به تواندنیم .رودنیم کنار رسخش پاهای

 .است افتاده برایش اتفاق   چه نیست یادش .کند تحلیل
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 یک فقط خاض، یوسیله هیچ بدون رنگ کرم اتاق  

 خنک بجای که اسپیلت یک و سفید روکش با تخت

ی رسمان   کردن  .است کرده ایجاد اتاق برای شکل سیی 

 حوا و است شده پوشانده ضخیم یپرده با که ایپنجره

 ...نفره دو تخت یک روی لباس بدون

کت از که آمدیم یادش .نیست عادی چی    هیچ ون رس   بی 

ی دیگر ...نبود هم آسانسور و بود آمده  .نبود یادش چی  

 و بوده بیهوش کل به انگار .آیدنیم یادش ایذره حن  

ی  .بود ندیده چی  

 

 نیست؟ اینجا کش -

 

 جان   ن   لرزان صدای .شنودیم خودش فقط را صدایش

 .بکشد داد حن   تواندنیم که

 را پاهایش زده وحشت و کندیم نگاه پاهایش میان به باز

 .دهدیم فشار هم به و کندیم جمع

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   128 | 1196 

 

 دور تا دور لباش تکه دنبال به .شودیم بلند جا از رسی    ع

 .گرددیم را اتاق

یم تخت سمت به که بار هر و گرددیم بارها را تخت زیر

 تضاد که افتدیم خون   بزرگ یلکه به نگاهش چرخد

 .دارد رنگ سفید روتخن   با ایمسخره

یم فقط .ندارد را تحلییل و تجزیه هیچ توانان   ذهنش

 .کند فرار و بیابد لباس رسیعا خواهد

 جاآن بارها و بارها .میابد در جلوی را هایشلباس باالخره

ی هیچ ویل بود گشته را  !بود ندیده چی  

 

 

  نظرچشم#

 ۳۳پارت#
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 از بیشی   پوشیدنش لباس که لرزدیم انقدر دستانش

 خواهدنیم .بپذیرد خواهدنیم .بردیم زمان عادی حالت

 .کند باور

 اینجا اصال است؟ آورده اینجا به را او کش چه

 کجاست؟

 تررسی    ع خواهدیم فقط کند فکر چی    هیچ به خواهدنیم

ون به را خودش  .برساند اتاق این از بی 

دیم تهوع کندیم رس به که را چادرش  بون   انگار .گی 

یم تهوع خودش از .پیچدیم مشامش در کننده مشمی   

د  تهوع است کرده انتخاب تنش برای که پوشش   از .گی 

دیم  .گی 

 و تن .است کشیده لجن به را چی    همه کندیم احساس

 و تخت آن روی خون که ایستکثیق   همان به بدنش

 .است کثیف پاهایش میان

 خواهدیم فقط .شودیم خارج کجا از کندنیم نگاه اصال

 چه برای بیندنیم .برساند امن جان   به را خودش رسی    ع

 .شود دور خواهدیم فقط دهدیم تکان دست ماشین  
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 و در ن   شهر این از ایمحله چه در ببیند کندیم نگاه نه

 خارج خانه کدام از است مهم برایش نه و است پیکر

 از چگونه را ننگ این بفهمد خواهدیم فقط است شده

د بی     .بی 

یم اشنامزدی از روز چند فقط .لرزدیم وجودش تمام

عیل با نامزدی .گذشت  و همت حاج پرس ...همت امی 

یم کش اگر کرد؟یم چه را رسوان   .یاسین   خانم پری

 آمد؟یم رسش به بالن   چه فهمید

ی هیچ که کردیم باور کش اصال  داند؟نیم چی  

 

عیل »  «.نکرده لمس رو بدنم باید که اونطور حن   امی 

 

م - ی؟ کجا دخی   می 

 

 .یک و بیست میدون -
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 آدرس ویل چرا دانستنیم .دهدیم را رویا یخانه آدرس

 .داد را آنجا

مرد  متوجه اصال حوا ویل کندیم نگاهش آینه داخل از پی 

 .چیندیم هم کنار را چی    همه دلش در .نیست

 

عیل اگر »  «بریزم؟ رسم به خایک چه باید بفهمه امی 

 

 ساعت نمیداند اصال .رودیم باالتر و باال قلبش تپش

 .است چند

سه .کندیم نگاه را ساعت و آورددریم را موبایلش گوش  

 چه به داندنیم .برود کجا داندنیم ...نحس هایشنبه

د پناه کش  .بی 

 از و است شب یازده ساعت خورد،یم زنگ اشگوش  

کت از خروجش یلحظه  .گذردیم ساعن   سه دو رس 

 .است گرفته تماس که رویاست
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 شده؟ گور به گور کجان   -

 

 

  نظرچشم#

 ۳۴پارت#

 

 سخت .بخندد و دهد کش زور به را لبش کندیم سیع

 :گویدیم ویل است

 

سم دارم -  .می 

 

تت ن   شوهر اون و تو رس بر خاک -  شوهر زنیکه .غی 

 شب یازده تا من واسه کردی تور هم مایه بچه یه کردی

 رسکار؟ میمون  
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ی گرداندیم که را رسش .هستند کجا داندنیم حن    چی  

 .فهمدنیم

 

 .داشتم کار .میارم دارم دیگه -

 

 !کاری چه هم آن .زندیم پوزخند خودش حال به دلش در

  !!!بالن   چه هم آن

 :دهدیم فحشش رویا

 

 .میذارم بیابون به رس تو دست از من الیه نش   ذلیل -

 .منو دادی دق آخه ببینم بیا

 

 که کندیم فکر فقط خنددنیم رویا هایشوج   به دیگر

 .است آمده رسش به بالن   چه فهمدنیم
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 وقن  .شنودیم را پیامک صدای کندیم قطع که را گوش  

عیل نام کندیم باز را هاپیام لیست  تر پایی    پیام چند امی 

 .خوردیم چشمش به

 

 شدم بیدار خوابمیم امخسته یکم .رسیدم من خانمم، »

میم تماس باهات  «.باش خودت مراقب .گی 

 

گوشه از اشک ناخوداگاه .بود فرستاده هم بوسه ایموج  

عیل پیام روی کیم .شد روان چشمش ی  بعد و ماند امی 

 که غریب و عجیب خیط .رفت پیام آخرین رساغ

 همراه یا است ایرانسل دانستنیم .بود ندیده را شبیهش

 !اول

 

 مشکیه، چادر زیر عشقیه هرجر  گنیم درست »

 «.پوستش زیر آب یکیم با گندیم پوست خصوصا

 

 .شودیم یخ قالن   شبیه واقیع معنای به !انجماد

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   135 | 1196 

 

 :رسدیم برایش دیگری پیام لحظه همان

 

 کردم، تجربه کنارت رو عمرم یرابطه ترین بخشلذت »

 «.خفته زیبای !داغ و خاص بکر،

 

یم بار چند .ترسدیم .تواندنیم ویل بکشد فریاد خواهدیم

 .کندیم پاکش باز که کندیم تایپ غلط انقدر ویل نویسد

دیم تماس شماره با بعدی پیام باز و دهدیم تماس رد .گی 

 ...اش

 

 ...کوچولو خانم بشنوی صدامو داری دوست آج   »

 بذار یخ شده، کبود بازوت بگم بهت رفت یادم راسن  

 «.روش

 

 

 نظر_چشم#
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 ۳۵پارت#

 آن تا اگر .لرزد یم تنش .میکند لمس را راستش بازوی

 بود شده مطمی    دیگر ها پیام این با داشت شک لحظه

 .است آمده رسش به بالن   چه که

 
 

انیک   ...اش دخی 
 
ی لحظه آن تا که پایک زندیک  کرده سیر

 باور .بود رفته قهقرا به یکجا هم با همه اش آینده و بود

ی از آمده رسش به که بالن   کردن  .است تر نشدن   هرچی  

؟ یک تو »  «هسن 

 نیم .ماند یم جواب منتظر و کند یم تایپ برایش لرز با

 است گرفته قرار ظلم این مورد چطور و چه برای داند

  که داند یم خوب را این ویل
 
  .است رفته باد به اش زندیک

عیل کنار که نان   لحظات عمر  تمام بود کرده تجربه امی 

 .شود یم بیچاره بفهمد را چی    همه او اگر و است شده

 «.میش   آشنا حاال ...نبات داریم کار خییل هم با »

 .دهد نیم را جوابش و فشارد یم مشتش توی را گوش  

 را او تواند یم .کند خوش دل رویا به تواند یم فقط
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 شدن   خوب زخمش که هرچند .بداند زخمش مرحم

 .نیست

 سمت به  و میکند حساب را تاکش پول مجتمع جلوی

 داشت تر بزرگ خواهر دو رویا .رود یم نظر مورد واحد

  مادرش همراه خودش و بودند کرده ازدواج که
 
 زندیک

 شان خانه به داشت اجازه حوا همیشه همی    برای میکرد

 .کند وآمد رفت

  ی سانحه در پدرش که بود کوچک رویا
 
 فوت رانندیک

ایط که خداروشکر .شدند یتیم و شد  خون   مایل رس 

 این از مشکیل سالها این گذشت از بعد حن   و داشتند

 یم و فهمید یم را پدری ن   درد حوا حاال.نداشتند بابت

  .اند کشیده چه خواهرهایش و رویا دانست

د را در زنگ  دیدنش با آمد در جلوی رویا وقن   و فرس 

 لب به لبخند همیشه مثل حوا داشت انتظار .شد شوکه

 .باشد داشته اش صورن   های

 ای؟ شکیل این چرا -

 .سالم -
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د در چهارچوب به را دستش  تمام که انگار .میگی 

 سنش به سایل چند لحظه در .ریزد یم فرو وجودش

 .شود یم اضافه

 

 .تو بیام -

 داخل به و رود یم کنار در جلوی از وحشت با رویا

  .کند یم دعوتش

 مامان؟ کیه -

 اینجا؟ میاد حوا جز یک ها شنبه سه مامان -

ی تواند نیم ویل بدهد سالم میکند سیع  رویا .بگوید چی  

 :گوید یم و کند یم نگاه حوا به تعجب با

 لشت چرا وضعیه؟ چه این خودت؟ با کردی کار جر  -

 کجاس شوهرت اون روز؟ همه این بعد اوردی برام رو

 شده؟ گور به گور

 .جان حوا اومدی خوش -
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 .را خودش جواب نه و دهد یم را رویا مادر جواب نه

 کند یم باز رس از را چادرش .رود یم اتاقش به رویا همراه

 روی کند باز رس دور از را اش رورسی حن   آنکه بدون و

 .کشد یم دراز رویا تخت

 خوردی؟ شام -

د یم را رویا دست ون دهد نیم اجازه و گی   .برود بی 

 تمام رسما احساس .بشیند تخت کنار کند یم مجبورش

 اش پیشان   روی را دستش نگران رویا .برگرفته در را تنش

 دست نگران   با .کند یم چک را بدنش دمای و گذارد یم

 :گوید یم و میگرد را حوا

-  
 

 شده؟ جر  نمییک

 :گوید یم فقط اشک و ناله میان و لرزد یم حوا های لب

 .شدم آبرو ن   ...شدم بدبخت -

 

 

  نظر_چشم#
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 ۳۶پارت#

 

؟ یعن   -  جر

 

 نقطه به نگاهش و زنندیم قدم گونه روی هایش اشک

ه اشک پس در نامشخص ای ی .ماند یم خی   ندیده چی  

 جلوی خواب تخت میان لختش تن فقط و بود

 به سفید تخت روی که خون   آن و است چشمانش

 .بود شده گذاشته نمایش

 بکارتش خون بود تخت روی که خون   آن که این تصور

 کنار عشق با بود قرار که بوده خون   همان و بوده

 .کرد یم اش دیوانه شود ریخته همرسش

 

 بالشتش توی را رسش و ذاردمیگ شکمش روی دست

 و میکند درد شکمش زیر کیم …دارد درد .کند یم فرو

ف در میکند احساس  اگر.هست هم شدن پریود رس 

 چه؟ باشد شده باردار
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 کرده؟ کاریت زوری کرده؟ کاری باهات شوهرت -

 

 یم لب بغض با لب زیر دهد یم باال نه معنای به را رسش

 :زند

 

 !بود اون کار کاش -

 

عیل هایبوسه  نگاه .آوردیم یاد به را دستش پشت امی 

عیل .آوردیم یاد به را اشعاشقانه و پاک  تمنای که ایامی 

 او با و بوسیدیم را چادرش ویل کردیم را آغوشش

 .کردیم خداحافیط  

 .شود یم گشاد قبل از بیشی   رویا چشمان

 

 .ترسونیمیم داری شده جر  ببینم بگو مسخره د -
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دیم قاب را صورتش هایشاشک یم قدم گونه روی .گی 

 یمسابقهانگار که شودیم زیاد قدری به رسعتشان و زنند

 !اندگذاشته ماراتون

 

 بشم بیدار کاش .باشم خواب کاش بخدا، دونمنیم -

 چیکار باید حاال من؟ چرا خدایا !خوابه جر  همه ببینم

 کنم؟

 

 روی را دستانش رسی    ع که بکشد جیغ خواهدیم رویا

ی دهدنیم اجازه و گذاردیم دهانش  :بگوید چی  

 

 .باش ساکت که قسم عزیزات جون تورو -

 

 روی از دست آرام و کندیم التماسش زده وق چشمان   با

 .داردبریم دهانش
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  بخدا -
 

 .زنمیم داد شده جر  نیک

 

 هرچه .کندیم تعریف را چی    همه و نشیندیم تخت روی

 را هاپیام .بود آمده برایش که پیایم هر و بود دیده

 گشادتر رویا چشمان لحظه به لحظه و دهدیم نشانش

 .شودیم

 

 بعدم .کنیم شکایت بریم االن همی    شیم حاض   پاشو -

یم  .کنیمیم ثبترو مدارک قانون   پزشیک می 

 

 به را او دستش، آویزان حوا و شودیم بلند جایش از رویا

 که صدان   و قبل بابر چند ترش با .کشدیم خود سمت

 :گویدیم نیست انکار قابل ایشیوه هیچ به لرزشش

 

ه آبروم …نه حوا جون !نه…ن -  !!!نه من مرگ .می 
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؟بشین   چیکار خواییم -  کنه؟ تهدیدت بذاری کن 

 

ل از اشگریه  را رویا و رزدمیل .است خارج خودش کنی 

 تا دهدیم قسمش .نرود تا کشدیم خودش سمت به

 ترش بیچاره و نگوید کش به تا کندیم التماسش …نرود

 .نکند

 

 .بزنم بهم رو نامزدی تونمنیم -

 

ی بخاطر ای؟دیوانه - یم ندارن اهمین   هیچ که چی  

؟ بهم نامزدی خوای  بزن 

 

 تمام کندیم حس .گذاردیم چشمانش روی را دستانش

 از گنایه و دیده را لختش بدن کش .است کثیف تنش

 دیگر زن لخت بدن نباید زن یک حن   .نیست باالتر این

 !غریبه هم ان مرد یک برسد چه ببیند را
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 را گلویش .شود باز نفسش راه تا کشدیم پایی    را اشیقه

د هوا بتواند تا زندیم چنگ  :بگی 

 

 دست بدنم و تن به که نیست مردی اولی    شوهرم -

نه  !می  

 

 

  نظر_چشم#

 ۳۷پارت#

 

 به …نیست اویل شوهرم !ببینم کن جمع خودتو پاشو -

ه؟یم رست به گیل چه باشه اویل !!!درک  اهمین   چه گی 

 داره؟

 

  اعتقاداتش با حوا ویل نباشد مهم رویا برای شاید
 
 زندیک

 حوان   برای .است مهم قرمزهایش خط او برای .کندیم
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 چه است قرار و است شده چه دقیقا داندنیم که

 .است مهم شود نوشته برایش رسنوشن  

 بخواهد انگار و است مقدس قلبش و ذهن در ازدواج

 .کند دار لکه را قداست این

 

عیل -  …بفهمه امی 

 

 :پردیم حرفش وسط

 

  بهش باید یا -
 

 هیچ یا بپذیری رو تبعاتش یهمه و بیک

 .بفهمه نذاری وقت

 

 به ییک خواهدیم .دارد تایید به نیاز دیگران جانب از حوا

عیل به که بگوید او ی امی    .کن پنهان او از و نگو چی  

 قدری به آوردنیم زبان به دروغ حرف کالم یک که حوان  

 !کند فرار خواهدیم است کرده رخنه جانش به ترس
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؟ رابطه کامل -  داشن 

 

 :دزددیم رویا از چشم شده رسخ یگونه با حوا

 

 .نمیدونم -

 

 یه حداقل پاشو اومده؟ رست بالن   چه نمیدون   یعن   -

 !بریم دکی  

 

 :گویدیم سخن   به لرزدیم بغض از که لن   با

 

ش دکی   از بری میشه -  باشه داشته رابطه نفر یه اگر بیر

 نه؟ یا فهمهیم شوهرش
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 :گویدیم .آورددریم را ناچاری رس از کردن گریه ادای رویا

 

تت شوهرت تا ببی    -  ونهنمیت هیچر  قانون   پزشیک نی 

خونه بود رفته بار صد پگاه؟؟؟ رس نیست یادت .بفهمه

 و ساموران   روش هشت و هفتاد به پرسش دوست س

ایک روش سیصد وهزار  رفت بود خوابیده طرف با یاکی  

؟ جر  نگران من دل عزیز .گرفت هم بکارت گوایه  هسن 

  شوهرت به نمیخوای که تو
 

 اینطوری خودتو چرا بیک

؟ داغون  میکن 

 

ب پایش با عصن   و کالفه و کندیم پاک را صورتش یم ض 

د بوده روز چند همی    اشخوشبخن   عمر کندیم فکر .گی 

 .کند رس وجدان عذاب این با باید عمر آخر تا دیگر و 

  فقط نه تا نزند دم و کند تحمل را فشار این باید
 
 زندیک

 .نریزد هم به مادرش حال بلکه خودش

عیل  شده وابسته هایشمحبت به و دارد دوست را امی 

د سوال زیر را ایمانش یهمه که قیمن   به نه ویل  .بی 
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ی  مادری …است مادرش کرده مشغول را فکرش که چی  

 جانب از خیالش خواهدیم آرزو و امید یکوهزار با که

ش  .باشد راحت دخی 

 نریخی    و قراردارند بادی یوهلهدر یاسین   خانم و حاج  

 است مهم برایش مادرش آبروی یاندازه به آبرویشان

 در است کرده غنچه دلش در که عشق   یشکوفه ویل

 .دارد قرار نقطه آخرین

 

 !رویا شدم بدبخت -

 

  دیگه کلمه یه بخدا -
 

 تجاوز بهت میکنم لختت خودم بیک

؟یم داغون خودتو داری کردی قصد از مگه .کنمیم  کن 

 .شده علیل پات یه زده ماشی    بهت خیابون تو کن فکر

 

 :گویدیم لرزون صدای با
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 !داره فرق -

 

؟ چه دقیقا -  هم رو هه شماره این کن زندگیتو فرق 

 گم آوردم درش  بگو بشکون رو خطت اصال کن بالک

 .شد

 

 

  نظر_چشم#

 ۳۸پارت#

 

 کارتون همت جناب مدیریت اتاق بفرمایی    علوی خانم -

 .دارن

 

 نفرتش حجم که کندیم خطابش حرص با چنان کشوری

 .پیداشت لحنش درون حوا از
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ی دهانش  بزاق   هیچ که انگار .ندارد کم کویرلوت از چی  

 برای عصن   هیچ و شود نیم تولید کردنش ترشح برای

 دهانش سق به زبانش .کند نیم کار عضالتش دادن تکان

 چشم خواهد نیم صبح کوتاه برخورد از بعد و چسبیده

عیل چشم در  .شود امی 

 بلند کشوری مانند هماو بود گذاشتهدفی   در پا که همان

 انداخته زیر به رس کوتاه خییل نگایه از بعد و بود شده

 .بود

 .بود بیهوده فراموش   برای روز دو این در تالشش تمام

 توانست نیم ای لحظه و نداشت آرام خواب ساعت یک

ون خیال و فکر از   .بیاید بی 
 
 اتفاق   دستخوش اش زندیک

 .بود خارج کل به خودش اختیار از که بود شده

 

 گوش ندارین دوست کال انگار .هستما شما با خانم -

 !بدین

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   152 | 1196 

 

 زن این ویل نیاید بدش کش از داشت سیع همیشه

 توانست نیم !فرستادیم منق   انرژی برایش عجیب

 ن   او به کرد یم سیع همچنان ویل باشد داشته دوستش

 حس تنها این که کردیم تلقی    خودش به و باشد حس

 هم کشوری ویل .نیست اینطور واقعیت در و توسنت

 یم کار به حوا اعصاب کردن خرد برای را اش انرژی تمام

 .گرفت

 

 مسلط خودش به باید .شودیم بلند جا از سخن   به

 پیایم نه شب آن از بعد مزاحم شخص که همی    .باشد

  نه و بود داده
 

  .داشت شکر جای خودش بود زده زنیک

 .است نیافتاده اتفاق   هیج حتما کردیم فکر خودش با

 به نداشت جرات حن   ...برود دکی   نزد نداشت جرات

 از کاری دلداری جز هم رویا .بگوید رویا جز کش

 داشت هم شکایت به اضار هرچه .آمد برنیم دستش

 یم بود گرفته را خودش تصمیم حوا .کرد نیم فایده

 پنهان همه از را وحشتناکش ترس و اتفاق این خواست
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 اتفاق این متوجه کش وقت هیچ که داشت امید .کند

  .نشود

ی بکارت بود گفته رویا  .رود بی    از که نیست چی  

 

 

  نظر_چشم#

 ۳۹پارت#

 

 که بود کرده قانع علیم توضیحات و فیلم چندین با را او

ی  از حاصل خون و ندارد وجود بکارت ی پرده نام به چی  

 عضالت شدن منبسط و منقبض بخاطر تنها رابطه اولی   

 .ندارد وجود حائیل هیچ و است بدن

 ویل بود شده قانع بکارت یپرده نبودن برای فقط شاید

در .بود تردید و شک در همچنان خودش پاکس برای

 خورده تنش به مردی دست اگر که بود مطمی    واقع

 !ندارد ایپایک هیچ باشد
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دیم عمیق نفش و کندیم مرتب را چادرش  پیش اگر .گی 

 امید نا را همه که بود آن از بهی   نبود آسوده وجدانش

 .کند

ه و زندیم در به تقه چند  را در .کشدیم پایی    را دستگی 

عیل کندیم باز که  جلوی .است ایستادت اتاق وسط امی 

 دیدنش با .خودش از قدم دو ی فاصله با و مبلمان

وع قلبش  نبود او که روزدو این انگار .کندیم تپیدن به رس 

ی هیچ  و شودیم باز خنده به لبش !نبود طبییع چی  

 .لرزدیم دستانش

 .کندیم حس لحظه یک در را این ...بود دلتنگ چقدر

 
 

 تر محرم برایش محریم هر از حاال که مردی برای دلتنیک

 در چشم و شود یم محسوب شوهرش که مردی .است

 .دارد هم ثواب بلکه نیست گناه تنها نه شدن او چشم

 برمیدارد کوتاه قدم دو تا و بنددیم رسش پشت را در

عیل  سینه به سینه و کندیم پر را بینشان ی فاصله امی 

 عسل از مملو چشمان به و کندیم مکث .ایستیم اش
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ک ه دخی   که بیاورد باال را دستش خواهدیم و شودیم خی 

 .شودیم پشیمان

یم حلقه حوا ی رسشانه دور به دست و شودیم خم کیم

 :کندیم تر نزدیک خود تن به را او و کند

 

 میکنه؟ خودش مسخ رو آدم که داری وجودت تو جر  -

 

 شدت از .بزند حرف تواند نیم قلب تپش شدت از حوا

  رس از و اجبار به که آغوش   ...ناگهان   شوک این
 

 دلتنیک

 شود نیم محسوب اولی    او برای و است شده باز برایش

  .دهدیم را اولی    حس دلش به ویل

 کف میان جان   به دلش که بار اولی    و آغوش اولی   

 .خوردیم رس هایش کفش

عیل صدای و ایدیم بند نفسش یم جانش آرامش امی 

 شدن بسته باعث و کندیم کم وجودش تشویش از .شود

 :شودیم چشمانش
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 دل عزیز بود تنگ برات دلم ...خانم بود تنگ برات دلم -

 .من

 

عیل ی سینه به ناخودآگاه را رسش  و دهدیم تکیه امی 

 روی رسش .دهدیم رُس  کمرش دور به آرام را دستانش

عیل قلب  انگار که قلبش تپش صدای و شده جاگی   امی 

 را گوشش حلزون   کند یم تجربه را خاض تشویش هم او

 .کندیم پر

 .رساند یم حوا رس کف به هم چادر روی از را نفسش

 .کندیم راوجودش تمنای و بویدیم را رسش که انگار

عیل دستان که کیم  شودیم شل حوا یشانه دور از امی 

 .رودیم عقب کیم و کندیم آزاد را دستانش هم حوا

 از را خجالتش از رسخ صورت و اندازدیم زیر به را رسش

 .کند یم پنهان او نگاه

 

 

  نظر_چشم#
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 ۴۰پارت#

 

عیل  کج را رسش و برد یم حوا ی چانه زیر را دستش امی 

 :گویدیم و نشیند یم لبش یگوشه مالیم لبخندی .کندیم

 

؟خورشیدخانم؟یم خجالت من از هنوز -  کش 

 

 از چشم و آوردیم در دندانهایش اسارت به را لبش حوا

عیل خورشید …آمده خوشش لغبش این از .دزدد یم امی 

 .خانم

عیل که دهد نیم جوان    :گویدیم دوباره امی 

 

 حک همدیگه یشناسنامه تو اسمامون دیگه روز چند -

 ...هامیشه
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م رسج   تنها صورتش روی و غوغاست دلش در  و رس 

مش .کند یم نمان   رخ خجالت رس از عرق   خیش  از رس 

 
 

 این و پنهانکاری از خودش، از ...هاست دوگانیک

 برگرفته در را وجودش که خاض متفاوت احساسات

 .است

عیل دیم را دستش امی   .بردیم کارش می    سمت به و گی 

 می    کشوی داخل از تا شودیم خم و نشیندیم خودش

ی  .بردارد چی  

ی که این برای فقط حوا یم لرزان صدای با باش گفته چی  

 :گوید

 

 رفت؟ پیش خوب کارا -

 

عیل  :گویدیم پایی    همان از امی 

 

 قطعا و نداره نشد که کار .نیست بد خداروشکر -

عیل  .نقصه ن   کارش همت امی 
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 مطمی    همیشه .آیدیم خوشش نفسش به اعتماد از

 .کندیم صحبت

 

؟یم چیکار اونجا -  کنی  

 

عیل  :اندازدیم حوا به نگایه و چرخد یم امی 

 

  کار دوهفته از بعد -
 

 کاری همی    مرد؟ یا زنه لییل مییک

 .باشه شدن   هرکاری .دیگه دیمیم انجام اینجا که

 

 .میدین انجام کار همه اینجا آخه -

 

عیل چشمان به مستقیم حوا عیل .کند نیم نگاه امی   امی 

ی انگار  :گویدیم که رسد یم ذهنش به چی  
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؟ قفل رو اتاق در میشه - ه این کن   میاد یهو فضوله دخی 

 .تو

 

عیل به کردن نگاه از فرار برای خواسته خدا از حوا  و امی 

 .رودیم در سمت به و دهدیم تکان رس بودن او نزدیک

یم قفل داخل دارد قرار در روی جا همان که را کلید

عیل گرددبریم که همی    و چرخاند  کادوپیچ یبسته به امی 

 .زندیم لبخند اش نزدییک در ایشده

 

 شده پیچیده دورش قرمز روبان   که بزرگ ایجعبه

عیل به ناباورانه .کندیم خودش اسی   را نگاهش یم نگاه امی 

 :گویدیم و کند

 

 منه؟ مال -

 

عیل چشمان زیر کندیم که دقت ه ایهاله امی  یم رنگ تی 

 چند خنددیم مالیم وقن   ویل نیست نمایان زیاد .بیند
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 را خمارش نیمه چشمان و شودیم ظاهر آنجا ریز خط

 .کندیم مزین

 

 باشه؟ میتونه یک برای شما جز -

 

د یم را بسته و کند یم تشکر ناباوری با عیل .گی   امی 

  .برمیدارد را جعبه در و میکند باز را بسته پاپیون خودش

 

ه های صورن   محتوی با ای جعبه  به که روشن و تی 

 با را ذوق و خجالت اند قرارگرفته هم کنار راه راه شکل

 .اندازد یم حوا جان به هم

 

 

  نظر_چشم#

 ۴۱پارت#
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ه، -  هم با اینا ویل گرفتم برات هم دیگه چی    تا چند بیشی 

 .پک توی گذاشتم بودن ست

 

 محتوی کشدیم خجالت .فشاردیم دندان زیر را لبش حوا

 است ویکتوریاسکرت مشهور برند دیزایتش که هان  بسته

 باز را دارد ایمحتوی چه که داند یم خون   به کش هر و

 .کند

 

عیل  کنارش خودش و بردیم ها مبل سمت به را حوا امی 

 :گوید یم و دهد یم قرار او مقابل را جعبه .شیندیم

 

 استفاده باید رو اینا دیگه روز چند .خانم کن بازشون -

 .بکش   خجالت نباید من از بدی، قر کن  

 

 .کند یم باز را پکیج اولی    زده یخ و لرزان دست با حوا

 صورن   رنگ با ادکلن   و است بسته داخل دیگر ای جعبه
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ون است آویخته درش به سیاه روبان   که مالیم یم بی 

  .کشد

 

 کیف وقن   و است صورن   هم لوسیونش و اسپلش بادی

عیل از چهارم بار برای میکند باز را کوچک پول  امی 

 .کند یم تشکر

 

 همی    سفر رفن   روز دو کشیدی؟ زحمت انقدر چرا -

 کردی؟یم خرید داشن   هم روز دو

 

عیل  :گوید یم و خندد یم آزادانه امی 

 

 .عزیزم تری واجب هم کار از شما -

 

 برای که است ناش   زیادی یا کندیم فکر خودش با حوا

عیل دهان از که ایکلمه هر  و غش شود یم خارج امی 
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 است دلنشی    و جذاب او کالم واقعا یا و کندیم ضعف

 .کند یم ییک آرامش با را وجودش و

عیل حضور اصال  تمام و ها اضطراب تمام وجود با امی 

م تمام حن   ...ترسها  چند وجودش در که حیان   و رس 

ی ترین لذتبخش برایش میکند برابر  در که است چی  

 
 
 و بود نچشیده گاه هیچ که لذن   .بود کرده تجربه زندیک

 مادرش و پدر خالص توجه با جنسش انگار که توجیه

 .بود متفاوت هم

 

 .خوشگلن خییل واقعا اینا -

 

 دیدن با و کند باز را مانده باق   ی بسته سه دو ترسد یم

عیل جلوی خواب لباس یا و سوتی    منده امی   .شود رس 

عیل اضار  بار یک لحظه چند هر و ندارد تمایم هم امی 

 .کند باز را بسته که شود یم یادآور او به

 

س از دارم - م اسی  ؟ کنه باز رو در کش اگر .میمی   جر
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 کنه باز رو در کش اینکه از نشسن   من اتاق تو -

ش؟  میی 

 

 

  نظر_چشم#

 ۴۲پارت#

 

ب زمی    روی پا با ناخواسته د یم ض  یم نگاه در به و گی 

عیل که جان   را هدایایش تا فراریست راه دنبال .کند  امی 

 .ببیند و کند باز است نکرده محاضه را او

صحنه ویل باشد تر راحت همرسش با باید که داندیم

  .رودنیم بی    از ایلحظه پروراندیم ذهنش در که هاین  

 

 .کی   یم شک ...خب نه -
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 .بکی    -

 

عیل  باب شدیدا اشخونرسدی این .است خونرسد امی 

  .حواست میل

 

 ...گفتی    خودتون -

 

 اتاق توی بیاد نداره جرات هم کش ویل گفتم خودم -

 .من

 

عیل و دهد یم تکان را رسش ند اشاره امی   :می  

 

 .دیگه کن باز -

 

 باز تر تند را بعدی های بسته و گوید یم لب زیر چشیم

  .بگذرد تر رسی    ع هست هرچه تا کندیم
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 به رنگ صورن   ورزش   ی تنه نیم و آرایش لوازم کیف

 تشکیل را بزرگش یبسته محتوی باق   کلید آویز همراه

 .دهد یم

 رس از نفش خواهد یم .خنددیم دل در تصوراتش از

 
 
عیل با را حسش این تواندنیم ویل بکشد آسودیک  به امی 

اک  برایم که شد راحت خیالم بگوید مثال .بگذارد اشی 

 !دارد تنهان   به نیاز فقط !نگرفن   هدیه زیر لباس

 

؟ دوست -  داشن 

 

 برای انقدر نیست نیاز .کشیدی زحمت خییل .ممنون -

 خوادنیم دلم ویل برمیم لذت خییل من .بخرین کادو من

 .کنی    ولخرج  

 

ا این به که من  .ندارم احتیاج چی  

عیل ه حوا صورت به کج رسی با امی   :شود یم خی 
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 از زنم برای میخواست دلم همیشه .دارم نیاز که من -

 و شدم ادکلن اون بوی عاشق .کنم خرید مغازه این

 .کنم بوش تو تن روی از دارم دوست

 

 و بدهد جوان   چه داند نیم .کند یم قفل ای لحظه

 .بکشاند دیگری سمت به را موضوع چطور

 

رسی محتوی که است خوشحال طرق   از  نداشته خاکی 

عیل حرفهای دیگر طرف از و محتوی چنی    به رو امی 

  .کند یم زده خجالت را او و رود یم هان  

 

 زمان به نیاز کیم ویل است همرسش او که است درست

 این با کیم باید و دارد صمیمانه ی رابطه این پذیرش برای

 .بیاید کنار موقعیت
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 .دارم دوسشون خییل -

 

 هم مونده باق   روز چند این تر رسی    ع فقط میخواد دلم -

  .بگذره

 

عیل انگشتان بار این و گزدیم لب بازهم حوا  به امی 

 زیر از را لبش آرام .شود یم رسازیر لبانش سمت

 :گویدیم و ند یم خارج دندانهایش

 

ه دردش نکن -  .میگی 

 

عیل نگاه .کندیم لمس را لبش خیش  لبش روی امی 

 یم را او و است همراه لذت با نظرش به که نگایه .است

 و هایشان لب شدن ییک از ترس ...بوسه از ترس .ترساند

عیل شدن تر نزدیک از ترس  .امی 
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  نظر_چشم#

 ۴۳پارت#

 

 ترش؟یم من از -

 

 به را حوا که طوری …کم خییل .است کم شانفاصله

مویرگ روی عیل امی   ادکلن خوش بوی .اندازدیم تشویش

 هم جانش عمق تا نافذش نگاه و نشیندیم اشبین   های

 .رودیم فرو

 :گویدیم گشاد چشمان   با

 

 …نه -

 

عیل لبخند  از انگشتانش لمس و دهدیم کش را لبش امی 

 .رسدیم اشچانه به خیسش لب
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 قرار .نره یادت اینو .باشه زنش پناه باید همیشه مرد یه -

ش مناز باشه  مارت زهر روزات تمام باش   نگران و بی 

 پات بهرو دنیا من باش من دل باب فقط تو .میشه

یزم  .باش قضت یملکه و بشی    می 

 

دیم گاز را لبش داخل از بار این و کندیم سکوت  .گی 

عیل  دهدیمقرار حوا رس روی ایبوسه و رودیم جلوتر امی 

 :گویدیم و

 

، ما یخونه شام -  توی پایی    بیا شش ساعت دعون 

 .منتظرتم پارکینگ

 

عیل .رودیم کارش رساغ و گویدیمچشیم حوا  که انگار امی 

 دقیقه چندهر !است قرارداده تایمر روی را هایشپیام

ی بار یک  !دهدیمقلقلک را حوا دل و گویدیم چی  
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*** 

 

 صدای و شودیم اکو حمام داخل اشمردانه صدای

بات نیم را حوا گوش به رسیدنش یاجازه زمی    با آب ض 

 .دهد

 جلوی و کندیم عوض هالباس با را تنپوشش یحوله حوا

 .بشنود بهی   را همرسش صدای تا رودیم حمام در

 

 بذاری؟ چای یه کش  یم زحمت خانم -

 

خانه سمت به و گویدیم چشیم  قبل روز تا .رودیم آشیر 

 .بودند چیده مادرشوهرش و زهرا با را همه

 و بود چیده سلیقه با را اش خانه ی یگوشه به گوشه

 یخانه به داشتند که کوچیک پایکون   از بعد حاال

 .بودند آمده عشقشان
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یم مادرش  از جدان   و شن   آخر هایگریه از چشمانش

 ذوق بلند پاشنه کفش پوشیدن از پاهایش و سوخت

 .کردیم ذوق

عیل و کرد تن به ایساده شلوار و بلوز  حماماز که امی 

 با و حجاب ن   خواستیم بار اولی    برای شدیم خارج

  لباس
 

 .ببیند رااو خانیک

عیل  هایفنجان داخل را چای شد خارج حمام از که امی 

 بشقاب داخل بیسکوییت ایبسته و ریخت کمرباریک

دو و کرد ردیف هم خشک توتو کشمش و قند .چید

 .کرد شناور چای روی شده خشک لیمو تکه

عیل با چرخید که چای سین   با  …شد چشم تویچشم امی 

 

 

  نظر_چشم#

 ۴۴پارت#

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   174 | 1196 

 

عیل نگاه  دست به چای سین   همانطور .ترساندشیم امی 

 .شودیم خشک لبانش روی لبخند

ی عیل ویل گویدنیم چی     .کند سکوت که نیست آدیم امی 

 صورتش و رودیمفرو همدر باورنکردن   رسعن   با اخمانش

ی نگاهش .شودیم ترسناک و است جهنیم برزخ شبیه چی  

 !گر مؤاخذه کامال …لحنش 

 

ی - ؟ من به بخوای که نیست چی  
 

 بیک

 

 گذشته روز   دوازده ده که لحن   با .انعطاف ایذره بدون

 درست ندارد انتظار که اخیم و بود نشنیده حن   حوا

 .شود مواجه آن با شان خانه به رسیدن از بعد

موریانه چی    یک فقط .شودیم خشک رسجایش ترسیده

 …وجودش یخوره .است اش

عیل  باال را تلفنش گوش   .دهدنیم کردن فکر یاجازه امی 

 .کندیم پیل فیلیم و آوردیم
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 کابوسش .شناختیم خون   به را جا آن دید،یم درست

 .شود دور یادش از که نیست ایلحظه

 به ذره ویل صداست ن   فیلم .بنددیم یخ وجودش تمام

 .شناسان   قابل اشذره

وع گردنبندش روی از فیلم یم لبانش به و شودیم رس 

 و کشدیم لبانش به انگشت دوربی    پشت شخص .رسد

  .کندیم اویم

 کامال که صدان   و بردیم فرو حوا دهان درون را انگشتش

 به دارخش تا است شده دستکاری که است مشخص

 :گویدیم برسدیم نظر

 

 کبود رو لبات تونمنیم فعال که حیف !جون …اوم»

 «…کافیه فعال لبات از کام یه !کنم

 

 با مطلق سیایه روی دوربی    و حوا لبان روی شودیم خم

 به که ملوجر ملچ صدای .کندیم گی   زن بهم حال صدان  
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 کشیدن داد بعد و حوا زدن عق به منجر رسدیم گوش

عیل  .شودیم امی 

 

 چیه؟ این -

 

 حالدر قبل لحظه چند تا که ایمحتوی با چای سین  

خانه کف هایسنگ روی بود لرزیدن  و افتدیم آشیر 

 سلیقه نهایت با که زیبان   هایفنجان شدن پودر صدای

عیل فریاد با است شده خریداری دیم همدر امی   .آمی  

 

 چیه؟؟؟ این هان؟؟؟ حوا چیه این -

 

دیم حوا چشمان جلوی را گوش    فیلم یادامه و گی 

ی هیچ حوا .شودیم پخش  و لخت و ندارد تن به چی  

 رصد را تنش تمام که است خوابیده دوربین  جلوی عور

 لذت با چندگایه از هر دوربی    پشت شخص و کندیم

 .کندیم خارج دهانش از صدان  
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 ماه و بردیم حوا یترقوه روی را دوربی   
 

 رنگ قرمز گرفتیک

دیم هدف را اشترقوه کنار  .گی 

عیل یم چنگ حوا ییقه به کشدیم پایی    را گوش   امی 

ماه دنبال به نگاهش و کشدیم پایی    را گردش ییقه .زند

 .چرخدیم انگشت بند دو یاندازه به نامتقارن ای گرفن  

 

 

  نظر_چشم#

 ۴۵پارت#

 

عیل محکم مشت  ماه روی درست امی 
 

 یترقوه گرفتیک

 .دهدیم فشار را چپش

 

ف؟ن   کن  یم چیکار مرد این دستای الی -  رس 
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عیل دست استخوان  مماس حوا یترقوه استخوان با امی 

 :گویدیم باز و شودیم

 

ستون   کدوم -  بودی؟ قی 

 

ک بدن و تن  …منجمد .دارد فریزر به شبیه دمان   دخی 

عیل  و کشدیم همدیگر روی را هایش دندان حرص از امی 

دیم نادیده را حوا دیوار گچ رنگ صورت  .گی 

 

  کن  یم رست چادر -
 

 زنیکه آره زاهدم؟ و عابد بیک

 !!!لقمههرزه؟؟؟؟حروم

 

عیل و داردبریم عقب به آهسته قدیم حوا یک امی   هیستی 

 را حوا لباس ییقه و کشدیم ترپایی    را دستش .خنددیم

 شدت و کندیم گی   گردنش پشت .کندیم پاره کامل

 گردنش پشت در لباس ییقه شدن کشیده از که دردی

 .دودیم چشمانش به اشک کندیم احساس
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یم خوب !بابا نه اوف -  …هسن   چی  

 

 وحشت از حوا و داردبریم جلو به قدیم .خنددیم هم باز

 عادی حالتدر .بزند حرف تواندنیم .رودیم عقب قدیم

عیل از   .موقعیت این در حاال برسد چه ترسیدیم امی 

عیل خواهدیم دلش د را نفسش امی    و بگی 
 
 همان اشزندیک

 کند نازل رسش بالن   خدا کندیم آرزو .شود تمام لحظه

  .نبیند را ماجرا باق   دیگر و بایستد درجا قلبش تا

اشک که زندیم صدایش دل تهاز .زندیم صدا را خدا

 .شودیم رسازیربازهمهایش

 

 اینا کن  یم رس چادر !ریزییم که تمساحم اشک …آج   -

؟ رو دیرتر رو  کن 
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دیم حوا یسینه به را دستش نیم جا مشتش توی .گی 

 .دهدیم فشارش ویل شود

ی رسعت حوا اشک دیمبیشی  عیل و گی   :گویدیم امی 

 

 .بوده هم وارد حسان   طرفت !دسته کار اینا بابا، نه -

ی؟یم مولم پول ییک؟ این بود چندمیش  خوبه کاسن   گی 

 !بخوریم جاکش   نون مام بگو

 

 :گویدیمو کندیم خم حوا صورت توس را رسش

 

 بودی کرده قایم مشکیت چادر اون زیر چیا -

هوس …کو و …ک هم شهید هایبچه مگه !حواسادات

 بودی؟ تنگا ادا ماواس چرا حاال دارن؟ انگی   

 

 

  نظر_چشم#
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 ۴۶پارت#

 

 سازدیم صورتش روی تالطمپر هان  مسی    حوا هایاشک

عیل که بخورد تکان خواهدیم و  ینقطه روی رادستشامی 

 فشار و زندیم لبخندی گذاردیم اشتنه وایی    حساس

  به دیگری
 

  !دهدیم اشسینه برجستیک

 !!!دارد درد از نشان گریه شدت

 

 دستور چیه نظرت میگم !ساختیش خوب میاد خوشم -

؟هوم؟ تنت زیر لباس من یخونه تو بدم  کنم فکر نکن 

 نه؟ مگه کی    پرواز هوا تو رفتنت راه حسن هندونه دوتا

 

 سخن   به حوا که کندیم وارد اشتنه پایی    روی فشاری

 :زندیم لب

 

 !نکن -
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عیل  انگشت .دهدیمفشار بیشی   و شودیم جری امی 

 :گویدیم و بردیم فرو حوا پاس الی را وسطش

 

  !بکی    بقیه که -

 

 !!!عقب برو -

 

عیل کندیم سیع و گویدیم سخن   به ل عقب به را امی 
ُ
 ه

 .دهد

 

 نفر چند دون  یم کردم؟ زن نفرو چند دون  یم -

  باشه؟ من با سکسشون اولی    که بوده آرزوشون
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 .شودیم خم حوا تن روی ویل کندیم کم را دستش فشار

 جان   و دهدیم فشار هاکابینت یلبه به را کمرش حوا

عیل دست از فرار برای  .ندارد امی 

 

یم راه برام پارن   سکس االن همی    کنم اراده دون  یم -

 اندازن؟

 

 :گویدیم و خنددیم

 

ُمل این از کردمیم فکر !نشدا بدم -
ُ
 که باش   دوزاریا ا

 نفره دو هم پارن   سکس .کرد حال عشقو باهات نشه

یم  چطوره؟ می 

 

عیل داندنیم اصال  دقیقا داندنیم .زندیم حرف چه از امی 

 .خواهدیم چه او از و چیست پارن   سکس .گویدیم چه
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  تنگ حتما کرده تاییدت امننه گفتم -
 

 که اینا .دیگه منیک

 خودشونه قماش از و شبیهشونه هرکس کی   یم فکر

 .خورنیمقسم رست !خوبه زیادی

 

دیم فاصله حوا از و خنددیم بلند بلند  نفش حوا .گی 

 :گویدیم و کندیم تازه

 

 !کن  یم فکر که نیست اونطوری بخدا -

 

  به خدا؟ -
ُ
 داااااا؟ خ

 

 :میخندد بازهم

 

 سادات حوا چنده کیلو خدا !سادات حوا بابا کیه خدا -

 !علوی
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  نظر_چشم#

 ۴۷_پارت#

 

 به کالفه .است عصن   .کشدیم موهایش توی دست

 .کندیم حوا به را پشتش و پیچدیم خودش

 .است شاندونفره نهارخوری می    روی کوچیک گلدان

عیل مشت میان دیم جای امی  یم خرد دیوار توی و گی 

  .شود

بیچاره دل حال به .ریزدیم اشک و کندیم بغل را تنش حوا

 .کندیم گریه خودش ی

 

  بذاری؟ کاله خواییم منو رس !مادر پدر ن   آخه -

 

 :کندیم زمزمه لب زیر
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 !نیستم مادر پدر ن   من -

 

عیل پوزخند عیل .بیندنیم را امی   فک و آیدیم نزدیکش امی 

 :دهدیم قرار مشتش میان را پایینش

 

ی !کن  یم بگم من که هرکاری بعد به این از -  که هرچی  

فهم .میشه بخوام من  شد؟ شی 

 

عیل مشت ویل دهد تمان را رسش کندیم سیع محکم امی 

یست از تر   .کند غلبه آن به بتواند که چی  

 آن به و است کرده اسی   را حوا فک دورتادور دستش

 .آوردیم فشار

 

 .باش   چشام جلوی خوامنیم اونور برو گمشو -
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ل عقب به را صورتش
ُ
 چه و کردیم فکر چه .دهدیم ه

 رسخ رز هایگل با نخورده دست خوابشانتخت …شد

  شب اولی    و بود شده تزئی   
 
کشان زندیک  بجای مشی 

ین    …بود شده تبدیل زهر به شی 

عیل  کتان   بطری و سیگار یجعبه با و رفت اتاق به امی 

 و نشست تلویزیون جلوی یکاناپه روی .برگشت کوچیک

 .نوشید قلپ چند

 و کردیم جمع را گلدان و لیوان هایخرده گریه با حوا

 .گرفتبریم در را خانه فضای سیگار بوی

 راه و کردیم درد هایشچشم که بود کرده گریه انقدر

 از صدان   بعد لحظه چند .بود شده بسته اشتنفش

برهنه تصویر که برود اتاق به خواستیم .آمد تلویزیون

 !دید تلویزیونشان در را خودش ی

عیل یم نگاه و بود کرده وصل تلویزیون به را گوش   امی 

 !کرد
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 ببین   کجان   همت حاج !داره عالیم داشتنم جنده زن -

 بهتون نفر چند !یاسین   خانم آخ آخ !!!اس جنده عروسا

 کمرتون؟؟ به بزنه خوندین که قرآنان   میگن

 

 

  نظر_چشم#

 ۴۸_پارت#

 

عیل به را حق .بزند حرق   تواندنیم  را خودش .دهدیم امی 

یم جمع را حواسش اگر .داندیم ماجرا این مقض تنها

 …کرد

 !زدیم هم به را وصلت این زودتر باید شاید اصال

 :شنید را مرد آور چندش صدای که برود اتاق به خواست
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 چقدر گندمیت تپل تن این بدونه شوهرت اگر آخ -

ینه نیم رهات هم لحظه یک …چشمات عسل شبیه !شی 

 .کنه

 

 .آیدیم باال اشمعدهمحتوی .شودیم مور مور تنش

یم تخلیه را اشمعده و رساندیم دستشون   به را خودش

 .کند

ایطش گویای چی    هیچ که است بد حالش انقدر  رس 

 .نباشد

 روی .بردیم پناه خواب اتاق به و شویدیم را صورتش

یم نگاه تخت دور خاموش هایشمع به . نشی   یم تخت

ه بودند چیده رز گل با که قلن   به .کند  زهرا .شودیم خی 

 شودنیم باورم گفتیم .بود دراورده بازی مسخره چقدر

 رفتار اول شب که کردیم تصور !باشد گرفته زن برادرم

عیل  .وامیداشت خجالت به را حوا و باشد چطور امی 

 .کندیم جور و جمع را خودش
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کشان سفر اولی    بلیط ظهر فردا برای  شده رزرو مشی 

 ایخانه بود قرار که جان   …دن   به سفر بلیط .بود

ک  هم شانکاری سفرهای برای تا کنند انتخاب مشی 

 اشسلیقه به و بپسندد حوا که جان   .باشند راحت

عیل .بچیند  !بروند آنجا به زیاد است قرار بود گفتهامی 

چمدان حن   .بودند کرده ریزیبرنامه سفر این برای چقدر

 .بود آماده هم هایشان

 داخل که سفری کوچک ساک یک و شودیم بلند جا از

 دم لباس دست چند و برمیدارد بود داده جای کمدش

یم داخلش بود برداشته مادرش یخانه از که را اش دسن  

  هایلباس تغیی   بدون و ریزد
 

یم رس به چادر اشخانیک

 .شودیم خارج اتاق از و کند

عیل  حوا عریان تن روی  ویدیو و داده لم مبل روی امی 

 .است شده استپ

 

 کجا؟ -
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 به چشمان   با و کندیم بلند مبل روی از را تنش سخن   به

یم چشم همرسش از حوا .کندیم نگاه حوا به خون رنگ

د عیل که داردبریم دیگر قدم دو و گی   جا از سخن   به امی 

 .شودیم بلند

 باق   و کندیم گی   می    یلبه به برمیدارد که را قدم اولی   

 زمی    روی نیست بیشی   قطره چند که بطری محتوی

یزد  .می 

 

 عجله؟ این با کجا -

 

 :گویدیم گریه میان حوا

 

 !جداشیم هم از بریم فردا -

 

عیل  ترس از که آیدیم سمتش به خوران تلوتلو امی 

  .شودیم رها دستش از ساکش
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عیل اینکه تصور وب امی  یم را تنش باشد خورده مرس 

 خانم پرس …همت حاج پرس .شودنیم باورش .لرزاند

 حک اششناسنامه در نامش که مردی همی    !!!!یاسین  

وب است شده  .باشد خورده مرس 

 

 نیم اونوقت -
 
 میشه؟ ناراحت حاج   یک

 

 :گویدیم بریده بریده و رودیم عقب به قدم یک

 

 !!!خوامشنیم …بگو…بگ -

 

 :کرد پر را خانه فضای اشقهقهه صدای و خنده زیر زد

 

 حیف !!!که ایخوشمزه میگه !خوامشیم که من -

 نخورمت؟ من نیست
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  نظر_چشم#

 ۴۹پارت#

 

ون حوا انگشتان میان از را ساک  به دست و کشدیم بی 

دیم حوا چادر یلبه  .گی 

 

 نیست؟ عروسیمون شب -

 

عیل دست عیل ویل زندیم پس را امی   و شودیم جری    ح امی 

 .کشدیم حوا رس از چادر

 

؟یم قایم جر  چادر زیر -  ماش؟ مال کردنات قایم کن 

  نه؟ دیگه حالله حالل؟ گی   نیمشوهر به شما
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 …دستتو -

 

یقه به دست .بزند را حرفش یادامه حوا دهدنیم اجازه

دیم لباسش ی   حس که کشدیم محکم طوری و گی 
 

 خفیک

د  .بگی 

 

 !کن ولم …ولم -

 

 چشمان و دهدیم فشار انگشتانش میان را اشچانه

 .دوزدیم حوا یزدهوحشت هایمردمک به را رسخش

 

  بلدی؟ که دادن رسویس -

 

عیل .ندارد دادن جواب توان حوا  را دهانش آب تمام امی 

یزد حوا صورت توی یکباره به و کندیم جمع  :می 
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ت همه ن   کثیف ذات به تف -  …لجن !چی  

 

 قدیم .کندیم حوا به را پشتش و کندیم رها را اشچانه

 .برمیگردد سمتش به دوباره و برمیدارد

 

ون بذاری خونه ایندر از رو پات - یم خورد رو قلمش بی 

 رنگ موهاتم تامون  یم شده خراب همی    توی .کنم

 .بشن سفید دندونات

 

سینه به مشت و کندیم پاک دست پشت پا را صورتش

 .کوبدیم خودش ی

 

 …من -

 

عیل  که صورن   با و دهدیم تکان هوا در را دستش امی 

 :کندیم نگاه حوا به است صدایش ن   حرف تنها تمسخر
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 فردا  بابا بکپ برو !من نه !بابا بمی   …من من من من -

 .داریم پرواز

 

 نیمه همانطور خودش و کندیم اشاره اتاق به دستش با

 .کشدیم رس را آب بطری و رودیم یخچال جلوی هوشیار

 :گویدیم و اندازدیم زمی    روی را بطری قصد از

 

 …بکپ بعد کن تمی    -

 

 را خدا .دهدیم فشار دردناکش یسینه روی دست حوا

 گرفته نادیده را او هم خدا که انگار ویل زندیم صدا

عیل چشمان به کردن نگاه روی .است  .ندارد هم را امی 

د را آبرویش اگر  برایش اتفاق   چه بفهمن همه اگر چه؟ بی 

 چه؟ افتاده
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شیشه خرده کردن جمع مشغول افتاده خون چشمان   با

 عاقل همیشه حوای .شد خانه خیس کف روی از ها

 .کردنیم کار فکرش

 

*** 

 

 یزده بهت چشمان جلوی و کند یم باز را دستشون   در

 گذاردیم آن ری را پایش .اندازدیم زمی    روی را چادر حوا

 .کشدیم زمی    روی و

 

 

  نظر_چشم#

 ۵۰پارت#
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ین چشمان به خواب قبل شب م شی   نیامده خواب دخی 

 و خوان   ن   همان رس از دادیم نشان که ایرسج   و بود

 .بود مداوم یگریه

 

 جز .بشور توالت باهاش .جاس همی    جاش آشغال این -

 حق دارن حضور اونا که جان   و اینا مامانم یخونه

  !رست بندازی رو لچک این نداری

 

 داری؟ چیکار چادرم با -

 

 بود شده کشیده دستشون   کف که چادری به درمانده

ه  .ماندیم خی 

یم را رسویس در .شودیم نمایان لبش یگوشه پوزخندی

 :گویدیم و بندد
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یم داریم که اونجا عزیزم -  !دبیه نیست، مکرمه یمکه می 

 حد من و بپوش   لباس همرست نظر طبق باید هم شما

 !کنمیم تعیی    رو حدودت و

 

  با حوا
 
 :گویدیم بیچاریک

 

 روزی بودم، چادری من خواستگاری اومدین که روزی -

 بودم این از غی   من مگه .بود رسم چادر دیدین رو من که

 میخوای؟ این از غی   ازم که

 

 و درد پدرش عکس برای و بود کرده گریه قبل شب تمام

 .داشت خش هم صدایش  گریه شدت از .بد کرده دل

 .بود تنگ داشت را پدرش هنوز که روزهان   برای دلش

 دچار وضع این به برای و مادرش خوب حال برای

 یک داشتند هم کم اگر حن   که زمان   برای …نبودنش

 خطابش مادر و پدرن   توانستنیم کش .بودند خانواده

 !کند

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   200 | 1196 

 

 

 !نخوردی کاچیتو -

 

عیل جواب  دهدنیم حوا سوال به جوان   !است همی    امی 

 خانم وقت اول صبح .رودیم کاجر  رساغ خودش و

ده رسایداری به را صبحانه سین   یاسین    .بود سیر

 

 نه بودم من بود،یم عروسیش شب باید که اون   البته -

 کاجر  برات دیر یکم کنم فکر نزدم بهت دستم که من !تو

 .آوردن

 

  بدین؟ منو جواب لطفا میشه -

 

عیل  را ابرهایش و دهدیم قورت را دهانش محتوی امی 

 :زندیم گره درهم
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 از تو مگه میاد؟ خوشم بودم گفته من چادر؟ یدرباره -

 کردی؟ سوال اعتقاداتم یدرباره من

 

ی شوکه حوا عیل که گویدنیم چی    :گویدیم امی 

 

؟یم رس چادر رسهیم که ما به ش  یم لخت مردم برا -  کن 

 .پسندمیم بیشی   باش لخت همون

 

 !نشکون رو من دل انقدر !نشدم لخت کش برای من -

 

عیل و شودیمزده خانه در زنگ  :گویدیم امی 

 

 وایش خواییم االنم !میده نشون دیگه چی    شواهد -

؟ نگاه منو  !رسید کن 
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  نظر_چشم#

 ۵۱پارت#

 

*** 

 

 از پر چشمانش گذاردیم دن   فرودگاه داخل که را پایش

 .شودیم اشک

  چه
 
عیل کنارایزندیک یم چه حاال و بود کرده تصور امی 

اهن .کشدیم دنبالش به را چمدانش خودش !دید  پی 

د را شالش و دارد تن به بلندی  هم اگر .است بسته دار ه 

 .کند تن به که نداشت چادری دیگر خواستیم

 یمسئله ترین مهم هایشلباس کردن ست نه دیگر

  نه و است ذهنش
 

 نیست مهم دیگر حن   .بودنشان رنیک

 .باشد شالش یا رورسی همرنگ دستبندش که
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ی هیچ  که نیست مهم اصال .نیست مهم برایش چی  

عیل عیل .بکند فکری چه اشدرباره امی   هنوزهم که ایامی 

 .زدیم تند او به کردن نگاه با قلبش

 :گویدیم و رساندیم چمدانش یدسته به را دستش سهند

 

 .کنم کمکتون بدید اجازه -

 

 سهند از و کشدیم خودش سمت به را چمدان یدسته

 :کندیم تشکر

 

 .میارم خودم ممنون نه -

 

 الغر بکشه خودش دنبال وزن یکم !بابا بیاره بذار -

 .ترکیده دیگه روزدو کنه ول .میشه
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دیم هایشدندان میان را لبش  مگر نیست؟ انصاق   ن   .گی 

عیل    گفتنیم امی 
 خودش مگر دارد؟ دوست ُپر تو دخی 

 است؟ آلشایده کامال و نیست تپل حوا که بود نگفته

 هشتاد و صد شب یک یط توانستیم مرد یک چطور

 دیگری چی    توانستیم چطور کند؟ عوض رنگ درجه

 دهد؟ نمایش دیگری طور را خودش ویل باشد

 

 هاتاکش جلوی تا دار بغض و بدست چمدان همانطور

 کندیم نگاهش و گرددبریم عقب به گایه سهند .رودیم

عیل ویل  آمده سفر بهاو با هم او که انگار نه انگار امی 

 .است

 

 میان؟ بعدی پرواز با هابچه -

 

 .پیشمون میان شب .رسیدن هم میثم و مسعود آره -
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 هرچه .کند کار چه است قرار مرد همه این میان داندنیم

 مریض فکر هرچه .آیدیم رسش به است مسخره فکر

 .کندیم درگی   را ذهنش است

عیل ون امی   و گذاردیم لبش کنار سیگاری فرودگاه از بی 

 .زندیم آتش

 

 .ردیفه حال عشقو امشب خوبه، -

 

ی عیل از که چی   ی با بیندیم امی   زمی    بود شناخته که چی  

 لباس و زدنش حرف لحن حن   .دارد فرق آسمان تا

عیل .است شده دیگری چی    پوشیدنش  همیشه که امی 

اهنش هایدکمه و داشت تن به شلوار و کت  انتها تا پی 

اهن با حاال بود بسته  و داردبریم قدم روز به شلواری و پی 

 .دهدنیم هم محل حوا به حن  

 

 ماست عی    بیا راه تند یکم خانم؟ عروس کن  یم ناز -

 !نباش
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  نظر_چشم#

 ۵۲پارت#

 

عیل مشهود پوزخند یم تند پا .زندیم آتش را جگرش امی 

عیل سیاه چشمان به .برسد هاآن به تا کند یم نگاه امی 

 لذت با روزی که چشمان   .بیندیم تنفر فقط و اندازد

 و شودیم دزدیده او از تنفر با حاال کردیم نگاهش

 .کندیم تبدیل اشک به را بغضش

عیل  یم جاگی   عقب حوا و سهند و نشیندیم جلو امی 

 و دوزدیم چشم مردم و هاخیابان به هدفن   حوا .شوند

 .کندیم پنهان هایشاشک پس در را همه

سه کاش .ماندیم مادرش کنار و کردنیم ناشکری کاش

یم کنار هاآن با و فرستادنیم لعنت را لعنن   هایشنبه

 !آمد
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 هایچهار گرفتار و گرفتیم خو هاشنبهسه با کاش

 دست بابت باید چرا بود؟ چش مگر !شدنیم لعنن  

 بود، فالکت این از بهی   کرد؟یمناشکری حاج   کمک

ی فالکت این اگر …نبود نه نبود؟  دهدیم تغیی   را چی  

  .بماند فالکت در دهدیم ترجیح

 خود .بود کرده مقدس حوا برای را چهارها خودش

عیل  خواسته هم حوا .بود ساخته ُبت برایش چهار از امی 

  !باشد ارکیده گل چهار مهرش بود

 خوش جا اشعروش گل دسته میان که ایارکیده چهار

 .شد تقدیمش اول روز همان و کرد

در مهرماهچهار روز دقیقه شش و چهل و چهار ساعت

عیل و گفت را بله محض    ساعتش مهربانش لبخند با امی 

 :گفت و گرفت چشمش جلوی را

 

 .خورده گره چهار به زندگیمون -
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 از قبل تا .باخت او به هم را دینش که بود جاهمان آره

عیل کردیم فکر آن  لحظه آن از ویل دارد دوست را امی 

 وقن   که ذوق   .کرد پیدا خودش چشمان ذوق در را عشق

ه همرسش به    .بود جاری دلش در شدیم خی 
   ن 

 ن 

ه با که چشمانش  عشق   .شدیم نمایان او به شدن خی 

یم رنگ وجودش در کردیم فکر همرسش به وقن   که

 .گرفت

 

؟ تو عسلم رسیدم من !جونم -  کجان 

 

عیل .شودیم فعال هایششاخک یم صحبت تلفن با امی 

 لحنش .نیست مذکر خط سمت آن ندارد شک و کند

یم او به .بود مهربان حوا با که زمانیست با متفاوت کامال

 .افتادنیم دهانش از عزیزم .عزیزم سادات حوا گفت

  .بود جدی و رسسنگی   

ون از را نگاهش دنیم ماشی    بی  یم تی    را گوشش ویل گی 

  .کند
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 .اسبرنامه امشب .شهیم تکمیل خوش   بیای شما -

 

 گذشته ازدواجشان از روز یک .دهدیم رس بلند ایخنده

عیل و است یم صحبت دیگری دخی   با راحت انقدر امی 

 .است متاهل که انگار نه انگار .کند

 در هاسوال .بیندنیم هم چشمش .شنودنیم گوشش

 کندیم احساس .شودیم حک دیگری از پس ییک ذهنش

نیم که ایشوج   .است مسخره شوج   یک چی    همه

 .ندارد تمایم که دردنایک شوج   …فهمد

 

 :گویدیم و بردیم جلو را رسش سهند

 

 بود؟ هان   -

 

 .ترالن نه -
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 هتل؟ برییم زنتو .ترالنه امشب یبرنامه َپ  -

 

عیل یم نگایه نیم و شودیم کج حوا سمت به کیم امی 

 :اندازد

 

 .کنهیم پذیران   مهمونام از .میده انجام وظیفشو زنم؟ -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۵۳پارت#

 

 از گاههیچ که خدان   .زندیم صدا را خدایش دلش در حوا

ی تنها .نکشید دست پرستشش  او به زمان هر که چی  

ن   برایش که خداوندی .کندیم تکیه و زندیم چنگ
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 به را مظلومش دل جواب خودش ندارد شک و همتاست

 .دهدیم خون  

خون   جواب خودش خدا باش، خوب تو گفتیم مادرش

ن   هایشآدم و دنیا که همهرچقدر حاال .دهدیم را هایت

  را خدا تا باشند رحم

 .نکن تکیه اشبنده به داری

دیم زا هاخوب دامان زمانه گردباد گفتیم  که وگرنه گی 

 .شوند بدتر و بد بدها دهدیم اجازه خدا

 

 صی   بهم خودت .کنم تحمل کن کمک خودت خدایا »

 «.بده رو امشکسته دل این جواب خدایا .بده سکوت

 

 هایآوردن باال درد از تا دهدیم ماساژ را اشمعده

 او از کاری سکوت جز که داندیم .کند کم متعددش

 :کندیم زمزمه زیرلب و بنددیم را هایشچشم .آیدبرنیم
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ال »
َ
كر   أ ذ     ب 

َ
  ن  اّلل

ْطَمی 
َ
وُب  ت

ُ
ل
ُ
 «الق

 

 نگاه هرازچندگایه .آیدنیم صدان   هیچ ماشی    داخل

 را تالشش تمام ویل کندیم احساس خودش روی را سهند

ون به چشم تا دارد  .باشد توجهن   و بدوزد بی 

 

؟ برگشت بلیط -  گرفن 

 

عیل صدای شنیدن  :کندیم تی    را گوشش امی 

 

کت باید دارم کار اینجا نه، -  کنم ریست و راست رو رس 

 .برگردم یک نیست معلوم

 

 وقن   .شودیم برقرار سکوت باز و گویدیم آهان   سهند

عیل یم صحبت تاکش یراننده با غلیظ یلهجه با امی 
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عیل .شودیم برابر چند حوا تعجب کند  از بیشی   امی 

 !دارد تسلط عرن   زبان روی خودش

 

عیل دانستنیم حن   لحظه همان تا ی امی  یم عرن   از چی  

کت در که کش تنها کردیم فکر .داند یم متوجه عرن   رس 

 خواستگاری شب که پیایم حن   .است خودش فقط شود

 …بود فرستاده برایش

 تا بود خواسته و بود توجه جلب برای فقط چی    همه

 !کند جلب را حوا مثبت نظر

 

  یمحوطهدر ماشی   
 
یم نگه ایشیشه دری جلوی بزریک

عیل .دارد  از نگهبان   .شودیم پیاده و کرد تشکر امی 

عیل جلوی و آیدیم سمتشان به ایشیشه درب جلوی  امی 

 .شودیم خم

عیل  جلویش که مردی این و کجا شناختیم صکه ایامی 

 !کجا بود

 !نادان   در روز ده .بود رویا و خواب در انگار روز ده
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 عقب صندوق از راننده کمک به را هاچمدان نگهبان

عیل و آورددریم تاکش   .کندیم حساب را تاکش پول امی 

 دنبال به و زندیم تا داخل به را اشرورسی یگوشه حوا

عیل  .رودیم امی 

یم دوم و ش یطبقه به آسانسور با نفر سه خودشان

 نمایش به آسانسور نمایشگر روی که یعدد هر و روند

یم هم به بیشی   حوا یروده و دل هم باز شودیم گذاشته

 !پیچد

 جلوی را دستش حوا کندیم توقف آسانسور که همی   

د،یم دهانش  به اشمعده محتوی و رودیم گیج رسش گی 

 روی ناخواسته باراین و شودیم خارج دهانش از یکباره

عیل شلوار  .ریزدیم امی 

 

 

 

  نظر_چشم#

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   215 | 1196 

 

 ۵۴پارت#

 

عیل فریاد با  روی چشم .خواندیم را خودش یفاتحه امی 

 .بردیم فرو گلو در همانطور را رسش و گذاردیم هم

ون آسانسور از عذرخوایه با سهند عیل و رودیم بی   امی 

 :کشدیم داد رسش مهابا ن  

 

ل خودتو تون  نیم …لجن !زدی بهم حالمو -  کن   کنی 

 بیاری؟ باال من روی خورییم گاو عی   

 

 هم بودنش تپل کیم دلیل .هست و بوده غذا کم همیشه

وئید  رژیم مشکل این بخاطر تواندنیم و است کارکم تی 

  .کند رعایت غذان  

عیل شلوار به که را اشاشیک چشمان ی دوزدیم امی   چی  

ی مگر اصال .بیندنیم خیس یلکه یک بجز  خورده چی  

 هم هرچه باشد؟ داشته خاض محتوی اشمعده که بود
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 و حرص بجز اصال .بود آورده باال هواپیما داخل داشت

ی هیچ غصه و جوش  .بود نرسیده اشمعده به چی  

 

 از که نه .زندیم هم به را دلش آسانسور و بلندی از ترس

سد، آسانسور  پیچ دلش شودیم زیاد ارتفاع وقن   فقط بی 

  .شودیم دگرگون حالش و خوردیم

 را مخصوص یکیسه درخواست چندباری هواپیما داخل

به دیگر آسانسور ویل کرد  هم آن !بود آخر مهلک یض 

 …اشخایل یمعده به

 به بلند برج یک آسانسور شدن سوار یتجربه اولی   

 یاندازه به .بود بد بود دیده که هان  خواب یاندازه

 باز .هایشدرخواب هواپیما یپنجره کنار نشسی   

 تصور .نبود پنجره کنار هواپیما در که کردیم خداراشکر

 را حالش که بد انقدری .است کننده دیوانه هایشخواب

 .بیاندازد وضع این به

 

 .نبود خودم دست ببخشید، -
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یم پاک بود مچاله دستش در که دستمایل با را دهانش

یم پاک را دستانش و آورددریم دیگر دستمال چند و کند

عیل که نیست بد آنقدر وضعیت اصال .کند  برایش امی 

دیم ُبل  :گی 

 

 کنه؟یم درستش عذرخوایه من نوی لباس به زدی گند -

اح بوی  !این از اینم هواپیما تو از اون !گرفت مسی 

 

عیل یخورده گره یهچهر به بغض با  .کندیم نگاه امی 

 بود شده خارج زدنش ُعق صدای با که آن   قطره چند

 اینکه به برسد چه نداشت را کردن فکر ارزش حن  

ش اینطور  .کند تحقی 

 

 …ارتفاع -
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 گونهانزجار حالن   با .کند تمام را حرفش دهدنیم اجازه

 :گرداندبریم حوا صورت از رو

 

 هست استفاده قابل ببینم بشورش خودت خونه تو برو -

 .نه یا

 

 کثیف جان   اگر .کندیم توهی    حوا شخصیت به عمال

 که رسی پیامد که حواست لباس ییقه فقط باشد شده

عیل !است بود گرفته گریباندر یم عوض رنگ طوری امی 

 !است پرست آفتاب انگار که کند

 

 تواندنیم .کشدیم خانه داخل به را جانش ن   پاهای حوا

عیل به  او جای اگر .کند درکش تواندنیم .بدهد حق امی 

 حداقل بود او جای اگر .خواستیم توضیچ حداقل بود

 .شود خارج دهانش از کالمچهار دادیم اجازه
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عیل ویل !دادیم اجازه که بخورد قسم توانستیم  …امی 

 بیشی   که دادیم نشان خودش از رفتاری لحظه به لحظه

 .شدیم زده شگفت

 به شبیه ویون   با رستارسی ایپنجره ورودی روبروی

 اشزیبان   تماشای محو .بیندیم تبلیغان   هایپوسی  

افتاده گی   باریاسف وضعیت چه در که کندیمفراموش

 .است

 

 توی بیا .نمیشه تموم اینجا نیار در بازی گشنه گدا -

 .دارم کارت اتاق

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۵۵پارت#
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عیل حرف با  ایلحظه ذوق این از .آیدیم خودش به امی 

 بیخود خود از چه برای فهمدنیم اصال .شودیم متنفر

 و خودش از !داد نشان واکنش محییط چنی    به و شد

  .خوردیم هم به حالش اش ایلحظه هیجان

عیل که دهد نشان رفتاری چرارباید  نگاهش تمسخر با امی 

 و کنایه از پر نگایه باشد؟ خالص تمسخر کالمش و کند

 …شودیم همسو اشکج لبخند با که چشمان  

 

  حوای آن
 

 حن   کردن فکر بدون که کجاست همیشیک

 دود درایتش و عقل یهمه گرفت؟نیم دست آن   لیوان

 .بود رفته هوا به و شده

 به هم حوا .شودیم خارج خانه از و کندیم عذرخوایه

 .رودیم خواب اتاق به همرسش دنبال

 

 اینجا؟ بیای گفتم من -

 

 بذارم؟ کجا رو وسایلم پس -
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عیل .است منجمد دستانش  کندیم صحبت طوری امی 

 یک فقط حوا !مرئوس حوا و است رئیس او که انگار

 و آمده وجود به اوضاع از ناراض   کند،یم تجربه را حال

  از درمانده
 
 .زندیک

عیل  عقب به ترسیده حوا .آیدیم حوا سمت به قدیم امی 

 :گویدیم عیلامی   که رودیم

 

یم گوه وایش من یسینه به سینه نداری جرات که تو -

 .اتاق این تو بذاری رو وسایلت میای خوری

 

ه  درشت پرتقال فشار !دارد درد گلویش در بغض یچمی 

 !دارد زخم گلویش در

 

؟یم صحبت اینطوری من با چرا -  !کن 
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 یک هنوز .گویدیم جان ن   و ضعیف .گویدیم داربغض

 !ندارد آرزون   کاخ که است نگذشته ازدواجش از روز

عیل که است نشده خشک امضایشان جوهر هنوز  امی 

 .دهدیم دستور او به اینطور

 و قدم یک حوا و برمیدارد حوا سمت به قدم یک هم باز

 …ترسدیم همرسش از .ترسدیم .رودیم عقب نصق  

 

 !شناسمتنیم چرا…چ شدی؟ اینطوری چرا…چ -

 

 شناسم؟یم رو مادرقهبه توی من مگه -

 

یم و کندیم باز رسش روی از حرکت یک با را شالش

 :گوید

 

 معلوم بودی؟ پیش روز ده که هسن   همون   تو مگه -

 !درومدن و توت رفی    نفر صد بار چند نیست
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 مهابان   اشک .گذاردیم دهانش روی را دستانش حوا

 .کندیم خیس را صورتش

 

 !زشته حرفات خییل -

 

عیل یم حوا هایحرف تمام مقابل در .خنددیم فقط امی 

 .دارد گونه تمسخر حالن   و خندد

 

 دربیاری هارو الیهحزب بچه ادای چادر با اینه زشت -

 اینور عکست و فیلم که باش   خراب لجن یه زیر اون ویل

 !پخشه اونور

 

 

 

  نظر_چشم#
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 ۵۶پارت#

 

عیل دست از را شالش نیم او به زورش ویل کشدیم امی 

د را شالش آنکه جای به .رسد یم فرود زانو دو روی بگی 

 .آید

 این .کندیم اشدیوانه مرد این جلوی ضعف همه این

عیل جلوی ناتوان   همه  کرفته یاد .کندیم خردش امی 

 باشد، بردار فرمان .کند اطاعت مردش از که است

عیل ویل دهد قرار اولویت  در را همرسش  عجیب امی 

 !کندیم عمل

 

 .درآوردی رو خوب مردای ادای چرا -

 

 تو فقط درنیاوردم ادا من البته !!حسابیم ن   !بینگو -

عیل   با اینجا آوردمت .ندیدی رو اصیل امی 
 
 واقعیم زندیک

ون بیاد فیلممون نیستیم شما مثل ما .بش   آشنا  بقیه بی 

 !داریم مرز و حد زندگیمون برای فقط بفهمن
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عیل .شود بلند تا زندیم زمی    به را دستش کف  او از امی 

  .رودیم پنجره سمت به و شده دور

 

 تون  یم خدمه، مخصوص هست در جلوی اتاق یه -

 خوب غذای دارم مهمون شب .بذاری اونجا رو وسایلت

 .کن مرتب هم رو خونه کن حاض  

 

عیل -  !امی 

 

 .لرزدیم زانوانش ویل شودیم بلند جایش از حوا

ون   دلش و زندیم دو دو چشمانش  برای خواهدیم نی 

 !الجوشنذی شمر این با مقابله

 

 !نیار لجنت دهن به منو اسم !همت آقای -
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 دهنشون کن  یم مقایسه من با داری که آدمان   این -

 لجنه؟

 

 هم روی را هایشلب .بردیم باال را دستش و آیدیم جلو

به منتظر و بنددیم چشم حوا .دهدیم فشار  محکم یض 

عیل دست  همان را دستش حرص با او ویل  ماندیم امی 

 شده قفل هوا روی ویل لرزدیم که دسن   .داردیم نگه باال

 .است

 

 !حروم تخم لجنه رستاپات تو -

 

عیل -  !میشیا پشیمون امی 

 

 …همت آقای گفتم -

 

دیم چمدان یدسته به را دستش عیل و گی   :گویدیم امی 
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 توی دندونات وگرنه نیست مرامم توی زدن که حیف -

 .شدیم خرد دهنت

 

عیل جلوی جرات با دست به چمدان همانطور یم امی 

 :ایستد

 

ت ن   بزن !بزن بیا -  زنت با بودی مرد اگر تو …غی 

 وایمیستادی بودی مرد .کردینیم برخورد اینطوری

 …جر  ببین   دادییم گوش حرفشو

 

گونه روی محکیم سییل .شود تمام حوا حرف نداد اجازه

 !پراند رسش از هوش لحظه چند که نشاند حوا چپ ی

ی ی …کلیسا ناقوس به شبیه چی    کنان دینگ دینگ چی  

 .اندازدیم طنی    مغزش در
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  نظر_چشم#

 ۵۷پارت#

 

 تقدیر برای .گذاردیم اشگونه روی را دستش حوا

 !سوزاندیم دل خودش

ی هیچ و لرزدیم لبانش یم تنگ نفسش .گویدنیم چی  

 .گویدنیم هیچ هم باز و شود

 است کرده خوش جا گوشش روی که ایسییل وجود با 

 .است مقابلش مرد به متعلق دلش از جان   هم هنوز

 کسیست آن مرد این که داندیم ویل داندنیم را دلیلش

 سفید لباش با باید و رفته اشخانه به سفید لباس با که

ون اشخانه از  و کند تنش به اثکفن خودش چه .بیاید بی 

 این ترک به ایلحظه حن   نباید ویل دیگری کس چه

 
 
 .کند فکر زندیک
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 شاید .است همی    مأموریتش اصال شاید کندیم فکر 

 قرار موقعیت این در را او که است اش الیه امتحان

 برایش چی    چه داندیم هرکس از بهی   خدا قطعا .داده

 .سازد مقدر

 

 روز این به هانوشیدن   آن بخاطر شاید کندیم تصور

عیل کندیم فکر .است افتاده  معصوم طفل چون ذان   امی 

 .شودیم خود ن   خود از الکل تاثی   تحت و دارد

ی خودش کندیم فکر .رودیم جا همه به ذهنش  تقصی 

 .کندیم وادارش کار این به هازهرماری آن ندارد،

 

نیم دستم زنم لخت فیلم و عکس بودم !نیستم که مرد -

 .رسید

 

 !داری حق -
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 حق خودت االن تا کردییم فکر نکنه !دارم که معلومه -

 داری؟

 

 زیر به را رسش .آوردیم پایی    اشگونه روی از را دستش

 :گویدیم داربغض و اندازدیم

 

 !نه -

 

 .نبینم رو نحست ریخت که وری یه شو گم -

 

عیل به پشت ویل لرزدیم اشسینه  که کندیم امی 

  .نبیند را شکستنش

عیل که اتاق   به  از را کوچکش یسجاده .رودیم گفت امی 

ون اشدوش   کیف داخل  موقع ن   نماز پای و کشدیم بی 

یم صحبتهم دلش .خواهدیم دل و درد دلش .ایستدیم

 …خواهد
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 کش چه نکند؟ قضاوت و باشد گوش تواندیم کش چه

 فقط بپذیرد؟ را .اس واقیع خود که دارد وجود برایش

 هر که خدان   .کند آرام را دلش تواندیم که خداست

 .هست و بود همراهش لحظه

 

 روی کن کمکم فقط …جانم از تر عزیز من، خدای »

 میدم قول بهت ویل شده چش دونمنیم .وایسم پاهام

ن   اینطور چرا دونمنیم .برگردونم بهت رو اتبنده

 شده که هم خودت بخاطر ویل دونمنیم هیچر  …ایمانه

 که کنمیم رو سعیم یهمه .کنمیم رو تالشم یهمه

 سفید رو همرسم جلوی رو من هم تو .ببینه رو خوبیات

 «…کن

 

یم کمک خدا از .ماندیم سجده روی و ریزدیم اشک

عیل چشمان که خواهد  که همانطور …کند باز را امی 

 :زندیم لب کندیم هایشاشک خیس را سجاده و ُمهر
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 اتبنده هرکس از بهی   خودت تو …رحییم و رحمن تو»

یم عهد .کنمنیم رسپیچر  دستوراتت از من .شناشیم رو

 خدامو که کن کمکم .کنم جلب رو همرسم رضایت بندم

 اشتباه امدرباره بفهمونم بهش کن کمکم .بشناسونم بهش

 «.کنهیم

 

عیل، نداشتن   دوست و بد رفتارهای تمام باوجود  امی 

هان   باوجود  حوا سمت به جانبش از لحظه هر که تحقی 

 صحبت خدا با وقن   .دارد امید حوا هم باز شودیم روان

 آرام و شویدیم را صورتش که طوری .شودیم آرام کندیم

عیل اتاق به  شسی    برای را هایشلباس تا رودیم امی 

عیل لخت یتنه نیم با که بردارد  روی کشیده دراز امی 

 .شودیم مواجه تخت

 

، تنم تاب و پیچ محو داری حق -  کش هرحال به بش 

 چنی    دیدن با زودتر کنه تجربه سکسو لذت بار یه که

 .شهیم تحریک هان  صحنه
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  نظر_چشم#

 ۵۸پارت#

 

 هم را دهانش آب ویل گویدیم ایاستغفرهللا لب زیر

 همرسش .دزددیم چشم و فرستدیم فرو لحظه همان

 داشت سیع روز ده .بوده محرمش تمام روز ده …است

 !باشد راحت او با

 

 .خوابی    کردم فکر -

 

عیل جانب از جوان    قبل شب .رسدنیم گوشش به امی 

عیل که آن از ترس !داشت ترس  متوجه تنش لمس با امی 
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  نداشی    از ترس .شود ناگوار یرابطه آن
 

انیک  و دخی 

  …رسوان  

 هایکالس جز .ترسیدیم هوشیار یرابطه اولی    از حن  

ی هیچ رویا هایحرف و عقد از قبل  .نداشت یاد به چی  

عیل هایکثیف لباس دنبال به و گرداندیم چشم یم امی 

 بود توانسته و بود زنده شکالت یک با فقط .گردد

 تهوع حالت دیگر .دهد نجات کردن غش از را خودش

ی و نداشت  چه در مه بود نیانداخته یادش به چی  

 .هستند زمی    سطح از ارتفاغ

 

 کجاست؟ هاتونلباس -

 

عیل بازهم دیم عمیق نفش حوا .دهدنیم جوان   امی   و گی 

 .گرددیم هالباس دنبال به خودش

 حمام در را هالباس آخررس و کندیم رو و زیر را اتاق تمام

 .کندیم پیدا
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یم که همی    و کندیم پر روشون   داخل را آب جاهمان

وع خواهد  :شودیم باز حمام در کند رس 

 

؟یم چیکار -  کن 

 

عیل شلوار به دستانش با  یم چنگ امی 

  .شود خیس کامال تا زند

 

 .شورمیم شلوارتونو -

 

 بگم؟ بهت باید من اینم شستنه؟ شلوار جای اینجا -

 

 :است متعجب نگاهش

 

 بشورم؟ کجا -
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 برنمیاد؟ ازت درست کار یه بدم؟ یادت باید اینم -

 

 با را زیرش .چالندیم را لباس آب و بنددیم را آب شی  

 که شود رد در از خواهدیم و داردیم نگه دست یک

عیل  .کندیم سد را راهش امی 

 

فهم؟ مرتبه چی    همه زدی حرف باباها ننه با -  شی 

 

 .کندیم زمزمه لب زیر ایبله و دهدیم تکان را رسش

د تماس مادرش با باید که .افتدیم یادش  از قبل .بگی 

ون عیل به رو اتاق از رفی    بی   :گویدیم امی 

 

 مادرم به خوامیم کنم؟ استفاده شما موبایل از تونمیم -

 .باشم داشته مخصوص خط باید کنم فکر .بزنم زنگ
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 به خوشحایل با حوا و کندیم اشاره تخت به چشم با

عیل موبایل سمت یم رسدیم که در جلوی .رودیم امی 

 :گوید

 

 چنده؟ رمزش -

 

  !جارو همه کشیدی گوه به زن، بزنن گندت اه -

 

 :کندیم تر آرام را صدایش شده کور ذوق   با حوا

 

 .کنمیم خشک میان االن -

 

 بگو بزن زنگ من و خودت ی ننه یه برو نکرده الزم -

 .رسیدیم

 

عیل و گویدیم ایباشه  :زندیم فریاد امی 
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 !!!!چشم -

 

 اتاق به دوباره .است نگرفته را رمز هم باز افتدیم یادش

 :شودیم وارد زدن در بدون و گرددبریم

 

 …رم ببخشید -

 

عیل  :پردیم حرفش وسط امی 

 

 زدی حرف !شش پنج، دو، یک، !بیا و برو بار ده -

 .شارژ به بزن گوشیو
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 ۵۹پارت#

 

 قفل .بنددیم رسش پشت را در و کندیم عذخوایه

 .اندازدیم صفحه به نگایه و کندیم باز را گوش  

ممکن و ترین باورنکردن    چشمش جلوی دنیا چی    ترینغی 

ی انتظار .شودیم ظاهر  !!عکس این از غی   دارد را هرچی  

  !!!است خودش عکس

عیل گوش   یزمینه پس تابحال  اولی    .بود ندیده را امی 

 .افتدیم خندان قدی عکس آن به چشمش که است بار

عیل دانستنیم اصال که عکش  .است آورده کجا از امی 

 رورسی .اشعالقه موردهایالمان و عرن   چادر با عکش

 داشت یاد به که عکش و زیبا محیط آن و گلدار بنفش

 .بود گرفته او از رویا

د را هاخانواده تلفن یشماره که آن بجای اراده ن    بگی 

ی دنیال به .کندیم باز را اش گوش   گالری  شک برای چی  

 جشمانش شود مطمی    خواهدیم فقط .نیست کردن
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 کند شکر را خدایشتر مطمی    خواهدیم .بیندیم درست

 .باشد سپاسگزار او از و

ی  یم بند را نفسش بیندیم که چی  

 بود مطمی    اصال .کردیم فکر که همانطور دقیقا .آورد

 .افتدیم شماره به نفسش که

ی  عکش هیچ .نیست اشگوش   گالری در حوا بجز چی  

عکس .ندارد هم حوا خود که هان  عکس !ندارد حوا بجز

 که هان  عکس !عادی هان  عکس …دور از و ناگهان   هان  

 .است هان  دوربی    چه اشمنشا معلوم

  عکس چند و واریز شات اسکرین چند تنها
 
 …خانوادیک

 !صورتش اجزای و است حوا فقط هاعکس باق  

 اشگوش   گالری در هم هاعکس و هافیلم آن حن  

 .نیست

 

ی چه با خدا فهمدنیم عکس این !کندیم امتحانش چی  

ی ها عیل یعالقه جز به چی   نیم نشان را خودش به امی 

  .دهد
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عیل »  از عکس همه این نداشت اگر داره، دوستم امی 

 «کرد؟یم چیکار گوشیش توی من

 

 عکش تصویر از شده کراپ نظرش چشم یُمهره عکس

ایقلوه و خندان لبان !چشمانش عکس …مشیک چادر با

 .گذراندیم نظر از را همه و همه …اش

 

 مرد یه برای که کنمیم درک شده، دیوونه که فهممیم »

 «!برسه دستش به عکسان   همچی    سنگینه

 

عیل عشق یم مطمی    .کندیم باور را خودش به نسبت امی 

عیل که شود  رفتاری چنی    که دارد دوست را او اشامی 

رفتار این و خواهدیم خودش برای کمال و تمام را او .دارد

 .است مالکیتش حس بخاطر وار جنون 

 تصمیمش که شودیمترمطمی    .شودیم قرص دلش کیم

 .کند عمیل را
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ش هایتماس یصفحه وارد  دلگرم بیشی   شودیم که اخی 

یم پر را چشمانش که است شوف اشک دیگر .شودیم

ه من حوای نامش .کند  کلمه دو همی    و است شده ذخی 

 .شود ترمصمم تا کافیست کنارش در قرمز قلن   با

 در را مادر لبخند با .خنددیم کیم لبش روز یک از بعد

عیل مخاطبی    به نامش روی و کندیم پیدا امی   .زندیم ض 

ش کیم  :گویدیم یاسین   خانم که کنندیم احوالیر

 

؟ جان مامان -  باشه؟ راحت خیالم نداری؟ درد خون 

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۶۰پارت#
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 .باشد ترطبییع بودن خوب به تظاهرش تا زندیم لبخندی

 آمدن با و کندیم تشاهر .زندیمگولکار این با را خودش

 خوب .شودیم بشاش هم لحنش لبش روی به لبخند

یم بهی   که ندارد شیک و باشد خوب خواهدیم است،

 .شود

 

؟ شما خوبم -  .نباشی    نگران خوبی  

 

 شدن کشیده رابطه در چی    ترین سیم و بدترین داندیم

  وسط به هاخانواده پای
 
 شعار .زناشوییست زندیک

 
 

 ازدواج روزی اگر گفتیم همیشه بود، مادرش همیشیک

ی هیچ کردی   داخل از چی  
 
 داندیم !نگو من به اتزندیک

ی مشکلشان .ناگفتنیست مشکلشان و دارند مشکل  چی  

 داندیم خون   به را چی    همه !کند حلش کش که نیست

عیل که داندیم هم را این ویل یم تا .دارد دوست را امی 

ی شود متنفر او از خواهد ی !آیدیم پیش جدید چی    چی  

 .کند عوض را دیدگاهش که جدید
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 هم بیشی   داشتنش دوست گوش  در هاعکس دیدن با

 عشق به طوری تنفرش و عشق بی    باریک مرز .شد

 .کردنیم تصور که کرد پیدا سوق

عیل گوید،یم چی    یک فقط ذهنش  کورش عشق …امی 

ی هیچ و کرده  !بیندنیم همرسش جز چی  

 

عیل باش، خودت مراقب جان مامان -  حواسه ن   امی 

 انقدر بود کاری چه آخه  .کن تقویت رو خودت قشنگ

 شد؟یم جر  بودین اینجا روز دو برین زود

 

 یاسین   خانم است شده ترنزدیک شانرابطه که زمان   از

 او از .است نشده آب هنوز حوا یخ ویل است تر راحت

 طوالن   شانمکالمه که است سختش و کشدیم خجالت

  .شود

 کیم روابط شدن نزدیک این انگار بود، ترراحت هاترقبل

 .کندیم معذبش
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عیل آخه -  انجام رو کار رسی یه باید دارن، کار جان امی 

 .بیایم زود بودیم مجبور دادنیم

 

 نباش هم مادرت نگران .کارشه غرق که هم ما پرس -

 صحبت باهاش قبل یکم .هست بهش حواسم خودم

 .بود خوب حالش کردم

 

 :رسدیم گوشش به سمت آن از زهرا صدای

 

 !!!سوغاااااان   !نره یادتون سوغان   -

 

 :گویدیم خانم پری و خندندیم ظهرا به هردو

 

 .بده دستور بعد برسن دوماد وعروس تازه بذار -
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  بهش باید نداره بیشی   که خوارشوهر یه حوا -
 
 رسیدیک

 .کنه

 

 :میگه و باال برهیم صداشو بعد

 

 حوا؟ نه مگه -

 

 .اندازدیم رویا یاد را او زهرا حال و شور .خنددیم ریز حوا

 به باطنشان ویل است متفاوت کل به ظاهرشان آنکه با

 که است شده هم همی    .دارد شباهت هم به شدت

 صمیمیت احساس او با و دارد زهرا به خون   حس انقدر

 .کندیم

 

؟یم صحبت یک با عزیزم، جان حوا -  کن 

 

 .ریزدیم پایی    حوا دل
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  نظر_چشم#

 ۶۱پارت#

 

 نگاه دنبال به را چشمانش شده دری    غ محبن   یتشنه

عیل  از حجم آن نه !گویدنیم هیچ نگاهش .کشاندیم امی 

 اخالق از ایذره نه و کشدیم یدک را اشجمله مهربان  

 .را قبیل نداشتن   دوست

عیل  …است خنن   کامال روبرویش امی 

ی هیچ نیم حرق   هیچ و بخواند نگاهش از تواندنیم چی  

 .بگوید نگاهش با تواند

 

 هم رو پرس گل این صدای بده رو تلفن جان حوا -

 .بشنویم
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عیل به را تلفن و کندیم خداحافیط   متانت با یم امی 

عیل .سپارد دیمرو کامال که ایامی  ون توجه ن   و گی  یم بی 

 .رود

آن از بعد .گنجدنیم خودش پوست در حواست این ویل

عیل که الفایط   و تحقی   همه  این بود کرده بیان امی 

 .دارد را عاشقانه کیلو کیلو حکم برایش محبت اندک

 

عیل رساغ شودنیم رویش دیگر  تماس برای و برود امی 

د را موبایلش مادرش با گرفی     را خودش گوش   .بگی 

عیل گوش   از که رمزی و کندیم روشن  بود دیده امی 

نت برای  .کندیم وارد اینی 

 :نویسدیم و کندیم باز را رویا با اشصفحه

 

 االن رسیدم؟ من که میدی اطالع مامانم به قشنگم، »

 «!ندارم خط
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 و رسدیم برایش رویا جواب که کشدنیم طول ایثانیه

 :آوردیم لبش به عمیق ایخنده

 

  گور؟ به گور کجان   »

ینیش عسل ماه رفن    !خانم نزنه دلتو شی 

 حالت به دیگه فکر یه هسن   شوهری انقدر دونستمیم

 «.کردمیم

 

 «!بکن   خوامویم که کاری اگر حاال »

 

 چمدانش است نکرده فرصت هموز .نشیندیم چهارزانو

 .کند جابجا را

 با اتاقش نیست قرار واقعا که کندیم فکر خودش با

عیل ین موقعیت این در که البته باشد؟ جا یک امی   بهی 

 روی رس   مردش کنار ترسدیم چون است همی    حالت

 .بگذارد بالشت
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 اتننه با دارم گوشمه تو هنذفری لیاقت ن   بدبخت »

 .زنمیم حرف

 !است مرده اشزنده من دوست این نمیگه

 تا صبح گرفته یکیو رسما که نگرفته زن شوهرتم اون

 .بگردم دورش شب

 

 :نویسهیم بعد .میشه بلند امخنده صدای بار این

 

 رسوند سالم مامانت »

  باش   خودت مراقب گفت بارم هزار 

 نداره آفت بم بادمجون گفتم هرازبار صد منم

  نمیشه هیچیش بچه این جان خاله 

  خوندیم دعا باز ویل

  کردیم فوت
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  تو به رسهیم کنه فوت انگار

 «.من به رسید فوتاش نداره خی  

 

 بعدی یجمله رهیم یه و کنهیم تایپ نصفه نصفه انقدر

یو یه کامل بمونه منتظر نداره حوصله .میشم کالفه  چی  

 .بره بفرسته رسی    ع خوادیم بنویسه

 

 باز دیگه یکم باش   لباس فکر باید کنم فکر حوا ببی    »

 «.مروسیه عروش

 

 «کیه؟ عروش .بوسمتیم .عزیزم مرش »

 

 :میگه و فرستهیم خوشحال ایموج   یه

 

 گشاعه بخت عروسیت دونستمیم !آبجیت آبجیت »

 «.کردمیم ترغیبت بیشی  
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  نظر_چشم#

 ۶۲پارت#

 

یم اندشده گشاد تعجب از که چشمان   و اشتیاق با

 :نویسند

 

؟ جدی »
 

؟یم عروس داری مییک  «ش 

 

 خواهدیم اشصمییم دوست اینکه از .است زده ذوق

 از ناگاه به را هایشغم تمام .است خوشحال کند ازدواج

 .خنددیم و کندیم ذوق رویا ذوق با و بردیم یاد

 

 کنم فکر البته .بودین گرفته که تاالریه صاحب   آره، »

 ویل بشه دوست خوادیم کردم فکر من !باباشه مال
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 عکسشو بذار .خواستگاری بیاد خوادیم داره عجله زیادی

 «.بفرستم برات

 

 از عکش کندیم خوشحایل ابراز رویا برای که همانطور

درد تمام که استشده زده ذوق انقدر .رسدیم او سمت

 چه میان که رودیم یادش .کندیم فراموش را هایش

 .است شده گرفتار منجالن  

 

ین امیدوارم خوشحالم برات خییل »  هم کنار رو روزا بهی 

 «.بسازین

 

یم لبش روی لبخند .کندیم نگاه و کندیم باز را عکس

 کنار بیندیم عکس در که مردی و رویا تصور از .نشیند

 نظر به ساله ش حدودا که مردی .است خوشحال هم

ت لباش .رسدیم  .استچهره خوش و دارد تن به اسیر

 صورتش خون   به شودنیم چشمانش روی عینک بخاطر

  .ببیند را
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 نظرم به .دارن بازی دید خییل که امروزیه پرسای این از »

 خوشم اشاولیه رفتار و ظاهرش از خییل که خودم خوبه

 کنیم آمد و رفت وقت چند باید میگم ویل اومده

 «!عروش زرن   نمیشه که اینطوری

 

 سنن   ازدواج با رویا .شودیم ترعمیق لبش روی لبخند

 رویش جلوی که کیش دقیقا حاال ویل است مخالف

 خوشش هم او و است سنن   ازدواج به شبیه دارد قرار

 .است آمده

 برادری چشم به بیندیم و کندیم باز را عکس دوباره

  .آیدیم هم رویا به و است خوب

 که بنویسد رویا برای و شود خارج عکس از خواهدیم

یم پر را مشامش آشنا عطری که آیندیم هم به چقدر

 .کند

 

؟یم چیکار داری -  کن 
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ی مچ کیم و عصبانیت کیم !دارد مؤاخذه لحنش  از .گی 

 دستش از گوش   و ترسدیم اشبازجویانه لحن شنیدن

عیل پای جلوی زمی    روی  پیامک صدای .افتادیم امی 

عیل به فقط ترس از ویل شنودیم رو رویا جدید  نگاه امی 

 .کندیم

 

  …با …داشتم -

 

 کامل اشجمله تواندنیم و است بریده بریده کلماتش

 و کندیم نفوذ چشمانش یحدقه به اشک !کند ردیف

ی  .شودیم سنگی    اشسینه روی چی  

 

 …من -
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  نظر_چشم#

 ۶۳پارت#

 

 نگاه و شودیم کشیده شدت با دستانش از گوش  

عیل ه امی    .ماندیم موبایل روشن یصفحه روی خی 

 ترخشمگی   نگاهش و ترعصن   چشمانش لحظه به لحظه

 ترعمیق و تررسخ چشمانش برزخ ثانیه به ثانیه .شودیم

 چرخاندیم حوا سمت به را نگاهش که همی    .شودیم

ک دل تا کافیست  .بریزد دخی 

 

 کیه؟ این -

 

 بدن و تن .پرسدیم و چرخاندیم حوا سمت به را عکس

عیل .افتدیم لرزه به ناخواسته حوا در همیشه امی 

 .کندیم دستگی   را او نباید که موقعین  
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 خندی؟یم هارهار غریبه مرد عکس به زدی زل -

 

یم گشاد اندازه از بیش چشمانش فقط .آیدیم بند زبانش

 .لرزدیم پاسخگون   برای خودش ناتوان   از و شود

 

 …بخدا نه -

 

 آن ترس از حوا و کندیم برخورد دیوار به شتاب با گوش  

 روی را چشمانش شود پرت خودش سمت به گوش   که

 .دهدیم فشار هم

 

نت رمز -  آوردی؟ کجا از رو اینی 

 

 با .دهدیم فشار و گذاردیم چشمانش روی را دستانش

عیل جواب بغض  :دهدیم را امی 
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 .برداشتم خودت گوش   از -

 

عیل دیم را دستانش امی   صورتش روی از محکم و گی 

 .کند نگاهش تا کندیم مجبورش و زندیم کنار

 

 از نشسن   بزن   زنگ مادرامون به گرفن   گوشیو تو -

نت رمز توش  دراوردی؟ اینی 

 

عیل دست فشار  دادن قورت یاجازه حوا یچانه زیر امی 

  .دهدنیم هم را دهانش آب

 ریش یسفیدشده تار چند روی ناخواسته نگاهش

عیل  به کند ضعف برایشان خواهدیم تا .شودیم قفل امی 

 به تا زندیم صدا را خدا لب زیر و زندیم نهیب خودش

 کم را همرسش خشم از کیم تا زندیم صدا .برسد دادش

 …عاطفه اندیک با مخلوط را نگاهش و کند
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 .خوامیم معذرت -

 

ل عقب به را رسش
ُ
 :کشدیم فریاد خشم با و دهدیم ه

 

ی؟ قلوه و دییم دل یک با نشسن   -  هان؟؟؟ میگی 

 اون زیر کن  یم ثابت بیشی   روز هر خوای؟یم معذرت

 !کردی قایم شیطان   چه زنت بهم حال چادر

 

 لکه اشپاکدامن   ندارد تحمل چکد،یم اشکش یقطره

 :شود دار

 

 !نیست اینطوری بخدا نه -

 

 خدا به نه گفن   بودی غریبه مرد بغل تو لخت -

 هار گوشیته رو غریبه مرد عکس حاال !نیست اینطوری
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  باز خندییم هار
 

 خر منو .نیست اینطوری بخدا نه مییک

 ام؟بچه مگه من حوا؟ کردی فرض

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۶۴پارت#

 

 کامال کندیم خیس را صورتش معابا ن   که هان  اشک

 و بزند داد خواهدیم .ریزدیم پایی    اختیارش از خارج

 قبیل این اهل او که بگوید .نکند قضاوتش که بگوید

عه را خودش و نیست کارها  .کند تی 

 

؟باور حرفامو چرا -  من ذارینیم …ذارینیم اصال نمیکن 

 !بزنم حرف
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ی دارد سیع بریده بریده و کندیم هق هق  ویل بگوید چی  

عیل دیم تمسخر به و زندیم پوزخند تنها امی   .گی 

 

 .کنم باور بزن درست حرف !بابا برو -

 

 !کن  یم اشتباه بخدا -

 

 کنم؟یم اشتباه چیو -

 

 .کندیم اش زده وحشت و آوردیم هجوم صورتش توی

یم پاک را صورتش دست پشت با .نشیندیم صاف حوا

 همی    .شودیم روشن دلشدر امید از ایبارقه انگار .کند

عیل که  یروزنه انگار کند،نیم باز رس شنیدن از امی 

 .خوردیم چشمش به هاغم و هاتارییک البالی از نوری

 

 !کن  یم فکر تو که نیست اینطوری -
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عیل یم بلند جانش ن   پاهای روی حوا .آیدیم جلوتر امی 

دیم باال را رسش .ایستدیم و شود  چشمان به و گی 

عیل ی تا زندیم زل امی   از را جرات این داندنیم .بگوید چی  

 .است کرده پیدا کجا

 

 برنمیاد من از بشناش؟ رو من کن  نیم سیع چرا -

 کن  نیم باورم چرا .نیستم بلد که خدا به .کنم خیانت

عیل؟  .عاشقتم من بخدا امی 

 

 !بابا دهنتو ببند -

 

عیل لباس بند را دستش و رودیم جلو  به .کندیم امی 

 .شودیم شدنش خارج مانع و کشدیم خودش سمت

 

 .بزنم حرف بذار وایسا لحظه یه -
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عیل یم جدا لباسش از را حوا دست و کشدیم پوق   امی 

ک هایحرف تا ایستدیم منتظر .کند  .بشنود را دخی 

 

 !بگو -

 

 ثابت بهت تونمنیم شکسن   رو گوش   زدی االن آخه -

 ذوق میشه عروس داره داره خواستگار دوستم .کنم

 این بجز هیچر  بخدا .فرستاده برام عکسشو داشت

 .نیست

 

عیل  به رسی .نشاندیم لبانش روی واضچ پوزخند امی 

 کندیم حوا به را پشتش و دهدیم تکان تاسف ینشانه

 .شودیم آویزان آستینش به بازهم حوا ویل برود که

 

؟نیم باور چرا -  کن 
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  نظر_چشم#

 ۶۵پارت#

 

عیل لش امی 
ُ
ون اتاق از و دهدیم ه ک نگاه.رودیم بی   دخی 

 …شده قضاوت و غمگی    نگایه کشد،یم خود دنبال به را

 کیم را خودش .آیدیم فرود زمی    روی باسن با محکم حوا

 سمت به ریزان اشک زانوانش روی و کندیم جور و جمع

 اشپاچیده هم از هایتکه و رودیم اششده خورد گوش  

 شده خورد واضح اشصفحه .آوردیم باال دستانش در را

  .ریخته زمی    روی اششده ریزهایشیشه و است

 

 «!نمیشه روشن »
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 را اشدکمه .ریزدیم اشک هم باز و زندیم را اشدکمه

 روشن را گوش   تا کندیم تالش و دهدیم فشار ترمحکم

 تا بود برداشته را گلسش !امید ایذره از دری    غ ویل کند

 شاید .شد اتفاق این باعث هم همی    و بیاندازد نو ییک

 .افتادنیم روز این به داشت محافظ اگر

 

 بتونم که میده حقوق بهم کنم؟ چیکار باید حاال »

 کارمندش هم کردیم ازدواج که حاال بخرم؟ گوش  

 «شم؟یم محسوب

 

نیم اجازه غرورش .استکرده درگی   را ذهنش سواالتش

 بخواهد او از اگر .کند پول درخواست همرسش از دهد

یم خودش با حتما .کنددیم شک هم بیشی   بخرد گوش  

 !دارد نیاز کش چه با تماس برای را گوش   گوید
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عیل و سهند بحث صدای  را سهند بازگشت از نشان امی 

 ابتدا در که اتاقیست همان در همه هایشلباس .دهدیم

 .بود شده وارد

 .کند تعویضشان حتما باید کند،یم وضعش ورس به نگایه

ن شنیدن با
ُ
عیل صدای ت ی امی  یم پوستش زیر گرم چی  

 ن   .کند پنهان را اشعالقه بخواهد اگر است دروغ .دود

د نادید را او بخواد اگر است دلش به انصاق   نیم .بگی 

نیم بدش او از هم باز هایشرحیم ن   وجود با چرا داند

 !کندنیم رهایش خاطر تعلق و آید

 کند دفاع حسان   و درست خودش از تواندنیم اینکه

عیل شودنیم دلیل  !باشد بد امی 

عیل حوا دید به  برایش و است دلش عزیز هم هنوز امی 

 .دارد خاص جایگایه

عیل بودن بد جلوی  که سدی .است کشیده سد یک امی 

 .کند نفوذ آن به همرسش دهدنیم اجازه وجه هیچ به

 تنهااشوظیفه .داندنیم مجاز را خودش او قضاوت برای

 .است کردن همرسی
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 من .صبوراس با خدا .میشه متوجه خودش باالخره »

 «.کنهیم ثابت بهش رو چی    همه خدا خود کنم صبوری

 

 پیل چشمانش جلوی قبل شب که فیلیم هایصحنه

 هم خودش .کندیم عبور نظرش از ییک ییک بود شده

عیل جای  اگر !دادیماو به را حق .بخشیدنیم بود امی 

 آن کرد؟یم فکری چه دیدیم برهنه بسی   در را همرسش

عیل هم  یک که کش هم آن …حاج   پرس همت امی 

 .بودند خوانده گوشش در ناموس عمر

 

و .میان دیگه ساعت یه هابچه -  بچینم؟ می  

 

 

  نظر_چشم#

 ۶۶پارت#
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 !نیست حاض   هنوز او و دارند میهمان .ریزدیم دلش

 …نه یا باشد حاض   باید داندنیم حن   اصال

 و رفی    بی    و کندیم گره هم در تشویش با را دستانش

عیل که است گرفتار ماندن  :گویدیم امی 

 

م من .چیی   یم میان خودشون - م دوش می   .بگی 

 

 .کندیم تازه نفش حوا و گویدیم داداش   باشه سهند

عیل رفی    با .شودیم آرام و گویدیم آخیش  تواندیم امی 

 .بردارد او اتاق داخل از را هایشلباس تا برود

 این به هم سهند حن   .بود برگزیده را اتاق این ناخواسته

 .کندیم راحت را خیالش همی    و بود نیامده اتاق

 وقن   .کشدیم رسیک بعد و کندیم صی   دقیقه چند

 اتاق به رسیعا نیست هم سهند که شودیم مطمی   

عیل  .کندیم خارج آنجا از را خودش چمدان و رودیم امی 
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 رسویش به نهایت در و چرخدیم را خانه حمام دنبال به

 دوش   تا رودیم است ییک اشدستشون   و حمام که

د رسپان    .شود رسحال و بگی 

 از ییک که همی    ویل کرده معذب را او بودن پرس دو کنار

 .کندیم دلگرمش است همرسش مردها آن

 

 .شویدیم دستشون   مایع با را رسش و کندنیم پیدا شامپو

 موی مخصوص دهدنیم اهمین   که است خوشبو انقدر

 هرچقدر مسی   .شودیم تازه بدنش و تن کیم .نبوده رس

 .است کرده کرختش باشد کوتاه که هم

 از هایشچرک رخت با و پیچدیم رسش دور به را حوله

 .شودیم خارج حمام

 به رفی    از قبل که رساندیم اطالعش به پرسها صدای

 و اندازدیم پایی    را رسش .کندیم برخورد آنها با اتاق

 :گویدیم اتاق به ورود از قبل .کندیم تند قدم همانطور

 

 .باشه عافیت -
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 .خانم حوا همچی    -

 

دیم دندان به لب و کندیم معذبش سهند صدای  .گی 

 پشت و کندیم خشک را موهایش و رودیم اتاق به رسیعا

 دور مرتب را شالش .نکند اشکالفه تا کندیم رسجمع

یم تن به خودش نظر از مناسب لباش و بنددیم رسش

اهن   .کند  پاپیون اشلبه که چیندار هایآستی    با بلند پی 

 .دارد

یم لباس همینطور همیشه .رنگ زرد هایپاپیون با سی   

اهن پوشد،   بلند هایپی 
 

 هان  عکس تمام به شبیه …رنیک

عیل گوش   در چادر بدون که  .داشت امی 

 

عیل حتما »  «!داره دوست امی 

 

 با چشمانش و شودیم باز ایاجازه هیچ بدون اتاق در

عیل حس ن   سیاه چشمان  .کندیم تالق   امی 
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 !سالم -

 

 اونوقت بدیم؟ سالم باید ببینیم همو روز طول بار هر -

 میشه؟ هاپویل ثوابم تای نه و شصت ندم شالم من

 

 .گویدیم لب زیر ببخشیدی و اندازدیم پایی    را رسش

 

؟ عذرخوایه باید جر  برای بلدی اصال -  کن 

 

عیل چشمان به حوا متعجب نگاه  دارد انتظار .رسدیم امی 

عیل حرف بدون  .بدهد را پاسخش امی 

 

  دقیقه هر -
 

 !دهنته نباتو نقل ببخشید !ببخشید مییک

 یم زرت بوده جر  غلطت کار نمیدون   اصال
 
 .ببخشید یک

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   272 | 1196 

 

 !ببخشید -

 

عیل صدای  :رودیم باالتر امی 

 

  چرا بفهم میگم -
 

 بیوفن   راه حوله با اینکه عوض !مییک

ا این غریبه مرد جلوی  !بگی   یاد رو چی  

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۶۷پارت#

 

 !چشم -
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 بین  یم .گردییم خونه وسط همینطوری نمیاد خوشم -

 .کن رعایت هست مرد

 

عیل توجه از داندنیم  اهمیتشن   لحن از یا کند ذوق امی 

 .کند باز رسش از که گویدیم فقط انگار !باشد ناراحت

 

 .چشم -

 

و کن زنه کمک برو -  .رسنیم االن مهمونام بچی    می  

 

 که زن   به کمک برای و گویدیم لب زیر چشیم هم باز

 .رودیم بود آمده می    چیدمان برای

 اشهمرایه بغض با ویل شوندنیم متوجه را همدیگر زبان

 .خواهدیم چه که شودیم متوجه اشاره با گایه کندویم

 و اندشده چیده گوشه یک رنگاوارنگ الکل هایشیشه

ی  .است شده چیده کنارشدر کمان   رنگی    می  
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 و شوندیم وارد میهمانانشان ییک ییک که کشدنیم طویل

عیل دوستان تا کند نگاه چشیم زیر کندیم سیع حوا  امی 

 .بشناسد و ببیند را

یم آغوش در را دیگر هم و کنندیم روبوش هم با همه

 سال سالیان انگار که است طوری صمیمیتشان .کشند

 هم به برادر و خواهر از حن   .شناسندیم را همدیگر

 .ترند نزدیک

  

عیل زن پس -  !کجاست امی 

 

یم تمسخر حالن   با و پرسدیم عشوه و ناز از پر صدان  

  .خندد

 هاآن با که کندیم کج اتاق سمت به را راهش حوا

یم میخکوبش بعدی یجمله ویل باشد نداشته برخوردی

 :کند
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 فایط یه حاال .نداره رو حرفا این که سوری ازدواج یه -

 لباش االن اینه مهم !داره فرق   چه دیگه گرفته کوماندو

 .اسدیگه ییک لبای رو

 

عیل دنبال به چشمانش و چرخدیم  رصد را خانه تمام امی 

 رفته فرو زمی    در و شده آب انگار .نیست او ویل کندیم

 .است

ی دست در دست بعد دقیقه چند   با کوتاه مو دخی 

بی    چشمان و رودیم مبل سمت به رنگ سفید بلوزی  تی  

 .ماندنیم دور دیدنشان از هم حوا

 

ه؟ اینه -  دخی 

 

قضاوت .دهندیم آزارش رسدیم گوشش به که صداهان  

 کهایموسیق  صدای و زنندیم که هان  حرف .مردمهای

 .نیست هم صداها شنیدن مانع ویل شودنیم تمام
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 دورش بپیچه بدم پارچه می  چهار .ضایس خییل که این -

 .نبینتش کش وقت یه

 

یم حوا پوشش طرز به و خنده زیر زنندیم هم با همه بعد

 .خندند

 

عیل روی نگاهش باالخره و  یگوشه که نشیندیم امی 

ک و است گرفته آغوش در را کوتاه مو دخی   سالن  دخی 

 .بوسدیم را گردنش میان

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۶۸پارت#
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ی  موهان   .دارد فرق حوا با آسمان تا زمی    که دخی 

  کههان  لباس .رنگ سفید پوسن   و پرکالغ  
 

 تمام شانتنیک

 .است گذاشته نمایش به را تنش هایبلندی و پسن  

 نبود در کندیم را تالشش تمام که حوان   برعکس درست

 آن به پارچه و نباشد مشخص بدنش کجای هیچ چادر

 !نچسبد

 خنده ایذره که هان  لب و الماس درخشش به چشمان  

 که بیندیم و است غرور از پر نگاهش .ندارد همراه به

عیل گردن روی را زبانش عیل گردن روی .کشدیم امی  امی 

ی رسما که ای  .بود نشده حوا سهم وجودش از چی  

ک براق چشمان .کندیم تالق   نگاهشان لحظه همان  دخی 

 چند .خورندیم گره هم در لحظه چند حوا هایعسیل با

 که اوست نهایت در و کنندیم نگاه را یکر هم فقط ثانیه

 .کندیم باز لب

 

؟ تو -  حوان 
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 ویل است قدم چند شانفاصله .کنندیم سکوت همه

شده خورد نفس به اعتماد .ندارد را رفی    جلو توان حوا

 .است رفته بی    از کل به دیگر حاال اش

عیل  کندیم حس را نگاهش سنگین   کند،یم نگاهش امی 

عیل به حن   ویل  پیدا را خودش باید.اندازدنیم نگایه امی 

عیل، دیدن بدون کند،  زیر و کند بلند را خودش باید امی 

 .دارد نگه را خودش بازوان

 

 .خودمم -

 

عیل گردناز دخی   عیل دست و شودیم جدا امی  یم را امی 

د عیل انگشتان الی را انگشتانش .گی   و دهدیم رس امی 

 .نشیندیم تر صاف کیم

 

 مهمونیا این مناسب پوشیدی که لباسان   این !آج   -

مت فردا باشه یادم !نیستا  رو اینجا خریدای مرکز بی 

ن ن   بدم نشونت  !نظی 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   279 | 1196 

 

 

 دندان جوان   تا سایدیم همدیگر روی را هایشدندان

امش خواهدیم .ندهد دخی   به شکن  کند حفظ را احی 

 را نامش حن   حوا .کند رنگ را رستاپایش است بلد وگرنه

 .داندنیم هم

 نظر به .داردبریم گیالش جلویش می    رویاز شودیم خم

 روی از و وضوح به و کشدیمرس کیم .رسدیم آبمیوه

 .اندازدیم زمی    روی را گیالسش عمد

 

 ترالن؟ کن  یم چیکار -

 

عیل  است ریخته شلوارش روی آبمیوه مقداری که امی 

اض نشانه به و کندیم نشین   عقب  خطاب را دخی   اعی 

 .دهدیم قرار

 

 شدی؟ کثیف .ببخشید عشقم وای ای -

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   280 | 1196 

 

 

عیل شلوار تا شودیم خم نیم اجازه او ویل کند پاک را امی 

عمدی را جریان اینکه برای تظاهرش .دهد  دهد نشان غی 

عیل .است مسخره ی و کندیم نگاهش تاسف با امی   دخی 

 :گویدیم حوا به رو بود خوانده ترالن که

 

؟یم نگاه منو بر وبر اونجا وایسادی -  معج رو اینا بیا کن 

 ریخته؟ شیشه خرده بین  نیم کن

 

عیل  سالن کل .گویدیم را مستخدم زن نام حرص با امی 

نیم خارج کش از صدان   هیچ و کرده اختیار سکوت

 .شود

 را خودش غرور باید خودش .کشدیم عمیق نفش حوا

 سمت به .زندنیم دم ویل سوزدیم اشسینه .کند حفظ

 را جارو .داردبریم قدم ورودیست جلوی که رسویش

 انداز خاک و جارو به هرکش از قبل .بود دیده همانجا

  .آوردیم سالن به خودش با و رسدیم
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ک سمت به را محکمش هایقدم ه و داردبریم دخی   به خی 

 و ایستدیم پایش جلوی .زندیم زل اشفاتحانه لبخند

 .کندیم پرت سمتش به را اندازخاک و جارو

 

 .برداریش باید کجا از ندون   شاید گفتم بیا -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۶۹پارت#

 

عیل به رو و شودیم بلند جاش از حرص با دخی   یم امی 

 :گوید

 

ی خواینیم - ؟ بهش چی  
 

  بیک
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یم حضار یهمه را همدیگر روی هایشدندان فشار

 و شودیم منقبض خشم شدت از صورتش تمام .فهمند

 .شمدیم دیده وضوح به اشپیشان   رسج  

عیل ویل گرفته فرا سکوت را سالن تمام  برعکس امی 

 رو دهدقرار خودش مخاطب را حوا که آن بجای تصور،

 :کندیم دخی   به

 

ون برو -   !بی 

 

عیل  .رودیم اتاقش سمت به و شودیم بلند جایش از امی 

 و داردبریم مبل روی از را کیفش اشیک چشمان با ترالن

ون به کوبان پای  .رودیم بی 

 

ش حوا  اختیارشدر که مستخدم اتاق سمت به را مسی 

وع هاپچ پچ ترالن رفی    با .کندیم کج داشت قرار یم رس 

عیل ویل شود نیم کش به را مراسم یادامه یاجازه امی 

 .دهد
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یک از .لرزیدیم دلش ویل بود شده میدان فاتح حوا  رس 

  مرد بودن
 
 نفس توانستنیم دیگری کس با اشزندیک

 .بکشد

عیل صدای چسبانده در به را کمرش که همانطور  به امی 

 .رسدیم گوشش

 

 …بدیم ادامه ندارم حوصله واقعا هابچه گرم دمتون -

 

 .نباشه غمت دادا -

 

 به حواسش کش دیگر انگار و شنودیم همهمه صدای

 .نیست دخی   آن و حوا

 

عیل - م منم امی   .باشی    تنها شما اینا شهریار پیش می 

 

 .مرش -
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عیل صدای دیگر .خایل و خشک تشکر یک …همی     امی 

هامیهمان رفی    تا .دهدیم بد گواه دلش ویل شنودنیم را

 وقن   بحال وای ویل ندارد نگران   و است راحت خیالش

 .بروند هامیهمان که

عیل جانب از را دفاع آن داشت دوست د امی   ویل بگی 

عیل رفتار برای دانستنیم .بود راض   خودش از حاال  امی 

ون را ترالن که باشد خوشحال یم !ناراحت یا کرد بی 

 به ناخوشایندی اتفاقات شان نفرهدو تنهان   این ترسید

 .باشد داشته همراه

 

 .کندنیم عوض را هایشلباس حن   و نشیندیم در پشت

عیل .بشنود را چی    همه تا کرده تی    را گوشش  که امی 

 .شودیم خایل حسان   دلش ته کندیم مرخص را مستخدم

یم تر نزدیک حکمش به لحظه هر …رودیم قتلگاه به انگار

 .کندیم حس را اشسینه یقفسه لرزش و شود
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ی به که کشدنیم طول چی    و خوردیمدر به محکیم یض 

 صدای که گذاردیم دهانش جلوی را دستانش وحشت با

ون اشترسیده  .نرود بی 

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۷۰پارت#

 

 !مصبو سگ این کن باز -

 

به  را دستانش حوا خورهیم اتاقدر به که بعدی یض 

ون جیغش صدای تا دهدیم فشار دهانش روی محکم بی 

 .نرود

عیل از نهایتن   ترس این  این .نیست خودش دست امی 

 هیچ با و استناپذیر انکار داشت اول روز از که وحشت
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یم را حرفش و ماندیم ترسیدنیم اگر .شودنیم حل چی   

 !زد

 

در رو مظلوما ادای تو اون چپیدی من مهمون   به ریدی -

 .نشکستم رو در تا کن باز میاری؟

 

 همان اگر ترسدیم .شودیم بلند در جلوی از وحشتبا

 پرت عقب به در شکسی    با خودش نکند اقدام لحظه

 .شود

ه به فشار یک با و نیست قفل در یم باز راحن   به دستگی 

عیل و شود  .ایستدیم اتاق وسط برافروخته امی 

 را خودش سیع تمام حوا و شودیم قفل هم در نگاهشان

 .باشد مسلط که کندیم

 

 یاندازه به زندگیم توی اومدی روزه یه فقط …روز یه -

 ببی    بشی    .کندی خودتو گور امشب !ریدی عمر یک

 !شه گاییده دهنت یک
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عیل وقاهت از یم گرد چشمانش کردن صحبت حی    امی 

 .شود

 

؟ یک تو اصال !وقیچ خییل -  !شناسمتنیم من !هسن 

 

 دوتا بی    وقن   کوچولو؟ ببینمش !!آج   داری؟ زبونم -

مش انگشتام مش کارد با بگی  ی یاد بی   اضافه زر زر میگی 

 .نکن  

 

عیل کندیم احساس  دعا شاید .است شده جن   امی 

 .باشند کرده طلسمش هم شاید و باشند خوانده برایش

نیم این از غی   و است همی    فقط دهدیم که احتماالن  

 .شود

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   288 | 1196 

 

 چرا .نبودی اینطوری پریروز تا تو !بزنم حرف ذارینیم -

؟یم اینطوری چرا شدی؟ عوض یهو عیل کن   …من امی 

 …من

 

 و داردیم نگه را حوا صورت طرف دو دست یک با

 اینکه بدون و مایه به شبیه .شودیم باز هم از لبانش

 .دهد تکان را دهانش خودش یاراده با بتواند

 

 .آخوند جوجه دراوردی زبون -

 

عیل خواهدیم دستانش با  ویل دهد هل عقب به را امی 

 زور فقط و ندارد را دادنش هل توان .رسدنیم زورش

 .زندیم بیهوده

علیست است موفق و دهدیم هل که کش هم آخر  امی 

 به تعادلش که طوری کند،یم پرت عقب به را حوا که

 .افتدیم زمی    روی و خوردیم هم

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   289 | 1196 

 

 ن   .کن  یم برخورد اینطوری باهام داری زنتم من نامرد -

 پزشیک بریم بیا بودم کش با کن  یم فکر اگر انصاف

 !خودتو خیال هم کن راحت رو من خیال هم بیا .قانون  

 ۰…کردی خستم

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۷۱پارت#

 

عیل کاش  یک برایش ازدواج کاش .شناختیم را امی 

 عقد یخطبه از بعد درست که نبود بسته در یهندوانه

 .بیافتد روز این به

 توانستنیم دیگر ویل بیندیم مقض را خودش همچنان

عیل به  خودش یوظیفه همچنان .بدهد را کامل حق امی 

عیل به ویل باشد خون   زن موقعیتش در که داندیم  امی 

 .دهدنیم خیانت حق

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   290 | 1196 

 

 

 .نگرفتم زن بابا گرفتم هرزه -

 

 یک که اون   برای .است گران برایش هاحرف این زیادی

 داده اختصاص بودن درست  و صداقت و پایک به را عمر

 .است

 بخاطر است سخت .شود خطاب هرزه است سنگی   

مانه تجاوز یک ی هوش  ن   در تمامش که بیرس   شده سیر

 ندارد یاد به را اشثانیه یک حن   که هان  فیلم و بود

 .نشود باور و شود محاکمه

 در روح یک ازدواج با دیگر کردیم فکر که حاال دارد درد

 تبدیل پوچ و هیچ به یکباره آمالش تمام شوندیم تن دو

 .شود

 

 نیست درست که خدا به …بدترین من !عالم بد من -

 برو بده طالقم میاد بدت ازم خواینیم منو !کن   خیانت

 …زندگیت نر 
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 و است ریلکس زیادی .کندیم عصن   را حوا هایشخنده

ی اصال که انگار عادی برایش چی   نیم باورش .نیست غی 

عیل این شود  روی که باشد ایخانواده همان پرس امی 

ق   با و خون   روی .خوردیم قسم رسشان  شوهر و زن رس 

ی هیچ اصال حاال و خوردیم قسم  باور قابل برایش چی  

  .نیست

 دیده به .باشد داشته ایمان چشمانش به تواندنیم دیگر

 .باشد داشته ایمان باورهایش و ها شنیده و ها

 و شکسته شدت به فقط که است دلش همه از بدتر

 بچسباند را هایشذره خواهدیم !بزند بندش دارد دوست

 .نکند رهایش ویل

 

 اصیل یوعده سه !هاخوشه دلت زیادی بدم؟ طالقت -

 نه؟ خورییم هم دلخوش   غذات با
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 کردنش نگاه پایی    به باال از اینطور …رفتارش لحنش،

 در شیطان اصال انگار .است همرسش جلددر آدیم انگار

 انسان یک شبیه چی  ش هیچ و است کرده رخنه وجودش

 .نیست عادی

 

 دست تو فیلمت فردا پس !نذاشن   من برای حیثیت -

 اون لقمه حروم آخه برام؟ مونهیم آبرو بشه پخش مردم

  !افتاده اتفاق این گفن  یم کردییم باز رو نجست دهن

 

؟ خیانت بهم میشه دلیل اینا -  دیگه ییک میشه دلیل کن 

ی بغل رو  من با جمع وسط بره باال کولت و رس از بگی 

 جلوش اومدمیم داری توقع کنه؟ برخورد خدمتکار عی   

 کردم؟یم پاک خرابکاریشو زدمیم هم زانو پاش

 

 ایذره ویل کندیم خیس را هایشگونه هایشاشک

 حن   ویل کندیم گریه صورت پهنای به .لرزدنیم صدایش

 را زدنش حرف جلوی هایشگونه خیش دهدنیم اجازه
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د نیم اینکه تر عجیب و است شده شجاع عجیب .بگی 

  سیایه از باالتر انگار !بزند حرف ترسد
 

 !بیندنیم رنیک

 

 وفادار بهت شهنیم دلیل امشناسنامه توی اسم یه -

 !بمونم

 

 

  نظر_چشم#

 ۷۲پارت#

 

عیل - س خدا از امی   .بی 

 

عیل  که هان  لب با را نگاهش .کندیم راتنگ چشمانش امی 

یم کم را شانفاصله و دوزدیم حوا به دهدیم فشار هم به

 .کند
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  که این خدا؟؟؟؟؟ -
 

 نشونم کجاس؟ کیه؟ دقیقا مییک

 مرده؟ یا زنه !ببینم بده

 

ی چنی    بیان با هم باز عیل زبان از چی    از چشمانش امی 

 که بار هر ...شودنیم باورش .شودیم گشاد تعجب

یم یاداوری برایش انگار است اعتقاد و عقیده از حرف

 مادرش و پدر خون   پرس تواندنیم اصال پرس این که شود

نیم جمع خانه یگوشه از اشسجاده که پدری .باشد

 و هللا که مادری .است قرآن آیات لبش روی ذکر و شود

 شده عجی    خدا یاد با که ایخانه و رودنیم لبش از اکی  

ی .است لحظه به لحظه هایکمک و نیازمندان دستگی 

 …شان

 

 …باورم…ب -
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 گویه هر بندگیش رخت زیر که شماهاست مال خدا -

 مارو دهن که منه بابای ننه امثال مال !بخورین خواینیم

 !گاییدن

 

عیل که فشاردیم دهانش روی را دستش  یک با امی 

 .زندیم کنار را دستش حرکت

 

 عی    ییک توام درمیاری؟ ننمو ادای من واسه چیه هان -

  حتما !شبیهتونن که اینان   یهمه و ننم ننتو
 

 با رفتم مییک

یم هم خدا استغرهللا کنمیم توبه رسم فدا خوابیدم ییک

 !دیگه بخشه

 

عیل بکش خجالت - س خدا قهر از .امی   !بی 

 

 :گویدیم و دهدیم هل را حوا یشانه
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س من قهر از برو تو -  اتواسه ایدره جهنم یه که بی 

 چهارو بیست روزی جهنم هفتم یطبقه آتیش قد بسازم

  ساعت
 

 !خوردم گوه بیک

 

 :دهدیم تکان هوادرتهدیدوار را دستش

 

  !حوا بسازم برات جهنیم چه ببی    -

 

ون اتاق از شودیم تمام که تهدیدهایش  را در و رودیم بی 

  .کوبدیم رسش پشت محکم

عیل که همی    ون امی  یم دست از را توانش حوا رودیم بی 

 .شودیم خم زانوهایش روی و دهد

 تواندیم چطور بیاورد؟ دوام تواندیمچقدر کندیم فکر

 هر که ایمانش بدتر همه از !کند رام را وحش   مرد این

 .رسدیم نبودش به بیشی   لحظه
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 یا کند یط را نشیب و فراز پر راه ازن بتواند داندنیم

 را مسی   این از چقدر داندنیم …کند خم قد راه اواسط

 وجودش به که دردهان   تمام وجود با ویل برود بتواند

 .کندنیم کش  عقب تصمیمش از شودیم وارد

 

د،یم آرام که کیم  در خانه .شودیم خارج اتاق از گی 

 ها میهمان که ایستلحظه از ترمرتب و رفتهفرو سکوت

 .رفتند

خانه به  حن   که باقیمانده غذاهای از کیم و رودیم آشیر 

عیل برای بود نشده خورده هم ذره یک  و کندیم گرم امی 

 .بردیم اتاقش سمت به سین   داخل

ه و زندیمدر به تقه چند  .کشدیم پایی    به را دستگی 

 

 

 

  نظر_چشم#
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 ۷۳پارت#

 

 را نگاهش .کندیم کم را دیدش خواب چراغ سوی کم نور

عیل سمت به فقط  بودنش خواب از تا دهدیم امی 

عیل .باشد مطمی    روی را ساعدش که بیندیم را امی 

 به میهمان   هایلباس همان با و گذاشته چشمانش

 بیدار صبح تا است ممکن که داندیم .است رفته خواب

 .است نگران خوابیدنش گرسنه بخاطر ویل نشود

 گرسنه و شودبیدار خواب از شب ینیمه دهدیم احتمال

 .باشد

 و دهدیم قرار اتاق داخل آرایش می    روی را غذا سین  

 .گرددبازیم بود اختیارش در که اتاق   به خودش

 

*** 

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   299 | 1196 

 

 مواجه ظرفشون   سینک روی غذا پر نیمه سین   با صبح

عیل .بود شده  تا بود خواسته رسیعا تشکر بدون امی 

 .بروندمهیمکاریقرار برای و شود حاض  

 .مهیم این به قرار نه ویل داشت را کاری قرارهای انتظار

کت از ییک با مالقان    خودرو لوازم تجارت بزرگ هایرس 

عیل برای که   .است مهم خییل امی 

 

 جمعروحواست.بره درزش الی مو نباید امروز قرار این -

 .کن

 

 .چشم -

 

عیل جواب آرام  گفی    از بعد بالفاصله .دهدیم را امی 

عیل دیم دوش امی  یم مالییم آرایش .شودیم حاض   و گی 

 رنگش سی    یساده حریر شال زیر را موهایش و کند

 .پیچدیم گردنش دور به را شال و کندیم پنهان
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عیل نگاه سنگین    دهدیم ادامه ویل کندیم احساس را امی 

 باالی به دقت با و داردبریم دهانش میان از را سوزن و

یم دسن   .باشد صاف و مرتب که کندیم نگاه شالش

 رسش روی شال تا زندیم مناسب محل را سوزن و کشد

 .نخورد تکان

 

 قرار؟ رس بیای خواییم اینطوری -

 

اهن    شالش از رنگش .دارد تن به پا ساق نزدییک تا بلند پی 

ه کیم  شلواریجوراب و بلند آستی    با ساده .است ترتی 

  سیاه
 

 .اندپوشانده را پاهایش که رنیک

اهنش دامن بیاندازد عیلامی   به نگایه آنکه بدون  را پی 

 :گویدیم گشاده رون   با و چرخدیم بعد و کندیم مرتب

 

 نیست؟ کاری قرار مناسب -
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 .مزخرفه واقعا لباستم اتمسخره حجاب از جدا -

 

 را خودش کندیم سیع .شودیم خشک لبانش روی لبخند

ل  .نکند خارج کشیده حالت آن از را لبانش و کند کنی 

 

 اگر .دارم هم دامن بلوز .شکلیه این لباسام یهمه من -

 .بپوشم اونو داری دوست

 

 .مشیک کوتاه جذب دامن با بلند آستی    سفید بلوز یه -

 داری؟

 

 :گویدیم رسی    ع .زندیم برق چشمان

 

 .میدم نشونت االن آره -

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   302 | 1196 

 

عیل  رسی    ع حوا .ماندیم منتظرش و دهدیم تکان رسی امی 

ی .رودیم چمدانش رساغ  روی که رنگ سفید شومی  

چی    هایشآستی    پایی    و خورده چی    حلزون   اشرسشانه

 خودش با هم داری پیله سیاه دامن .برمیدارد است دار

 از وقن   و گذاردیم دستش روی هم را آن بود برداشته

عیل شودیم بلند جایش  .بیندیم در جلوی را امی 

عیل به رو و کندیم بلند را لباس اشتیاق با  :گویدیم امی 

 

 خوشگله؟ -

 

 :گویدیم و کندیم باز را دامنش رسی    ع بعد

 

 !دامنشه هم این -
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  نظر_چشم#

 ۷۴پارت#

 

 برای سالت و سن این با !هسن   ایمدرسه بچه مگه -

 یه خواییم !پوش  یم چین   چی    دامن کاری مهمقرار

 رییم راه بخرم برات هم سیندالن   تق  تق پاشنه کفش

 میده؟ صدا کن   ذوق

 

عیل تمسخر از نه !ریزدیم فرو حوا کننده لحن و امی  تحقی 

 .شوقو ذوق همه آن از بعد شدن شوکه از بلکه اش

 تواندنیم دیگر و کندیم مچاله دست در را هایشلباس 

 هرچه و کندیم هرکاری .کند حفظ را لبش روی لبخند

نیم باز قبل حالت به اشوارفته و شل هایلب زندیم زور

 .گردد

عیل به ناراحت متعجب چشمان با  او که کندیم نگاه امی 

 :دهدیم ادامه
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 تون  نیم هنوز !ها کاریه قرار نبود؟ تر چین   چی    -

 به این اگر کجاست؟ لباش هر جای بدی تشخیص

 داشته تونهیم ایرادی چه قبلیت لباس بود ایک نظرم

 باشه؟

 

عیل خود .بزند حرق   تواندنیم اهن   امی   با سفید پی 

یم که بود دیده هم کتش و کرده تن به ایرسمه کروات

اهن روی خواهد  …رسیم کامال شلواری و کت .بپوشد پی 

چادر تنها نظرش از افتاد؟یم فکر این به نباید خودش چرا

ی .است همی    هایشلباس تمام !بود مناسب  جز به چی  

عیل که لباش حن   .ندارد هاسبک این  خریده برایش امی 

اهن   .بود همینطور هم بود  هایهدیه میان که پی 

 و بلند سبک همی    دقیقا بود داده او به ازدواجشان

 .بود خانمانه

 

 کوتاه دامن یه با من، بلوز این شبیه ساده بلوز یه -

 .مسخره چارقد اون بدون دار پاشنه کفش .ساده
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 :زندیم لب رسی    ع

 

 حجاب؟ بدون -

 

عیل  :گویدیم تمسخر با امی 

 

 .مهمه برام خییل کارمندام ظاهر من حجاب؟ با حتما نه -

 

عیل -  …حجاب بدون من امی 

 

 تکان تحکم با را انگشتش و پردیم حوا حرف وسط رسیعا

 :دهدیم

 

 همرس؟ چرای و چون ن   اطاعت نمیگه شما دین -
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 .خوردیم فرو را بغضش و اندازدیمزیر به را رسش حواس

  باعث که کوبدیم تند قدری به قلبش
 

یم نفسش تنیک

 .شود

 :گویدیمو شودیم مسلط خودش به کیم

 

عیل -  .نکن اذیتم لطفا امی 

 

 پنج تا .آالیش   هیچ بدون ساده .بزن شونه رو موهات -

 جور لباس برات تونمیم ببینم باش حاض   دیگه دقیقه

 .کنم

 

عیل ویل کندیم التماس را نامش  به اهمیت بدون امی 

  .شودیم خارج اتاق از التماسش

 کالفه .کندیم حس زمی    روی زن تریندرمانده را خودش

یم زمی    روی را دامنش و بلوز و چرخدیم خود دور به
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 اینقطه به و نشیندیم چمدانش کنار همانجا .اندازد

ه نامعلوم  طلب و گویدیم ذکر لب زیر .شودیم خی 

 .کندیم بخشش و آرامش

 

 برای را تالشش تمام خواهدیم .زندیم رسش به فکری

عیل کردن راض    این که گذاردیم قرار خدا با .بکند امی 

 طبق نشد راض   همرسش اگر و است تالش آخرین

 .کند عمل او یخواسته

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۷۵پارت#

 

یم .شنودیم را در زنگ صدای کند اقدایم اینکه از قبل

عیل صدای که شود بلند خواهد  شخص با که را امی 
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 خییل مکالمه .شنودیم کندیم صحبت انگلیش دیگری

 !چرخدیم تشکر حول فقط و است کوتاه

عیل بعد دقیقه چند   چوب روی که لباش با امی 

یم زمی    روی را لباش چوب و شودیم وارد لباسیست

 :اندازد

 

 بپوش همینو گرفته هم شلواری جوراب .دیره بپوش -

ت اون
َ
 .میش   هامونده عقب شبیه نکن تنت رو کلفتا ک

 

عیل -  وایش؟ لحظه یه میشه امی 

 

 به که کش با صحبت است سخت .لرزدیم صدایش

 که شخض با زدن حرف .کندنیم درکش عنوان هیچ

 قرار خطاب اصال .است فرقشان آسمان تا زمی    انگار

  تنها است تاثی   ن   کامال که کش همچی    دادن
 

 خستیک

 .دارد نر در
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عیل  :گویدیم و ایستدیم امی 

 

خطر به اسالمت رست به ببندی گرفته هم لچک یه -

 !نیوفته

 

ی کهآن بدون دهندیم او به را دنیا انگار لحظه در  چی  

ی هاآن یهمه زیر از و رودیم هالباس رساغ بگوید  چی  

  .کندیم پیدا توربان به شبیه

عیل به ناپذیروصف ذوق   با  :گویدیم و کندیم نگاه امی 

 

 .میشم آماده االن .ازت مرش -

 

عیل ون اتاق از و دهدیم تکان رس امی   رسی    ع .رودیم بی 

 کجا از را لباسش سایز داندنیم .کندیم تن به را هالباس

 فقط و است تنش سایز دامن و کت دقیقا که دانستیم
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 باز اشسینه جلوی یدکمه میان کیم رنگ سفید شومی   

 .شودیم

اض  که پوشدیم زیرش سفیدی بلوز فقط و کندنیم اعی 

 نفسش که است تنگ بقدری دامن .نشود دیده بدنش

 نفس تواندنیم ببندد هم را کت یدکمه اگر .آیدیم بند

 مورد که است درست هم شلواری جوراب .بکشد

 تصور از بهی   .نیست نازک هم خییل ویل نیست قبولش

 .است اشقبیل

 از ییک خودش و بود نیاورده برایش کفش   هیچ فقط

 که را سیاهش عروسیک یساده یپاشنه ن   هایکفش

 .زندیم پا به دارد جلویش کوچیک پاپیون

دنیم را گردنش دور توربان  زیرش موهایش تمام ویل گی 

 :کندیم شکر را خدا و کشدیم عمیق نفس .شودیم پنهان

 

، هوامو مرش »  «…خودن   امیدم یهمه داشن 
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 .کندیم شکر را خدا بازهم و گذاردیم قلبش روی دست

 .شودیم خارج اتاق از و زندیم لبش روی لن   برق

 

 …ام آماده من -

 

عیل نگاه  رسی    ع .شودیم متوقف رویش لحظهیک امی 

دیم را چشمانش یم لب زیر و اندازدیم باال ابرو و گی 

 :گوید

 

 …مسخره -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۷۶پارت#
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عیل لب زیر یکلمه به اهمین    لبخند .دهدنیم امی 

 دوشادوش و چسباندیم صورتش روی را اشمصنوغ

عیل  .افتدیم راه به امی 

 

 سایز از .اساندازه کدوم ببی    بپوش رو کفشا این -

 .گرفته خودت کفش

 

یم چشمش به بلند پاشنه یساده کفش دو در جلوی

 :گویدیمو گزدیم لب .خورد

 

 خریده؟ رو اینا یک -

 

 .دوستام از ییک -

 

س دیگر کافیست یعن   این دهدنیم بیشی   توضیح  نیر

 !دادمیم کامل را جوابت خواستمیم اگر چون
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ی .رودیم هادخی   سمت به فکرش فقط  شب که دخی 

عیل آغوش در قبل  حوا هایچشم در را دنیا و بود امی 

 .کرد سیاه

سد هم باز خواهدیم نیم هم تشکر .گزدیم را لبش ویل بیر

 کندیم سکوت تنها نامطلوب جوان   گرفی    ترس از و کند

  .زندیم بپا را کفش و

 پا به را دویم جفت و است گشاد پایشبه کیم اول جفت

 عادت .ایستدیم سخن   به .شودیم اندازه دقیق که زندیم

 سن از بعد که خصوص به بپوشد دار پاشنه کفش ندارد

 و بود بلندتر کیم سالهایش و همسن از تقریبا قدش بلوغ

 به دادنیم اجازه قدش سانت هشت و شصت و صد

 .کندپا به بلند یپاشنه راحن  

 تا واحد یفاصله که است خوشحال و داردبریم قدیم

 هاکفش به کیم تواندیم جاآن و نیست زیاد آسانسور

 .کند عادت

 شود کم ترسش از کیم شاید تا اندازدیم زیر به را رسش

 روی را دستش .آیدیمرساغش به تهوع حالت بدتر ویل
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 قبل روز یاد .کندیم حبس را نفسش و گذاردیم شکمش

 .کندیم هم بدتر را حالش

 

 .نداری لباس دیگه لباسات به نزن   گند -

 

 :کندیم زمزمه سخن   به

 

 .خوبم -

 

 رسی    ع و کندیم کیفش در دست .بنددیم را چشمانش و

ون شکالن     .گذاردیم دهان در و آوردیم بی 

 روزی یاد .آیدیم چشمش جلوی لحظه همان خیالو فکر

عیل .بود افتاده فشارش و بودند رفته خرید به که  امی 

 زیاد اضار با و کرد متوقف را خرید لحظه همان

 شکالن   شیک یک وبشیند ایکافه داخل تا کرد مجبورش

 .بخورد انتها تا را
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سال تمام کند فکر تا بود کاق   مداوم توجه روز ده همان

  های
 
 شبیه .بگذرد منوال همی    به است قرار شانزندیک

 مجنون و لییل و عاشقانه هایداستان شبیه …رویاها به

 …ها

عیل  است آمده حوا نجات برای که باشد ایشاهزاده امی 

  در مردی هر خایل جای خواهدیم و
 
 کند، پر را اشزندیک

 هم و باشد همرس هم برایش بود گفته که همانطور

 …پدر

 …حاج   از آموخته پدرش از را کاری درست کردیم فکر

عیل از است دیده خون   پدرش از هرچه  برابرش هزار امی 

عیل از آسانسور میان حاال ویل بیند،یم را  تذکر فقط امی 

دیم  !نخورد بهم حالش که گی 

 

عیل و ایستدیم آرام آسانسور  .شودیم خارج حرفن   امی 

 از لحظه هر و کندیم تند را لرزانش پاهای اجبار به حوا

 .آیدیم بند نفسش خوردن زمی    ترس
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 با برج ایشیشهدر از خروج حی    دقیقا ترسدیم که همان

 !افتدیم اتفاق برایش پایش زیر سوراج   به کردن گی  

 …کشدیم جیغ و خوردیم پیچ راستش پای

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۷۷پارت#

 

 .کندیم حفظ را تعادلش که شودیم چطور فهمدنیم

  !چرخدیم رسش دور به زمان و زمی    انگار

 صدای وقن   و رودیم سیایه چشمانش کامل لحظه چند

عیل  .بیندیم چشمانش کیم تازه شنودیم را امی 

 

 بری؟ تون  نیم هم راه قدم دو !چلفن   پا و دست -
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یم را بغضش .کندیم درد که است گزیده را لبانش بس از

 فوت و گویدیم ببخشیدی ناخواسته لب زیر و خورد

عیل نفس کردن  .خردیم جان به را امی 

یم بود ایستاده برایشان که ماشین   به را خودش سخن   به

یم تشکر ماشی    در کردن باز برای نگهبان از و رساند

 .کند

عیل  حوا به را کار برای نکته چند مقصد به رسیدن تا امی 

 حرف برای ترجمه حی    خواهدیم و کندیم یادآوری

 جلوه طوری .کند نمان   بزرگ کیم را موضوع شانمعامله

عیل جز به کش با اگر که دهد  ن   ببندند قرارداد امی 

ایط ایندر شک  .رسید نخواهند پولشان به تحریک رس 

 

 را فشارش دیگر شکالت یک با خرابش حال وجود با حوا

عیل هایحرف و آوردیم باال  .کندیم تایید را امی 

 روبه که برجیست دوم یطبقه در رستوران   مقصدشان

 که بزرگ بالکن   در رستوران   .است شده واقع دریا

 .دارد بسته و باز یمحوطه
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ی یه تا رودیم راه تر راحت ویل لرزدیم پایش  رسندیم می  

 زن یک و مرد سه و است شده چیده قبل از انگار که

 .اند نشسته دورش هاآن از غی  

یم را هاآن که جوان مردی یاشاره با روندیم که جلوتر

 .دهندیم سالم انگلیش زبان به و شوندیم بلند همه بینند

عیل با بیشی   جوان مرد  دعوت رااو و کندیم صحبت امی 

 را خایل صندیل تنها حوا به رو سپس .کندیم نشسی    به

 سشوار موهای با ساله پنجاه حدودا خانیم کنار که

 .دهدیم پیشنهاد است، بلوند یکشیده

 …بودند مانده منتظر زیادی زمان انگار

 هایلباس با عرب دیگری و زبان انگلیش مردها از ییک

جم جوان مرد .است درشت هیکیل و عرن    و انگلیش می 

 .است اروپان   مرد همرس انگار ساله پنجاه خانم

امون رسی    ع خییل ها صحبت  ایجانن   لوازم واردات پی 

عیل که وع بود کرده صحبت اشدرباره امی   .شودیم رس 

 .دارند ترس شدت به معامله طرف دو هر
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 کجا از کنیم؟ اطمینان شما به باید چطور ما میگن -

 ؟ میگی    که عددی این زیر نزنی    بعد معلوم

 

عیل به رو حوا یم ترجمه را عرب مرد هایصحبت امی 

عیل .کند  :گویدیم کند نگاه حوا به که آن بدون امی 

 

 هیچکس چون خودتونه نفع به این ندارم، اضاری من -

 برم تونمیم من .نمیده پیشنهاد بهتون عددی همچی   

کت رساغ  .دیگه هایرس 

 

 چشم چرده سیه مرد ویل زندیم زل عرب مرد به غرور با

 و حواست چشمان میخ نگاهش .داردبرنیم حوا روی از

ه او به مستقیم صحبت حی     .شودیم خی 

و باشد مسلط خودش به که کندیم را اشسیع تمام حوا

 .برآید مسئولیتش پس از تواندیم خون   به
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عیل جمالت حوا عیل و کندیم زمزمه را امی   بلند جا از امی 

 .شودیم

 

ین کجا -  !میایم کنار هم با بشینی    جناب می 

 

عیل یم دوباره و زندیم باال را کتش پشت تردید با امی 

 .نشیند

 

 :گویدیم حوا به رو عرب مرد

 

 زیبا؟ خانم چیه شما اسم -

 

 

 

  نظر_چشم#
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 ۷۸پارت#

 

 چه برای داندنیم .بنددیم یخ دستانش لحظه در

دیم اضطراب  تمام که انگار عجین   طرز به مرد نگاه .گی 

 دارد تن به که هان  لباس از .کندیم رصد را حوا وجود

 نگاه تکانش هر با که هان  دکمه بی    از .شدیم خجالت

 شدید گرمای .است متنفر بیندیم معطوف رویش را مرد

 .کندیم اشکالفه و شودیم هم بدتر لحظه هر

ی چه جواب در داندنیم یم میان به حرف که بگوید چی  

عیل به عرب مرد حواس و آید  .شودیم جمع امی 

 کندیم شکر را خدا و کشدیم دل ته از و راحت نفش

 برایش موقعیت دهدنیم اجازه و است همراهش که

 .شود سخت

 

 اجازه ویل شودیم خیس کمرش یتیغه مرد نگاه زیر حوا

 طرف دو هایحرف .کند ایجاد کارش در خلیل دهدنیم

 مدت تمام هم را جلسه صورت و کندیم ترجمه کامل را
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عیل .کندیم یادداشت  که ایصون   فایل بر عالوه امی 

یم حوا از را کامل هاینوشته کند ضبط بود قرار

 .خواست

کت از بعد که مزاحیم مرد یاد  را افکارش بود دیده رس 

عیل روز همان .ریزدیم بهم ل به رساندنش و امی   همه می  

 چرا فهمید نیم .بود روزهایش این رفتار به شبیه همه و

عیل روز ده آن  …بود دیده دیگری شکل را امی 

یم بهم اعصابش که شودیم کار در خالق   متوجه طرق   از

اض چطور داندنیم .ریزد اییط در کند، اعی   مردم که رس 

  ترسخت و سخت لحظه هر
 
عیل کنندیم زندیک  به امی 

 که پویل تنها نه کندیم احساس .است بردن سود دنبال

عیل  خودش حقوق بلکه است دار شبهه آورددریم امی 

 .دارد مورد هم

ایط در  صورت به واردان   از حرف کشور تحریم رس 

قانون   علیست جانب از غی   که هان  دستگاه از حرف !امی 

  نیازش روزها این
 
 انبار و است کرده مختل را مردم زندیک

عیل کار از رس باید !اند شده کتش و امی   !آورددریم رس 
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امون هایصحبت  را هابرگه شودیم تمام که قرارداد پی 

یم بلند جایشان از حوا همراه به عیل امی   و کنندیم امضا

  .شوند

عیل  خواهدیم حوا که همی    و افتدیم راه جلوتر امی 

 کنار درست و خوردیم پیچ دوباره پایش برود رسش پشت

 .افتدیم زمی    روی زانو با عرب مرد

 به و دهدیم تکان صندیل روی از را بلندش قامت مرد

 از عرن   زبان به و نشیندیم زمی    روی حوا کنار رسعت

 :پرسدیم او

 

 خوبه؟ حالتون -

 

 صورتش .زندیم بهم را حوا حال عرقش تند بوی

 .رودیم فرو هم در ناخواسته

عیل بریم عقب به .شودیم حوا غیبت متوجه تازه امی 

یم و گرفته حوا بازوی به دست که بیندیم را مرد و گردد

 .کند بلندش خواهد
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  نظر_چشم#

 ۷۹پارت#

 

 دستان از را لباسش آستی    و زندیم پس را مرد دست حوا

ون او   .شودیم بلند جایش از تشکر با .کشدیم بی 

ر تنش
ُ
نیم رهایش وجدان عذاب احساس و گرفته گ

 طرق   از !است مقض او انگار !دارد گناه احساس .کند

 تواندنیم و کشدیم خجالت آمده پیش وضعیت بخاطر

د باال را رسش عیل وجود از دیگر طرف از .بگی   آن در امی 

 .کشدیم خجالت لحظه

عیل  لحظه همان ویل شودیم نزدیک حوا به قدم دو امی 

 :گویدیم رسی    ع حوا
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 .خوبم ممنون -

 

د فاصله خواهدیم و زندیم لب ببخشیدی یم مرد که بگی 

 :گوید

 

 …لحظه چند -

 

 را شد دیر و کندیم اشاره ساعتش به حرص با عیل امی  

 :گویدیم عرب مرد که غردیم

 

 کنم؟ دعوت شام ضف به شمارو تونمیم -

 

 مرد بی    را نگاهش .زندیم نبض اضطراب از حوا تن تمام

عیل و  :گویدیم و چرخاندیم امی 

 

 !آقا هستم متاهل من ببخشید -
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 دزددیم رسعت به که چشمان   و لرزان دستان   با و

  .شودیم دور و کندیم خداحافیط  

 لرزانش پاهای و قلب تپش و شدید گرمای احساس

 
 

لحظه دشوارترین که دهندیم هم دست به دست همیک

 .بسازند برایش را ها

عیل یم تزریق وجودش به را ترس برابر چند سوالش با امی 

 :کند

 

 !کش؟…ج مرتیکه گفتیم جر  -

 

ون جیبش از سیگاری یم لبش یگوشه و کشدیم بی 

 تواندنیم .شودیم قفل لبانش اضطراب از حوا .گذارد

 لحظه آن که نیست خودش دست .کند پنهان یا نگوید

نیم نشان کردن پته تته بجز دیگری العمل عکس هیچ

 .دهد
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 الیل؟ -

 

 فقط .برود راه هاپاشنه آن روی توانسته چطور داندنیم

 هایکفش و برسد ماشی    به کندیم شماری لحظه

 و برسد خانه به .دربیاورد پایش از را کن خرد اعصاب

ون تنش از را هالباس  !کند گریه سی   دیل و بکشد بی 

 

 …هیچر  -

 

  زن  یم الس  باهاش داری ساعت یه -
 

؟ مییک  هیچر

 

عیل کت آستی    دیم را امی   :گویدیم آرام و گی 

 

 .گمیم بهت ماشی    توی بریم هیش، -
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 حوا دست از را کتش آستی    و ایستدیم راهرو وسط

ون  :زندیم فریاد بلند صدای با .کشتیم بی 

 

 !االن همی    -

 

 نگاه ویل نباشد اطرافشان کش تا چرخاندیم را رسش

یم خودشان روی را شودیم رد کنارشان از که زن   کنجکاو

 .بیند

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۰پارت#

 

 …کنه دعوتم شام برای خواستیم -

  

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   329 | 1196 

 

عیل بگوید را اشادامه خواهدیم تا  خطاب پوزخند با امی 

 :دهدیم قرارش

 

 !خواسته خدا از که هم تو -

 

 :کندیم دفاع خودش از رسی    ع لرزان صدای با حوا

 

 !متأهلم گفتم بهش بخدا نه -

 

 …برات دارم -

 

 .ترسدیم قبل از بیشی   بار هزار حوا کندیم که تهدید

نیم اتفاقات تمام وجود با ویل داندنیم را ترسش دلیل

عیل ناراحن   و نارضاین   تواند   .کند تحمل را امی 
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 اگر خوادیم باشد داشته ضعق   خودش خواهدنیم

 برای را تالشش تمام و نباشد او جانب از هست مشکیل

د کار به مشکالت کردن درست  .گی 

عیل فریاد صدای بنددیم که را خانه در یم پر را فضا امی 

 :کند

 

ی یارو جلوی انداخن   رو خودت بیشعور زنیکه -  دلی 

 ام؟ هالو من کردی فکر کن  

 

عیل برخورد از آورددریم پایش از که را هاکفش  آن امی 

 مسی   تمام .شودیم شوکه ساعت نیم از بعد حدودا هم

 حاال ویل بود نکرده صحبت اتفاق این یدرباره ایکلمه

 :گویدیم آیددریم دهنش از هرچه و کشدیم فریاد رسش

 

یم پیدا عسل دیگ نه؟ هستی    مدیل این دم از شما -

؟نیم وگرنه توش بیوفتی    کون با باید کنی     تونی  
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عیل جر  یعن   -  …بهت که من امی 

 

ون تنش از را کتش  .کندیم پرتاب مبل روی و کشدیم بی 

 داخل به و داردبریم خانه ِ  بار از را نوشیدن   بطری

 :گویدیم و ریزدیم خودش برای لیوان  

 

یم یاد هم ما بگو جون؟ دخی   چیه شگردتون -  شاید بگی 

 !بشه فرج  

 

 !متاهلم گفتم بخدا -

 

 :گویدیم و خنددیم بلند بلند

 

 مجرد؟ یا بودی متاهل گرفی    فیلم ازت که اونموقع -
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 .کندیم شل را کرواتش یگره و نوشدیمنوشیدن   از کیم

 را کتش که است شدن خفه حال در گرما شدت از حوا

ون تن از  و گشاد هایلباس از ییک دارد نیاز .کشدیم بی 

 .بکشد نفس و کند تن به را راحتش

 

 بهونه .دارن پرسم دوست تا پونزده ده دارن شوهر ملت -

 .بیاری بلدی که هم

 

 …بخدا -

 

؟ بخدا -  جر

 

عیل بپذیرد تواندنیم .زندیم دریا به را دلش  را هادخی   امی 

د آغوش در  را او اتفاق   همچی    بخاطر حاال ویل بگی 

 .کند رسزنش
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 .کنهیم قضاوتم خدام باشم هم دنیا آدم بدترین اگر من -

 شوهری به اگر .نمیکنم خیانت همرسم به باشم هرجر 

 هیچ شبیه و هست امشناسنامه توی اسمش فقط که

یم خدا خود از کردم خیانت نیست دنیا توی شوهری

 .بذاره برام رو عذاب بدترین خوام

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۱پارت#

 

 ام؟یک پرس من -

 

عیل به تعجب با  لبخندی و خونرسدی با .کندیم نگاه امی 

 .کندیم مسخره را حوا که انگار لبانش روی مالیم
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؟ یعن   -  جر

 

 کنم؟ صحبت باهات داری دوست زبان کدوم به -

؟ بلد فارش  نیسن 

 

دیم دلش دیم دلش .شدن واقع تمسخر مورد از گی   از گی 

 باید که مردی توسط شدن کوچک و تحقی   همه این

 
 
 .کردیم تقسیم او با را زندیک

 

 چیه؟ بابام ننه اسم ام؟یک پرس من گمیم -

 

 :زندیم لب تردید با

 

 … و جواد حاج پرس -
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 وسط بشکن   با .بگوید را مادرش نام دهدنیم اجازه 

 :گویدیم بلند و پردیم حوا حرف

 

 حاج  پرس دینیم حق اونوقت !جوادم حاجپرس آباریکال

 
 
 باشه؟ گرفته یاد حاج   خوداز رو زندیک

 

ض حوا عیل که انگار معی   باشد کرده تازه را دلش داغ امی 

 
 
 :کندیم گلگ

 

 داری چرا مادری پدر اون پرس تو همینه، دردم منم -

؟یم اینطوری  کن 

 

عیل  :گویدیم و کشدیم رس ایجرعه .خنددیم بازهم امی 

 

غ بابامون - نه رس  عیش منم قبوله؟ می    داستانو کنم رس 

 میشه؟ حل مشکلت
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عیل زبان فهمیدن اصال .گویدیم چه فهمدنیم  برایش امی 

 اصال .است اسکره هم شاید و چین   فهمیدن مانند

  !کندیم صحبت زبان   چه به شودنیم متوجه

 حوا با وجودش اصال .دارد فرق حوا دنیای با دنیایش

 .کند درک تواندنیم را فرق همه این .دارد فرق

 

  جر  فهممنیم اصال -
 

 .مییک

 

 پدرت؟ یا مادرته شبیه اخالقات تو میگم -

 

 و گیج و گرددیم بحثشان موضوع به سوالش ربط دنبال

 :گویدیم مبهوت

 

 .پدرمم شبیه گفی   یم همیشه همه -
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عیل   .باشد دیده را او انگار.کندیم تایید رس با امی 

 

ا گنیم - ؟ باطنت .میشن بابان   خییل دخی   جر

 

 :است گیج همچنان

 

 چه چیه؟ برای سواال این آخه ویل مادرم شبیه بیشی   -

 داره؟ ربیط

 

عیل  را لیوان .کشدیمرس انتها تا را لیوانش محتوی امی 

یم بلندتر کیم بار این و کوبدیم بار باالی یطاقچه روی

 :گوید

 

 !کن   خراب خونه هم تو پس ا -
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  نظر_چشم#

 ۸۲پارت#

 

عیل داندنیم .بنددیم یخ حوا تن لحظه یک  به دقیقا امی 

 امیدوار!نه یا کندیم فکر هم او که کندیم فکر همان

 امیدش .نباشد واقیع تصوارتش هم ذره یک حن   است

ی ویل خداست به  .دارد وایه امیدی گویدیم دلش ته چی  

دیم بلوزش ییقه به را دستش  کیم که کشدیم پایی    و گی 

 .شود باز نفسش راه

عیل  یم جلو و بردیم شلوارش هایجیب در دست امی 

 .آید

 هایفیلم شبیه …وحشتناک .است ترسناک لبخندش

 قلبش تپش و رودیم عقب حوا ناخواسته !وحشتناک

 .نیست خودش دست اشدلهره .شودیم بیشی  
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 شدییم زنم خواستگاریت، اومدمیم داشتم زن اگر -

 دیگه؟

 

 …که معلومه حرفیه؟ چه این…ای -

 

عیل  را اش چانه و ایستدیم حوا از کیم یفاصله با امی 

یم و کشدیم پایینش لب روی را انگشتش .کندیم لمس

 :گوید

 

 .توش بیوفتیم  بذار دیگه عسله دیگ !آره که معلومه -

 

عیل -   !فهممتنیم اصال من امی 

 

یم دار صدا .دهدیم فشار قبل از ترمحکم را پایینش لب

 :کندیم جمع را لبانش و خندد
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 بفهیم؟ خواینیم یا فهیمنیم عزیزم، آج   -

 

عیل کاش .خوردیم لبش داخل خیش به انگشتش  با امی 

 بدی حس .نکند اشعصن   بیشی   شدنش تر نزدیک این

 تحمیل تنش وروح به نزدییک این از زیادی اضطراب .دارد

د قرار تجاوز مورد است قرار کندیم احساس .شودیم  .گی 

عیل دست  .رودیم عقب قدم یک و زندیم پس آرام را امی 

 که اینطور .است بیشی   تمرکزش دورتر یفاصله در

 .بزند حرف حن   تواندنیم است هم مقابل صورتشان

نیم همکاری هم بدنش و تن حن   نیست خودش دست

 .کنند

 

 .فهممنیم -

 

 را صورتش ویل آیدنیم جلو .شودنیم قطع اشخنده

 را حوا اعصاب که دهدیم تغیی   مسخره حالت با طوری

 .بریزد هم به کامال
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-  
 

صیغه مامانت که دونسن  نیم من مثل هم تو یعن   مییک

 فقط من مثل هم تو شده؟ همت محمدجواد آقا حاج ی

 ور هاشنبهسه من بابای و مامانت فهمیدی اسهفته یک

 میارن؟ جا به جمعه شب اعمال هم دل

 

 رسپا دهدنیم اجازه آن   شدید یرسگیجه احساس

 صندیل به را دستش و رودیم عقب منگ و گیج .بایستد

دیم  …و گی 

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۳پارت#

 

عیل  :زندیم خنده زیر امی 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   342 | 1196 

 

 

؟ نباید چرا !دونسن  یم که معلومه -  اون توی مگه بدون 

  خونه
 
؟نیم زندیک  کن 

 

 انگار .شودیم کربال صحرای گلویش و لوت کویر لبانش

 .ندارد را تنفس برای هوان   هیچ گنجایش اشریه

 خود اصال .دانستیم هم اول روز همان از !دانستیم

 …بود کرده صحبت او با آقا حاج

 آثزمان   تا و بود جهنم برایش هاشنبهسه که شد همان

 .کردنیم ترک را رویا یخانه توانستیم که

 

 ذات ویل نیست معلوم هیچر  صورتتون گردی جز -

  .شده قایم پوششتون زیر کثیفتون

 

 …ا -
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 حجاب اون ذکرش و فکر یهمه !بابا شو الل -

 شدی اون و این زیرخواب که ننن   یلنگه !شه…تخ

 !دیگه پخشه فیلمت

 

 روزهر .شودنیم کم دلش غم .ریزدیم گونه روی اشکش

یم دردناکی   هایشزخم شدن آرام بجای گذردیم که

مل .شوند
ُ
 را جا همه ترسدیم و کرده باز رس اشچریک د

 .بکشاند لجن به

 

یم آیه یه که نیست سخت چیه؟ من روابط با مشکلت -

عیش خونم  نکنم؟ من کنه عشق بابام .دیگه کنیمیم رس 

ت اصال اینطوریم؟ مگه  کنم داغ مهر یه برم چیه نض 

هنمم ییقه پیشونیم روی بذارم  یه با ببندم ته تا پی 

 !میده جواب کمرم کنم؟ صیغه تا بیست ده برم تسبیح

 

 تمسخر با و آوردیم در کج و شکسته حالت به را دستش

 .دهدیم حوا نشان
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یم متنفر خودش از .کشدیم خجالت هایشحرف از حوا

 شودیم متنفر دلش از .شد ازدواج این به راض   که شود

عیل به اثبات برای رایه دنبال به که یم و گرددیم امی 

 .است تفاهم سو چی    همه که کند ثابت خواهد

 

 !نداری خی   هیچر  از -

 

ی دم بابا چرا -  زیر زده بارون نم و شمال بوی هوس پی 

 .دلشون

 

 به .کندیم حوا به را پشتش و گویدیم لب زیر بابان   برو

 .گرددبریم دست به تاپ لپ و رودیم اتاق سمت

عیل که همی    یم .شودیم کم اشدلهره کندنیم نگاهش امی 

 دهانش سقف از را اشچسبیده زبان و بزند لب تواند

 :بکند
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عیل نکن قضاوت -  قضاوت دون  نیم هیچر  وقن   .امی 

 مگه .نیست درست آدما قضاوت .کن گوش وایسا .نکن

؟یم اینطوری که رفن   راه کفششون با تو
 
 یک

 

عیل  و کندیم باز را تاپشلپ .دهدنیم را جوابش امی 

 .کندیم روشن حوا به توجه بدون

 

عیل مریضه من مامان .مدیونیم حاج   به ما -  اینو امی 

؟ متوجه ا یهمه میش   کردی فکر .کردن جوابش دکی 

  باشه؟ محرم دیگه مرد یه به مامانم میاد خوشم

 

 .نیست صدان   هیچ انگار .کندنیم حوا به توجیه اصال

دیم نادیده کامال  دهدنیم نشان العمل عکس انقدر .گی 

 :گویدیم ادامه در حوا که

 

ایط صیغه این -  .نیست شوهری و زن یصیغه .داره رس 

 …نیست شوهری و زن روابط برای فقط محرمیت
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 .گذاردیم مبل روی کنارش و بنددیم حرص با را تاپ لپ

 :گویدیم بلند و کندیم فوت را نفسش عصن  

 

 زنیکه؟ امبچه آوردی؟ گی   هالو منو -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۴پارت#

 

 و نلرزد .باشد مسلط خودش به تا کشدیم عمیق   نفس

 اضطراب دهدنیم اجازه وقتهیچ که حوان   .باشد آرام

عیل مقابل در شود تسلطش مانع در .ندارد توان   هیچ امی 

 زمی    روی آدم رنجورترین و ترینضعیف مرد این مقابل

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   347 | 1196 

 

 جای یک همیشه و کند انتخاب درست تواندنیم .است

 !لنگدیم کارش

یم پاک را نزدیکش یحافظه تمام چشمانش به کردن نگاه

 جفت یک و بردیم بی    از یکباره به را چی    همه .کند

یم یاد از را چی    همه…گذاردیم باق   سوخته ایقهوه چشم

 .ماندیم صورتش فقط و برد

 

 برای حاج   که اینه برای فقط محرمیت یصیغه این -

غ مشکل میکنه کمک مامان کارای  هزار.باشه نداشته رس 

 دارم؟ دوست من کردی فکر …داریم صیغه مدل

 

عیل  :گویدیم و خنددیم تمسخر با امی 

 

 کیلو کمک !کمک !دخی   کن مسخره عمتو برو بیا -

 چنده؟
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 .بگوید چه داندنیم درمانده حوا .دهدیم تکان را رسش و

ها این به ترسدیم اصال  همی    به اول همان .کند فکر چی  

 که محرمین   .خواندند محدودیت با محرمیت قصد

غ مشکل  جان ن   که بدن   .نباشد هاآمد و رفت برای رس 

ع و دهد تکان را بود افتاده  !نباشد مانعش رس 

 توانستنیم خودش وقن   .کند قانعش چطور داندنیم

د را مادرش بغل زیر د اتاق آن به اتاق این از و بگی  نیم .بی 

 آن …نداشت توان   هیچ هم او و کند جابجایش توانست

 !بود هم تپل مادرش هاموقع

 

 چرت یه من کن بررش قرارو این بشی    دقیقه یه بیا -

 .ندارم توحوصله اصال که نگو پرت و چرت .بزنم

 

  و گیچ   وسط مهیم، آن به بحث وسط
 
 هایدرماندیک

عیل حوا  با کلمه، هر با .دارد کاری بررش درخواست امی 

 .شکندیم را حوا بار چند لفظ، هر
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 حوا هایحرف نه .رودیم اتاق به و داردبریم را موبایلش

 چه حوا که دارد اهمین   برایش اصال نه و کندیم باور را

 را کلمه یک فقط مغزش .گویدیم چه و کندیم فکری

 !انتقام …کندیم پردازش

 

 یضمیمه فایل .کندیم باز نارضاین   با را تاپ لپ حوا

 .شودیم خواندن مشغول دقت با و کندیم پیدا را قرارداد

عیل .کند تمرکز درسن   به تواندنیم  محرمیت از امی 

ات تمام و دارد خی   حاج   و مادرش  به اشرفتاری تغیی 

 .است خاطر همی   

 تواندیم .کرده لج خدا و حوا با …کرده لج خودش با

 ریخته هم به اینطور مسئله این فهمیدن با که کند تصور

عیل که وگرنه .گرفته شدن بد به تصمیم و  اینطور امی 

 .شکستنیم دل اینطور و زدنیم زخم اینطور .نبود

عیل از چطور داندنیم  که کندیم صحبت دلش در ایامی 

 اضطرابدر تماما که روزی ده .بود نامزدش روز ده فقط

ی  .شد سیر

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   350 | 1196 

 

ئه را او خواهدیم دلش چرا داندنیم عیل و کند تی   امی 

 .آیدیم حساب به خورده زخم همرس برایش

 

ایلحظه .خوردیم بر قرارداد در مشکویک خط به چشمش

 .اندگذراندهرس از هان  چی    چه که کندیم فراموش 

عیل …مادرش …حاج   …ازدواجشان  رفتارهای و امی 

عیل !عجیبش  یاد از را همه !خودش قرمزهای خطو امی 

 .کندیمرو و زیر را قرارداد باره چند و بردیم

 .لنگدیم کار جای یک

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۵پارت#
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کت نفع تماما که است شده تنظیم شکیل به قرارداد رس 

 ادامه شکل همی    به اگر و دارد نظر در را فروشنده های

  به منجر دارد امکان کند پیدا
 

کت ورشکستیک  خودشان رس 

 .شود

ی آن وقتهیچ شاید  به است حوا ذهن در که چی  

ی ویل نپیوندد واقعیت  همآن است درمان از بهی   پیشگی 

اییط در  یهمه هاتحریم وجود با که مملکت از رس 

 .است بند مو به مشاغل

کت  کیفیت قبال در مسئولین   هیچ قرارداد طرف هایرس 

 نداده ارائه فروش از پس ضمانت حن   و بودن اصل و

 مسئولیت که است شده ذکر بندی در حن   .بودند

ه و مفقودی کت یعهده بر غی   این و است خریدار رس 

 !فاجعه یعن  

 قرارداد ضمن می    انتهای در حن   بلکه بار یک تنها نه

 یعهده بر خطا هرگونه مسئولیت که است شده نوشته

 !است خریدار

عیل و  …است کرده امضا را قرارداد این زیر امی 
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 را خود آرامش و باشد مسلط خودش بر کندیم سیع

ی هیچ تا کند حفظ  مسائل .نرود در دستش زیر از چی  

 
 
  و خانوادیک

 
کشان غی   زندیک  و قراردهد ایگوشه را مشی 

کت و کار فکر  .باشد رس 

 …بلنگد کار از جان   دهد اجازه نباید

 درست کامال .خواندیم اول از را می    باره سه و دوباره

ر و هاستآن نفع به چی    همه کندیم فکر کت ض   رس 

 .خودشان

 .رودیم اتاق به رسی    ع و شودیم بلند دست به تاپ لپ

 :گویدیم ایستاده همانطور

 

عیل -  !امی 

 

 که است مهم مسئله انقدر ویل کند بدخوابش ترسدیم

عیل بازوی روی را دستش یک و بشود خم  و بگذارد امی 

  .دهد تکانش
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 روی از را دستش باالخره دهدیم تکانش که باری چند

 بود خوابش شده سنگی    از نشان که قرمزش چشمان

 .کندیم نگاهش و داردبریم

 

؟ اینو پاش   لحظه یه شهیم -  ببین 

 

یم لب گرفته صدای با لب زیر و کندیم فوت را نفسش

 :زند

 

 .خوابیدم دقیقه دو -

 

 و نشیندیم زمی    روی زانو دو .دهدنیم را جوابش حوا

 :دهدیم قرار پاتخن   روی را تاپ لپ

 

 .کنیم لغو رو قرارداد این تررسی    ع باید -
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عیل  به تعجب با کشتیم چشمانش به دست که امی 

ه مانیتور یصفحه  :شودیم خی 

 

؟ یعن   -  جر

 

رشان به که قرارداد از اویل بند  :آوردیم را است ض 

 

 بار این حال شامل ایبیمه هیچگونه نوشته اینجا ببی    -

کت یبرعهده هامسئولیت تمام .شودنیم  خریدار رس 

 .ماست یعن  

 

عیل بیمه قول قراردادشان طرف .آیدیم خودش به تازه امی 

  .بود داده را 

 

؟ یعن   -  .دادن بیمه قول اینا جر
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یم شور دلم من .شده ذکر خالفش قرارداد توی ویل -

 و بیارن جنسات رس بالن   یه خوانیم اینا نظرم به .زنه

 .نیستیم مسئولش ما بگن

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۶پارت#

 

عیل رخسار از رنگ  ن   آلودشخواب صورت .پردیم امی 

 روی و داردبریم را تاپ لپ اضطراب با و شودیک روح

ل عقب به کیم را اشصفحه .دهدیم قرار پایش
ُ
یم ه

 .شود ترواضح تا دهد

 را نظرش مد نکات هم حوا و خواندیم را می    بار چند

 مانده دور هردویشان چشم از که نکان   .دهدیم نشانش

 .بود
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 چه دیگه این !ارسال زمان در خرید قیمت افزایش -

 کوفتیه؟

 

 عرضه متفاوت قیمن   با اجناس اگر نوشته پایینش -

 نه کنید پرداخت رو جدید قیمت همون باید شما بشن

 .قرارداد توی شده ذکر قیمت

 

عیل حرکات تمامدر اضطراب  دستانش .است مشهود امی 

 یک یاشاره انگشت .لرزدیم وضوح به پد تاچ لمس حی   

ب تاپلپ روی را دستش  چند هر و است گرفته ض 

 با نفش و کشدیم هایشریش به دست بار یک لحظه

ون حرص  .دهدیم بی 

 

 .داریم رو قرارداد لغو یاجازه ساعت هشت و چهل تا -

 .نمیان اعتمادی قابل آدمای نظر به اینا نکن ریسک
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 .کنمیم فکرو همی    خودمم -

 

 شدنش انجام که همانطور .نیست کوچیک قرارداد اصال

 صورت این به نشدنش انجام است وارمنجنیق پرتاب

یست هزار چاه در افتادن تالش و اعتبار تمام پای .می 

 .است میان در است کرده شغلش برای که هان  

 

ه شکل درسن   به قرارداد این اگر -  وارد هادستگاه و بگی 

 اگر ویل ریمیم رو ساله هزار راه روز یک تو ما بشن

 تالشام تمام لحظه تو باشه کنیمیم فکر که اینطوری

 .کنم دوئل داراییام تمام روی تونمنیم .میشه پودر

 

 بهشون؟ بزنم زنگ -

 

 :گویدیم و کندیم مکث کیم
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 .بیای نیست نیاز تو .ذارمیم قرار زنمیم زنگ خودم -

 

 .نرو تنهان   -

 

 …دنبالش به هم حوا و شودیم بلند تخت روی از

 

م تنها -  بیای پاش   خواییم نکن عصبیم !تنها !حوا می 

 توی بشی    نکن سگم بخورتت؟ چشماش با مرتیکه اون

 .برگردم تا خونه

 

ه راه هزار دلم -  …جلو ویل میام .بیای تا می 

 

 :کندیم بلند را صدایش و شودیم تر عصبان  

 

 هان؟ بچرخه بدنت و تن رو مردا نگاه میاد خوشت -
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  نظر_چشم#

 ۸۷پارت#

 

  .کندیم اشرایه بغض با و کندیم سکوت

 

*** 

 

 طول در بار اولی    برای و بود آمی    موفقیت قرارداد لغو

 .نبود دلش توی دل .بود کرده تشکر او از مدت این

عیل  کیم که است استیشن پیل با بازی مشغول امی 

 که بازی .نشود مزاحمش بازی وسط تا میماند منتظر

 یم جلو شد تمام

 :گویدیم و رود
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 بدی سفارش داری دوست که غذان   امشب میشه -

  بیارن؟ برامون

 

 :دهدیم جواب و آوردیم پایی    را کنسول یدسته

 

یم خب - ون می   .بی 

 

یم جشن اینجا خوامیم نه -  .رو قرارداد لغو بگی 

 

یم پا به ولوله حوا دل در ناخواسته نگاهش رنگ تغیی  

 کند،یم فکر درست انگار و ندارد کینه که نگایه .کند

  .است مهربان

عیل  و خشم تنها نه که است چشمانش جلوی ایامی 

 مردیست همان انگار بلکه بیندنیم چشمانش در نفرت

 با را شبش که مردی همان .بود باخته او به را دلش که
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 آن نه و برود اششناسنامه با نامش تا کرد رس رویایش

 .بود بسته همت کمر روانش و روح قتل برای که مردی

 لبخند و شودیم ترمطمی    شب شام برای تصمیمش از 

 :نشاندیم لبانش روی نریم

 

 لطفا؟ میشه -

 

 کردی؟ هوس جر  -

 

 فقط و کندیم پنهان را دلش در شده جاری ذوق

 :کندیم پررنگ کیم را لبخندش

 

 .داشن   دوست خودت هرجر  -

 

یم که است مطمی    خودش به .دارد ایمان خودش به

عیل باید .تواند عیل .کند خودش رام را امی   که ایامی 
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 چرا که داندیم خون   به حاال و گرفته نفرت را وجودش

 .است گرفته شکل دلش در نفرت این

 

عیل  اضطراب روز چند از بعد حوا و دهدیم تکان رس امی 

 فراهم برای ندارد آرام هیجان از که دیل با تشویش و

 .رودیم اتاق به نظرش مد سات و سور کردن

هان   یک رویا از
 در هایشحرف .است گرفته یاد چی  

 و دارند دوست زن   طور چه مردها کهاین .است رسش

  .دارند انتظاران   چه

 با حن   بود همی    مسافرت این برای هم اول از اشبرنامه

 .بود کرده هم را اینجا فکر دعواهایشان وجود

اهن    شیطنت با و بود خریده برایش رویا که کوتاه پی 

عیل برای باید این با که بود گفته  رقص و بدی قر امی 

 .رودیم حمام به و گذاردیم چمدانش روی را بری سکش

وع برای .شدیم قدم پیش باید خودش شاید   رس 
 
 زندیک

ک بریم قدیم باید همرسش به خودش اثبات و مشی 
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عیل به باید .داشت  هیچ مقض او که کردیم ثابت امی 

 .نیست اتفاق  

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۸پارت#

 

ناراحن   تمام به قرارداد مشکل کردن پیدا خوشحایل

عیل اینکه خوشحایل .چربدیم هایش  و است خانهدر امی 

 بود نداده اجازه اینکه ترمهم همه از .نگذاشته تنهایش

ری عیل به ض  ر جلوی و برسد کارش و امی   گرفته را ض 

 .بود

 .زندیم شانه را موهایش و کندیم آرایش کیم شوق با

 سابقه اصال و ناآشناست چشمش به کامال لباسش

 .کند تن به لباش چنی    است نداشته
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یم رسش در احکام هایکالس در مدن   خانم هایحرف

  :پیچد

 

 و مجالس در که باش   زنان   همچون مردت برای باید»

 «.کنندیم اغوا را هامرد هاخیابان

 

 هایشآموخته که دادنیم اجازه اشحایل پریشان و افکار

دکار به را   .گی 

 

  یهمه »
 

 خرج مردت برای خانه در و دار نگه را اتزنانیک

ی همرست برای و بگی   یاد نیسن   بلد اگر .کن  بسی 

ون فکر که ساز فراهم  «.نزند رسش به خانه از بی 

 

 که کردیم کاری باید .بود کرده اشتباه هم اینجا تا

عیل  ن   گذاشی    دست روی دست .بخواهد را او امی 

 .است نتیجه
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 .است ترحالل حالیل هر از همرسش برای زن رقص »

 اگر .باشند هم یکننده کامل تا آفریده را مرد و زن خدا

 کش چه برای پس نباشد مردانتان برای شما هایعشوه

 «باشد؟

 

 چراغ   ویل است نگران .آوردیم یاد به را سخنانش تمام

کینه زخیم مرد این که دارد امید .است روشن دلش در

  .کند خودش رام را ای

 ویل بخورد شکست بار یک شاید کندیم فکر دلش در

عیل که نهایت در  .شودیم رام باالخره ببیند را او امی 

 

ابش تو ان،تشنه مردا »  رو تشنگیش نده اجازه !کن سی 

ون ه خونه بی  سش .بی   جلو که قدم یک !ها نباش دردسی 

 همی    از موفق زنان تمام .سمتت بیاد اون بده اجازه رفن  

 «!زنانه سیاست .کی   یم استفاده فرمول
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 و دارد ناراحن   احساس زیر هایلباس آن پوشیدن از

 تحمل تا کشدیم عمیق   نفس ویل است عجیب برایش

 به باید و است متاهل زن   حاال .کند عادت باید .کند

ایط د خو جدید رس  عیل .بگی   هایلباس که بود گفته امی 

 را پوشش سبک باید .ندارد برایش جذابین   هیچ خودش

 .کند عوض امشب مثل

 

عیل اهدان   پابند  روفرش    و بنددیم پایش مچدور را امی 

 لبش رژ .کندیم پا به هم ساده عروسیک تخت پاشنه

 آرایش هم چشمانش و است رسخ کیم بار اولی    برای

عیل کنار که نیست دلش توی دل .شده  .برود امی 

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۸۹پارت#
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 این .شودنیم بلند جا از ویل خوردیم گوشش به در زنگ

 با همیشه مثل .کند عمل درست که کندیم پا آن و پا

عیل جلوی بار این خواهدیم .درایت و فکر  ضعیف امی 

 تمام و کندیم تاز را اشدیده عالقه وعشق اینکه .نباشد

 مزاقش به اصال رودیم یادش از اشرفتاری هایآلایده

 .آیدنیم خوش

عیل خواهدیم  دلش .شود قدم پیش غذا گرفی    برای امی 

عیل رسی    ع خواهدنیم  برای تالش همه این .ببیند رااو امی 

 اشدیده از کیم باید برود، بی    از لحظه در شدن دیده

 ویل نیست بلد زنانه سیاست .بیاید چشم به تا باشد دور

دیم کمک ششمش حس از  همیشه که ششیم حس .گی 

 .کندیم کمک او به هاآدم با رفتار مقابل در

عیل متفاوت ظاهری با خواهدیم  .کند سورپرایز را امی 

  حوای آن دیگر
 

 خواهدیم .نباشد بود دیده که همیشیک

ی  …کند دلی 

 

 …حوا -
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 .ریزدیم فرو هری دلش زندیم صدا که مالیم را نامش

عیل، صدای  مربوط او به که مسائیل تمام و نگاهش امی 

قابل کامال برایش است  اینطور اگر .بینیست پیش غی 

 این یاجازه نباید .است نزدیک اشفروپاش   برود پیش

 .بدهد را اتفاق

 

 جانم؟ -

 

 .رسیده غذا -

 

یزد صدایش به عشوه کیم یم قایط آرامش و ناز کیم .می 

 :گویدیم و کند

 

؟ باز شما لطفا میشه -  کن 
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 چشم وقت یک تا بنددیم را اتاق در و شودیم بلند رسی    ع

عیل  و شود دور او تا ایستدیم در پشت .نیافتد او به امی 

 و اندازدیم آینه به نهان   نگایه بعد لحظه چند از بعد

ون  .رودیم بی 

 

 ذان   رفتارهایش اساش بخش .داردبریم آرام را هایشقدم

د یاد کهآن بدون را همه .است یم انجام ظرافت با بگی 

 .کندیم اشچاشن   دقت هم کیم ویل دهد

عیل  نهارخوری می    پشت و است کرده استپ را بازی امی 

ون را پاکت محتوی  .رودیم جلو حوا که گذاردیم بی 

عیل دست کنار درست یم دراز را دستش و ایستدیم امی 

 :بچیند را می    تا کند

 

 .بشی    شما بچینم من بذار نکنه درد شما دست -

 

عیل داشت دوست آشناییشان اول همان از  جمع را امی 

ایم .بزند صدا  یم او به زدنش صدا اینطور با که احی 
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 .کردیم منتقل دلش به خون   حس گذاشت

ه نگاه  کند،یم حس خودش روی که را همرسش یخی 

دیم عمق لبخندش  این از ترسدیم .ریزدیم فرو دلش و گی 

اتش  این از است نگران .دارد هم هیجان و تغیی 

 .دارد هم ذوق حال عی    در ویل رفتارهایش

 

گره؟ شما یعالقه مورد غذای -  همی 

 

عیل یشوکه صدای  یم گوشش به تاخی   با امی 

شده باز نیمه یبسته و نشاندیم لبش کنج لبخند .رسد

گر ی عیل دست به را همی   .دهدیم امی 

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۹۰پارت#
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 .بفرمایید -

 

 .آره -

 

 راض   کامل طور به خودش از .دارد رضایت احساس

 یپوسته کردن باز مشغول خیال آرامش با و است

گر  .شودیم خودش همی 

 

؟ ایران   غذاهای از -  جر

 

رس در عیل تی   معذب لباسش ییقه از .نشیندیم امی 

 وقتهیچ .کندیم دور چهره از را اضطرابش ویل است

 به مجبور گایه ویل است نپوشیده نما بدن و باز اینطور

 .بود باید عادت ترک
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عیل  اصال .کندیم نگاه متفاوت لمش قابل طور به امی 

 و است سنگی    .است متفاوت کندیم نگاهش که همی   

 .کندیم گی   تنش روی

عیل یروحیه تغیی   باعث .است خوب حالش  شده امی 

ر جلوی و است   ض 
 
 توانستیم که است گرفته را بزریک

 .شود ختم اشنابودی به

 

  االن -
 

 !بشم شوکه کرفس خورشت نیک

 

 .کرفس خورشت اتفاقا چرا -

 

 کیم و شیطنت کیم .کندیم گرد تعجب از را چشمانش

 جواب که است عجیب و کندیم رفتارش چاشن   لوندی

دیم عیل نگاه بیشی   لحظه چند چون گی  ه رویش امی   خی 

 .شودیم
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 .نمیشه باورم وای -

 

 نداری؟ دوست -

 

 :گویدیم و زندیم ساندویچش روی را سس .خنددیم ریز

 

 یاندازه به دنیا توی هیچکش کردمنیم فکر .عاشقشم -

 .باشه داشته دوست کرفس خورشت بتونه من

 

عیل  روی کیم نگاهش و شودیم کشیده باال به لبش امی 

 و ریخته هم به تصوراتش تمام .ماندیم ثابت حوا صورت

 متفاوتش ظاهر و شده آرایش صورت از چشم تواندنیم

 .بردارد

یم کار جای یک .کندیم نگاه متانتش به چشیم زیر

 .لنگدیم بلنگد نباید که جان   یک …لنگد
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 شیطنت خوردن غذا وسط گایه و خوردیم غذا آرام

انه نگاه هرازچندگایه .کندیم هم کوچیک  به ایدلی 

 .دزددیم چشم و کندیم روانه سمتش

ه که همانطور  از که بیندیم را حوا گردنبند است اشخی 

یقه داخل بفهمد کهآن بدون و شودیم باز گردنش دور

سینه در که قلقلگ حس از انگار لحظه همان .رودیم اش

 .گویدیم و کشتیم بلندی حی    کندیم احساس اش

 

 .امیقه توی رفت چی    یه وای -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۹۱پارت#
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ی دنبال به و پردیم جا از  .دهدیم تکان را لباسش چی  

یم او به قلقلک حس فقط و چسبیده تنش به لباسش

عیل اشناگهان   حرکات و شده مور مور تنش .دهد  را امی 

 و چرخدیم متعجبش چشمان .اندازدیم وال و هول به

 .نشیندیم حوا حرکات روی

 

 .بود گردنبندت دقیقه، یه وایسا -

 

عیل و شودیم حرکت ن   حوا  شده بلند جا از که امی 

 هم پایی    از و کشدیم جلو را حوا لباس ییقه است

 .بردیم فرو لباسش داخل را دستش

ک یسینه در نفس  جلوش تواندنیم و شده حبس دخی 

د را قلبش تند تپش  .بگی 

 

 گردنبندم؟ …گردن -
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عیل  کندیم تایید را حرفش و زندیم اشاره یک فقط امی 

یم رصد را حوا بدن جلوی که است دستانش این ویل

زده یخ دستان .کندیم منجمد هایشرگ در را خون و کند

 هم زیرش لباس به حن   و کشدیم حوا گرم تن به را اش

 .رسدیم

عیل دستان که همی     با رسدیم سوتینش زیر به که امی 

 :گویدیم و کشدیم عقب ترس

 

 !افتاد -

 

ه حوا پای جلوی به دو هر عیل و شوندیم خی   که امی 

ون حوا بدن لمس از ناکام دستانش  شبیه تن   با آمده بی 

 یخ قالب از تکه هایتکه که دستان   و آجرپزی یکوره به

 زمی    روی از را حوا گردنبند و شودیم خم هستند درامده

 .داردبریم
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دیم عمیق   نفس  را گردنبند تا رودیم حوا پشت و گی 

 :ببندد برایش

 

 بدم باشه بذار داره مشکل قفلش بین  یم اگر .نشده پاره -

 .کی    درستش برات

 

عیل و کندیم تشکر حوا  مقصد به را می    لحظه چند امی 

 .کندیم ترک اتاق

 .رودیم اتاقش رستارسی تراس روی و برمیدارد سیگاری

دیم سیگار جلوی را فندک یم لعنت خودش بر و گی 

فت او برای .فرستد
ُ
 او برای …ضعف همه این دارد ا

 !العمل عکس همه این زیادیست

ی حوا از تشکر برای برگشت راه در  که بود خریده چی  

 که اییادگاری .برود پیش هایشنقشه سوی و سمت در

عیل و کند تردلبسته اورا  هدف به رسیدن برای را امی 

 چشمان آن با حوا که بود نکرده بین  پیش ویل تر نزدیک

 !بیاید رساغش به زنانه هایحیله و انگی    اعجاب
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 نشده بین   پیش کامال حوا .کندیم روشن را دوم سیگار

 .بود کرده آچمز لحظهدر اورا و بود کرده عمل

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۹۲پارت#

 

عیل -  …جان امی 

 

 کیم دارد نیاز .ریزدیم بهم اعصابش شنودیم که را جان

 او رس را عصبانیتش کیم بمشد، داد کیم .بتوپد حوا به

ی ویل برود پیش برنامه طبق کیم و کند خایل  ته چی  

  !دارد گناه گویدیم دلش
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ی ش حد از زیادی است بس گویدیم دلش ته چی    تحقی 

 داری زیادی هایدلیل حقارتش برای هنوز هرچند.کردی

 …است بس ویل

یم رها همانجا و کندیم خاموش تراس یلبه را سیگار

 :گویدیم همزمان و بنددیم را تراس در کند،

 بله؟ -

 

 خوری؟نیم شد، رسد غذا -

 

 .اومدم -

 

 بود قرارداده چمدان داخل تهران از که کوچیک یجعبه

ون اتاق از و داردبریم  و است ایستاده حوا .رودیم بی 

 که بشیند خواهدیم و زندیم لبخند .اوست منتظر

عیل دیم جلویش را طالن   کرم یجعبه امی   :گی 
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 .کمکت بابت ممنونم -

 

عیل صورت و دست بی    حوا متعجب چشمان  در امی 

 دستان به زده بهت و ماندیم باز لبانش بی    .است گردش

عیل ه مقابلش یجعبه و امی   .شودیم خی 

 

 چیه؟ برای این -

 

 .ازت تشکر -

 

دیم نم کیم چشمانش و کشدیم دندان زیر را لبش  .گی 

عیل چشمان به را نگاهش  اینکه از قبل و دوزدیم امی 

ی عیل بگوید چی    .کندیم باز را جعبه در امی 

 سفید یبابونه هایگل با یاش رنگ به کوچیک پول کیف

دیم قرار حوا چشمان مقابل  بنفش رنگ به اشعالقه .گی 
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 عروش هایخرید حی    قبل روز چند که پول کیف این و

 .کندیم خیس کامال را چشمانش بود خورده چشمش به

عیل .شودیم احساسان    دارد را این توانان   تنهان   به امی 

د لذت اوج به را او که  نیست یادش اصال لحظه آن .بی 

 رفتار چه و است کرده رفتاری بد او با چقدر مرد این که

 به قلبش داشتنش اهمیت دیدن از فقط داشته زشن  

 .افتدیم تپش

د را اشهدیه آنکه بدون  و کندیم باز را دستانش بگی 

عیل و خودش بی    یفاصله  را دستانش .کندیم کم را امی 

 به قدش تا کندیم بلند را پایش و پیچدیم گردنش دور به

 .برسد او

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۹۳پارت#
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عیل به که تپلش یباالتنه یم معذبش کیم چسبدیم امی 

 دهدیم قورت را گلویش راه در مانده دهان آب ویل کند

 اتمام به و نکند رها نصفه را آمده راه کندیم سیع و

 و باشد کم تنشان یفاصله که خواهدیم خودش .برساند

بان د باال را همرسش قلب ض   جان قصد خودش .بی 

 .است کرده را خودش

سینه یقفسه یدیواره به قلبش شدن کوبیده صدای

 خوش   حال و شودیم رسازیر دلش در که هیجان   …اش

 چه داندنیم که است تازه انقدر میپیچد وجودش در که

یم برقرار بینشان که عجین   حس این و نزدییک این .کند

 و بود نکرده تجربه اینزدییک چنی    اصال این از قبل .شود

عیل جلوی پوشش   چنی    با حن    .بود نشده ظاهر امی 

یست همرسش جانب از شدن خواسته احساس  که چی  

 لمس .بیندیم یکباره به حاال و بود نکرده تجربه

 شناسدیم بار اولی    برای که خودش جانب از احساسان  

عیل یهدیه و  …امی 

ی چه حوا بود کرده دقت که این  این .دارد دوست را چی  

 مناسب موقعیت در تا نخرید لحظه همان که
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ک به که ارزش   احساس .کند خوشحالش  دهدیم دخی 

 .کندیم آرامش

عیل آن نه دیگر  آن نه و است ذهنش در انصاف ن   امی 

 .کارخیانت پرس

 

یم انداخته زیر به رسی با و کشدیم عقب که است حوا

 :گوید

 

 .بخری هدیه نبود نیاز .مرش -

 

 گرفتم برات تهران اینم .هستم تو مدیون رو جریان این -

 .نیست االن مال

 

 ویل آیدیم بند زبانش .بگوید چه داندنیم لحظه چند حوا

 :گویدیم و آیدیم خودش به که کشدنیم طویل
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 …غذامون - 

 

عیل  است نیافتاده اتفاق   هیچ انگار .کندیم تاییدش امی 

 پیشان   رسج   و حوا کمر یتیغه روی کرفته راه عرق ویل

عیل  .گویدیم دیگری چی    امی 

 راض   عملکردش از اینکه با حوا .نشینندیم می    رس هردو

 .زندیم موج اضطراب حرکاتش تمام در ویل است

 این .بروند پیش رسی    ع خواهدنیم داندیم هم خودش

 شبه یک شودنیم دارد کور هایگره انقدر که ایرابطه

 شک ن   برود پیش مقرر موعد از زودتر اگر .شود سالم

 .شودیم سیم

عیل دست که بردارد را نمکدان تا کندیم دراز دست  امی 

 .آیدیم جلو لحظه همان هم
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  نظر_چشم#

 ۹۴پارت#

 

 است داده نوازش را مشامش قدری به حوا موهای عطر

 خوردن به حواسش نه و فهمدیم را غذا طعم نه که

  .است

 .گذردیم چطور اصال زمان و خوردیم چه فهمدنیم

 اشبین   میان که بون   و تنش به چسبیده تن نر  فکرش

 .چرخدیم اوست مدیون را اشمسن   حاال و بود پیچیده

د باال را رسش خواهدنیم ه تن پوست با و بگی   حوا یسی  

 را خودش جلوی باید .بدهد کف از عنان و شود روبرو

د  مقدسات تمام انگار ویل نکند رصد اینطور را او و بگی 

 بسته گوشهایش و چشم تا دادند هم دست به دست

 !حوا …ببیند چی    یک فقط و شود

 !ببیند را موجود زن ترین ممنوعه

 !بزند دید را قرمزش خط
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 برای ایوسیله و استدسیسه فقط برایش که حوان  

 ویل شده حک اششناسنامه در نامش که زن   !انتقام

 فرا را وجودش تمام است مربوط او به هرچه او از نفرت

 .است گرفته

رابطه دارد که نفرن   با حاالتش و حس این بی    تواندنیم

 گرفتار که دامیست چه فهمدنیم اصال .کند برقرار ای

 .است شده

 هایدخی   از پر تختش کند اراده تا که ایعیلامی  

 است فراهم برایش بخواهد هرچه و شودیم رنگارنگ

 که چرخاندیم حوان   تپل یسینه روی دزدیک را چشمانش

ان   تمام برعکس  محرمش آیندیم تختش به که دخی 

 !است

 

 بریزم؟ نوشابه برات -
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انه صدای .نشیندیم جانش عمق به صدایش ناز  ایدلی 

عیل عشوه با کیم که عصن   و دهدیم قرار مخاطب را امی 

 !کندیم اش

 انگار .کردیم نگاه را حوا داشت دیگری یپنجره از انگار

 شخص و بود غریبه برایش رفتار و اداها و ناز این

  .دادیم نشانش را جدیدی

 پوستش زیر را گرما صدایش زنگ و بردیم دل که حوان  

 .دواندیم

 

 .زحمت ن   آب -

 

عیل یواشیک نگاه شودیم بلند جایش از که حوا  به هم امی 

 دیده باعث که کوتایه لباس روی .شتابدیم دنبالش

 بودن تپیل وجود با که دستان   و است شده نافش شدن

  .کندیم حرکت ظرافت با
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یم لبخندش روی و حوا تن جای جای دقت با را نگاهش

 اراده ن   اینطور که خودش بر فرستدیم لعنت و گرداند

 .است شده

 

 :گویدیم و نشیندیم اشصندیل روی حوا

 

 !بودی کنارم که مرش .امشب شام بابت ممنون -

 

ک عسیل چشمان به ایلحظه  چشمان   .کندیم نگاه دخی 

 رفتاری و نیست اغماض قابل بودنش زالل و صاق   که

 .رساندیم نظرش به را بودنش آالیش ن   که

 

 میان را حوا انگشتان .بردیم جلو ناخواسته را دست

دیم انگشتانش  :کندیم لمس را رسدشان نوک و گی 

 

 !چی    همه بابت تو از مرش -
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  نظر_چشم#

 ۹۵پارت#

 

عیل  در سمت به و شودیم بلند می    پشت از ناگهان امی 

 اتفاق این ناگهان   و رسعن   قدری به .رودیم خروج  

 .دهد نشان العمیل عکس حوا تا کشدیم طول که میوافتد

 

عیل؟ -  امی 

 

 و گویدیم ایبله .اندازدیم حوا به نگایه و چرخدیم

 .افتدیم چی    اشپیشان   که دهدیم باال طوری را ابروانش

 

 بله؟ -
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عیل گیچ    خوب حوا و دزددیم را نگاهش .فهمدیم را امی 

ی که انگار .نیست قبل لحظه چند شبیه که فهمدیم  چی  

 .بیاورد خودش روی به نخواهد و نباشد میلش باب

 

ی؟ کجا -  می 

 

 کامال که رفتاری .پرسدیم ناز از پر و دلخور حالن   با

یم زیر به را رسش .کندنیم تالش برایش و است درون  

 .کندیم مخق   را اششده آویزان لبان و اندازد

 

 .برمیگردم بخورم هوا -

 

 اشک و رسدیم گوشش به واحد در شدن بسته صدای

 این ینتیجه داندنیم .چکدیم پایی    چشمانش یگوشه از
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 که است ناراحت ویل شودیم چه بود چیده که ایبرنامه

عیل  .است گذاشته تنها را او امی 

 شودیم بلند جا از بخورد را غذا باق   رسدنیم میلش دیگر

عیل اتاق به بغض با .کندیم جمع را می    و  .رودیم امی 

 و است گرفته بر در را اتاق واضچ طور به سیگار بوی

ی چرخاندیم که نگاه  .کندنیم جلب را اشتوجه چی  

 کندیم استشمام را عطری بوی و کشدیم دراز تخت روی

 .شد خواهد پیچیده اشبین   در روز شبانه کردیم فکر که

 

*** 

 

 درد گردنش .است روشن هوا کندیم باز که را چشمانش

ون از صدان   هیچ و کندیم  سمت .شنودنیم اتاق بی 

 خودش سمت ویل مانده باق   نخورده دست تخت دیگر

 .است شده انداخته رویش به پتو

عیل کار که ندارد شک  .است امی 
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ون اتاق از قبل شب هایلباس همان با  و رودیم بی 

عیل  یدسته .بیندیم تلویزیون جلوی کشیده دراز را امی 

 .شودنیم آمدنش متوجه و است مشغول دست به بازی

 

 .بخی   صبح سالم -

 

یم رسجایش و زندیم را استپ حوا صدای شنیدن با

ت .نشیند  از انگار و دارد تن به ورزش   شلوار و سوییرس 

 .استبازگشته ورزش

 

 .بخی   صبحت -

 

دیم او از چشم و کندیم نگاه رستاپایش به ایلحظه  .گی 

ی حوا لباس تا رودیم اتاقش سمت به و پرسدنیم چی  

ی .کند تعویض را هایش  گلویش در بغض به شبیه چی  

ش از تواندیم باالخره داندنیم و است کرده گی    رها رس 

 .نه یا شود
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 صبحانه خوردن برای و کندیم تن به راحن   هایلباس

عیل که شودیم قدم پیش  :گویدیم امی 

 

 کجاست؟ موبایلت -

 

یم بر در را وجودش اضطراب .افتدیم تپش به حوا قلب

د عیل .گی   اصال خواهد؟یم چه برای را او گوش   امی 

 خورد؟یم دردش چه به حوا گوش  

د را گوش   ترسدیم  اینکه ترس از .کند درست و بی 

 .آیدیم بند نفسش کند چک را گوش   محتوی

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۹۶پارت#
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 را رویا با مکالماتش که همی    ویل ندارد بخصوض چی   

 را شود متوجه هاآن داخل را احساساتش اوج و ببیند

 از حن   و کندیم صحبت بار خییل رویا .ندارد دوست

 درست .زنندیم حرف هم با هم خصوض هایحریم

ی حوا است  انقدر ندارد هم دوست ویل گویدنیم چی  

 .شود شکن   حرمت

 اشخصوض حریم از همرسش خواهدنیم دلش اصال

 باید و است شخض حریم موبایل او نر از .شود باخی  

 .شود حفظ

 

 .نمیشه روشن گوش   -

 

 جدید گوش   یه نیست شدن   درست اگر ببینم خوامیم -

 .بخریم

 

عیل برای و ریزدیم چای فنجان دو حوا  .آوردیم هم امی 

 همان در .دهدیم بخرج را سلیقه نهایت همیشه مانند
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 درون زیبان   به را ها نبات آب و شکالت هم وضعیت

 .گذاردیم خرما الی گردو و ریزدیم ظرف

 

  .کنمیم درستش برمیم برگردیم -

 

ه توی من قبیل گوش   -  همونو تهران برگشتیم دفی 

 دیگه .کی    درستش بدی اینو نیست نیاز کن استفاده

 .هست سالمم من گوش   .دقیانوسه عهد مال

 

 بدون و نشیندیم نفره تک مبل روی و کندیم تشکر

 از که ندارد مشکیل .شودیم خوردن چای مشغول حرف

عیل قبیل موبایل  که بالن   یاداوری ویل کند استفاده امی 

 .دارد درد برایش بود آورده گوش   رس به

 

 .بود رویا خواستگار عکس .نکردم کاری من بخدا ویل -
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عیل دیم دست در را چایش امی   :گویدیم و گی 

 

 .نیست مهم -

 

 .باش   داشته ازم دلخوری خوادنیم دلم من -

 

عیل ی و کشدیم رس دیگر قلنر  امی   قند .گویدنیم چی  

یم رویش را چای و دهدیم قرار لپش شگوشه کوچیک

 .نوشد

 

 !نسوزی -

 

علیست زبان نگران  و دهدیم باال رس فقط هم او .امی 

 .کندیم جان نوش داغ داغ همانطور را چایش

دیم دست به را بازی یدسته وع از قبل و گی   یدوباره رس 

 :گویدیم بازی
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 .تهران برگردیم باید -

 

 به را دلش حرف اینکه هم .شودیم خوشحال دلش در

عیل  کرده روشن برایش را واقعیت و است گفته امی 

 خواهدنیم دلش.دارد ذوق برگشی    بابت هم و است

لقش .بمانند اینجا
ُ
 دلش و است تنگ اینجا مدت تمام خ

دیم  شب یاد رااو که خانه این دیوارهای و در دیدن از گی 

  .اندازدیم میهمان  

 هرچه ویل ندارد تلخ هاییاداوری کم خودشان یخانه

 .جاست این از بهی   هست

 

 کنم؟ جمع رو وسایل -

 

 خرید یکم فردا و امروز .داریم بلیط سحر فردا پس برای -

 .برمیگردیم بعد بزنیم چرج   یه کنیم
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 که است رسخوش .کشدیم رس داغ داغ همانطور را چای

 دلیل رسدنیم هم فکرش اصال .برگردند خواهندیم

سد را بازگشت  آشنا فضان   به خواهندیم که همی    .بیر

 .است خوشحال برگردند

 و برود زودتر خواهدیم .شده تنگ مادرش برای دلش

 قبل به شبیه کن   خواهدیم .کند خلوت هم رویا با کیم

 .کند فراموش را روزهایش این هایدغدغه و باشد

 

*** 

 

عیل تولد بودن نزدیک  دهدیم حوا به را دلگریم این امی 

  .کند جا همرسش دل در را خودش کیم که

 چهاردهم به فقط مدت تمام و ندارد تمایم هایشنگران  

 …اوست نام به اشچهاردهم که مایه مهر .کندیم فکر
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 بخصوض چی    بتواند که نیست آنقدری اندازش پس

 رقم برایش ماندن   یاد به شن   خواهدیم ویل بخرد برایش

 .بزند

یم عمیق را لبش روی لبخند دارد رس در که هان  برنامه

 هایشبرنامه پس از خون   به بتواند است امیدوار .کند

 .بربیاید

 

عیل -  پری مامان و حاج   به بریم ظهر از بعد جان، امی 

 بزنیم؟ رس

 

عیل  به دلهره نگاهش .کندیم نگاهش چشیم زیر امی 

 و رودیم کنار یکباره لبخندش یهمه .اندازدیم جانش

 .زندیم تند قلبش
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  نظر_چشم#

 ۹۷پارت#

 

عیل عیل روزها این .کندیم تاییدش امی   نشین   عقب امی 

ک به بیشی   تا کندیم یم مهربان   حوا و نشود نزدیک دخی 

عیل دل بیشی   تا کند جالن   تناقض .دهد قلقلک را امی 

 هاعقل نه که دلنشی    تناقض   …هاپیش و پس این است

ندیم تصمیم برایش که هاستقلب بلکه  .گی 

ی چه فهمندیم هردو عیل هم .گذردیم بینشان چی    امی 

 حوا هم و کندیم تحلیل را رفتارش و بیندیم را حوا خون  

عیل کشیدن پیش پا با و زدن پس دست با  .را امی 

 و زنندیم پا و دست رفتارهایشان و افکار میان دو هر

 که آرامش   .است آرام دلش حوا ویل هستند کالفه

سد آن از باید چقدر داندنیم خودش  آن به یا بی 

 .باشد خوشبی   
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احت کیم از بعد  به پری مامان به دادن اطالع و اسی 

ین   ایجعبه راه رس .افتندیم راه به شانخانه سمت یم شی 

 .روندیم سمت آن به گشاده رون   با و خرند

عیل یرویه تغیی   از حوا  خوشحال حجابش برای امی 

او از و ایستدیم جلویش اش عرن   چادر با وقن   .است

عیل جانب از و خواهدیم نظر  شنودیم است خوب امی 

 .شودیم آرام دلش

عیل که همی     ویل اجمایل و کوتاه هرچند دهدیم نظر امی 

 .کندیم آرام را دلش

 

عیل - ی یه امی  سم؟ چی    بیر

 

س یعن   کندیم که نگاهش  تکان را زبانش نیست نیاز .بیر

یم خودش بیاندازد او به را چشمانش که همی    بدهد

 .بدهد ادامه باید که فهمد

 

 داره؟ دوست رو کش زهرا -
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عیل  یک با و دهدیم تکیه ماشی    در به را دست یک امی 

  مشغول دست
 
 .میشود رانندیک

 

 پرسیدی؟ اینو یهو شد جر  -

 

 .میخوام معذرت نداشت ربط من به ببخشید -

 

عیل  و آیدیم حرف به حوا عذرخوایه مقابلدر رسی    ع امی 

 :گویدیم

 

 .بود یهون   .سوالت نداره موردی نه -

 

 شدت به اونم و ازدواجشه از حرف خدا یهمیشه آخه -

 .مخالفه
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 و کس فالن پرس از حرف و باشد زهرا روزی ندارد امکان

 ازدواج مناسب کیش همیشه .نباشد کس بیسال پرس

 منق   هایواکنش که همی    و شودیم پیشنهاد زهرا برای

 .آیدیم پیش سوال برایش بیندیم را زهرا

  .نباشد او ازدواج بحث روزی ندارد امکان

 

 ازدواج یه زهرا خب اما دونمنیم باشه، داشته شاید -

 .داشته ناموفق

 

دیم دندان به زبان قبل از کنجکاوتر حوا ی تا گی   چی  

عیل که نگوید  فضویل ترسدیم .کند ناراحت را امی 

 .شود دلخوری به منجر کردنش

 

 .دونستمنیم وای ای -
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عیل  .کندیم روشن سیگاری و کشدیم پایی    را شیشه امی 

عیل و کندیم آرام یرسفه چند حوا  پک چند از بعد امی 

 :گویدیم

 

ین - ی عقد بودن محرم .بود جدان   کار بهی   محض 

 .نکردن

 

 :دهدیم ادامه و تکاندیم را سیگارش خاکسی  

 

 گوه این از کنه پیدا رو خودش مناسب آدم باید زهرا -

ون بره دون    پوسیده افکار بی    فقط سال همه این .بی 

  فشار تحت کن   تصور تون  یم .شده تباه شون
 
 زندیک

؟ یعن   کردن  جر

 

 

  نظر_چشم#
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 عیلی  ام جانب از هم کنار کلمه و جمله همه نیا دنیچ

نیم حیتوض چوقتیه عیلی  ام .است بیعج شیبرا کیم

 کندیم منتقل حوا به را حس نیا شهیهم ی   هم یبرا دهد

 یدرباره که ی   هم ویل دیپرس سوال او از دینبا انگار که

 دلش پس در نور کم چراغ   دی  گیم جواب و پرسدیم زهرا

 .شودیم روشن

یم احساس تفاوت عیلی  ام در بیغر  بیعج روزها نیا

 یهاالعمل عکس با لحظه هر دلش دیام چراغ .کند

  .شودیم روشن عیلی  ام

نیم دلش از وجه چیه به ی  اخ اتفاقات کهنیا وجود با

 خوشحال ویل شودیم اداوری شیبرا لحظه هر و رود

 شان رابطه روند در یی  تغ کیم استتوانسته که است

 .کند جادیا

 

 .حتما سخته -
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 با تونهنیم قطعا و ستین هشونیشب زهرا .یلیخ آره -

 .بود هشونیشب اول از محمد .ادیب کنار اعتقاداتشون

 پرسم من …نه زهرا و من ویل مشخصه تو مثل فشیتکل

  یبرا بوده تر باز دستم
 
 ویل نهیا اوضاع حال نیا با زندیک

 .کنه تحمل مجبوره چارهیب اون

 

 تفکرات و اعتقادات از دارد دوست .رودیم فرو فکر به 

 گه با بداند خواهدیم دلش .اوردیدرب رس هم عیلی  ام

  کش
 
 حال اصال .ندینشیم یاسفره چه رس .کندیم زندیک

یم دی  گ قرار راهش یجلو  پویل هر ای فهمدیم حرام و

 کند؟یم جان نوش شیرو  آب وان  یل و خورد

 

 چرا؟ -
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یم دزددیم را چشمش که ن  حوا یرو  عیلی  ام نگاه مین

 گزدیم را لبش است دهیپرس که سوایل از نگران حوا .افتد

 .است شده بلند راست یدنده یرو  از عیلی  ام انگار ویل

 

 انتخابته؟ رسته یرو  که یچادر  -

 

 :دیگو یم دیترد با

 

 .آره -

 

 که شد چطور اصال ؟کن   رس نکرده مجبورت کش -

 ؟یکرد رس چادر

 

 .کندیم رسزنشش که ستیزمان از متفاوت عیلی  ام لحن

 و کند صحبت اشدهیعق از میمستق ترسدیم حال نیا با

 حجابش یبرا عیلی  ام که انقدر .دی  بگ قرار تمسخر مورد
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 او از میمستق که بار نیا است داده قرارش آزار مورد

  .بزند را دلش حرف ترسدیم پرسدیم سوال

 دروغ نه و کند پنهان تواندیم نه که داندیم حال نیا با

 :دیبگو 

 

  هفت از -
 
 اجبارم کش داشتم دوسش .کردم رس سالگ

 .نکرد

 

یم و زندیم بشکن هوا یرو  راستش دست با عیلی  ام

 :دیگو 

 

 ویل خواسن   خودت تو .نهیا زهرا با تو فرق !کالیبار  -

 ونی  ب بره خونه در از تنها هنوزه که هم هنوز زهرا

 .اسمچاله فشیک یتو  چادرش

 

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   409 | 1196 

 

 

  نظر_چشم#

 ۹۹پارت#

 

ا از شودیم ی   غمگ  .است کرده ی  درگ را زهرا که یطیرس 

 دی  گیم دلش بعد ویل کندیم قضاوتش کیم دلش در اول

 تا باشند مختار دیبا انسانها نظرش از .عدالن   ن   نیا از

 
 
ا و زندیک  .کنند انتخاب را طشانیرس 

 

 …چرا تو -

 

 ؟جر  چرا -

 

سد خواهدیم .دهدیم قورت را دهانش آب  نیا با اگر بیر

ا  با چرا ؟یکرد انتخاب را من چرا داشن   مشکل طیرس 
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 با دهیعق هم و سو هم قایدق که یکرد ازدواج من  

  .دی  گیم گاز را زبانش ویل بودم؟ اتخانواده

 :دیآیم حرف به عیلی  ام خود تا کندیم من و من

 

خونواده امثال که چهیباز  هی .استسهیدس هی نید ی   بب -

 منم ها نشده بد منم یبرا .دنیرس ن  جا هی به باهاش ام

َبلش از دارم  شماها که یی   چ هزارم کی ویل خورمیم ق 

 حرفام نیا به روز هی .ندارم باور هشی نیدار  باور بهش

 .شی  م

 

 کهنیا وجود با .دارد تعصب مانشیا و نید یرو  حوا

 کرده انتخاب را راه نیا اشخانواده بودن مذهن   بخاطر

 چشم با را ی   چ چیه و بود کرده قیتحق بعدها ویل است

 .دادنیم انجام بسته گوش و

 بدون حوا .شناسندیم دشیعقا ی   هم به را حوا همه

 .کندنیم یکار  تفحس و قیتحق
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 !عبادتمه من پوشش -

 

 که سوزدیم دلش .زندیم آتش را دلش عیلی  ام خندکج

  کیرس   که سوزدیم .ندارد آرامش  
 
 که ستیمرد اشزندیک

 .شود آرام خودش به هیشب ازین و راز با تواندنیم

 

 مردا ابونیخ تو نکن   رسترو لچک نیا االن عن  ی -

؟یم ن  خودارضا فی   یم راه رست پشت  جویل نایآنجل کی  

 !نداره هواخواه انقدر هم

 

 ای کندیم هم اشمسخره ریکیرز یز  و زیر  عیلی  ام داندنیم

 .نشود ناراحت اصال است گذاشته قرار خودش با ویل نه

 

 که ماست پوشش هرحال به .ستین نیا منظورم نه -

 .دارهیم نگه مصون مارو
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 یم من به تو -
 

 بوده خودت خواست بدون وهایدیو  اون یک

 .وهیس من گوش   یتو  که باتیز  یوهایدیو  ی   هم درسته؟

 

 یال از ناخواسته را دستش .افتدیم درد به حوا ینهیس

 .فشاردیم را اشنهیس و بردیم داخل چادش یجلو  درز

 که شودنیم لیدل ویل است منظور ن   عیلی  ام یاداور ی

 .دی  نگ درد حوا قلب

 

 من لیتحو  چرت !ره..کص پس ؟!گهید بوده رسد چادر -

 یکار  بخواد یکی ه؟یاغهیص چه مونهیم مصون !ندهر

 کنه؟یم نگاه رست چادر به کنه

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۰پارت#
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 .دهدیم حق .ندارد جوان   .دیگو یم لب ریز  آرایم اوهوم

 آن به و است رسشان در شهیهم که ن  هاحرف گایه

 و کرد نقضش دیبا گایه .ستین کارساز دارند اعتقاد

 .نوشت یگر ید طور را داستان

 درمان به را هایمار یب تمام شودنیم نشخه کی یرو  از

 …ستین جوابگو هانشخه گایه .رساند

 

 .بشه بشینص خوب بخت هی دوارمیام -

 

  به و دیگو نیم یی   چ عیلی  ام
 
 .دهدیم ادامه اشرانندیک

  حوا
 
 شدن بشینص خوب بخت در فقط را زن کی زندیک

 بزرگان سنت و شود کامل نشید ازدواج با نکهیا .ندیبیم

 نه .شده گفته شیبرا کودیک از که شنن   همان .است

 که کش …یکنجکاو  نه و بوده کردن چر یرسپ دخی  

 دارد؟ ن  یاهم چه شیبرا گرید باشد تابع شهیهم
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 از یی   چ ویل کندیم نگاه را عیلی  ام چشیم ریز  حوا

 زندیم شیرو  به وقن   .شودنیم شی  دستگ احواالتش

 ذهن از ندارد امکان ی  اخ اتفاقات .شودیم دمغ حسان  

 .شود پاک عیلی  ام

 کند پاک را عیلی  ام ذهن تواندنیم کند تالش هم هرچه

 .بکند آوردنش بدست دوباره یبرا را تالشش دیبا ویل

 افتخار خودش به بعدتر و اوردیب بدست خودش بار نیا

 .کند

 همراه و کندیم پارکدر یجلو  .بردنیم داخل را ی   ماش

 یهاخانه تمایم از متفاوت همت یخانه .شوندیم هم

 بسته یهادرب پشت و خفا در ی   چ همه .است محل آن

 .است خی   چه درب طرف آن داندنیم چکسیه و است

 

 یپر  استقبال مورد و شوندیم وارد سوغان   از پر ق  یک با

 رس به چادر از بعد هم الیسه .ندی  گیم قرار زهرا وخانم

  چادر .دیآیم جلو ن  آمدگو خوش یبرا کردن
 

 رس به رنیک

 ریز  به یرس  با .داستیپ صورتش یگرد فقط و دارد

 .رودیم عقب و کندیم احوال و حال انداخته
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ش ی   سنگ هم محمد آقا   .کندیم احوالیر

 یدرباره سوایل چکسیه که حاج   از ی  غ به هستند همه

 .ندارد نبودش

 

 یپر  که ندینش یم عیلی  ام یپا یرو  طاها شام ی   م رس

 :دیگو  یم خانم

 

 .بشه سی    هم شما دامان خدا اذن به الیه -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۱پارت#

 

 ما بره؟ یی   پا گلومون از خوش آب هی یدیم اجازه مادر -

 .میکرد ازدواج که ستین هم هفته کی هنوز
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 عقدشان مهر هنوز .دیگو یم گرفته ن  صدا با و دلخور

 زده خجالت حوا !زنندیم حرف بچه از نشده خشک

 دهینشن که شود یم مگر ویل زند یم دنینشن به را خودش

 مگر را اند کرده سکوت شیبرا همه که صحبن   باشد؟

 د؟ینشن شود یم

 گذرد؟ یم نشانیب که یی   چ از داند یم چه خانم حاج

 گذرد؟ یم پرسش رس در که ن  های   چ از داند یم چه اصال

 هم را همرسش فعال .دهد یم فرو محکم را شیگلو  بغض

 در بچه حضور به بخواهد برسد چه است نشناخته

 
 
 .کند فکر اش زندیک

رابطه چیه حوا و عیلی  ام کندنیم تصور حن   کس چیه

 انسان دو به هیشب شی  یب .اندنداشته هم با یکینزد ی

 رفته شانیزندگ رس تازه که یشوهر  و زن تا هستند بهیغر 

 .گردندبریم عسل ماه از و اند

 اش دهیعق هم حوا یدیپرس یم اواخر ی   هم اگر دیشا

 حضور به نطوریهم .گفت یم ن  یاسی خانم که بود ی   هم

 رسان یروز  بچه کردیم فکر ، بود معتقد برکتش و بچه
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 کس ن   خودش به هیشب فرزندش خواستنیم و است

 دنید با حاال ویل !خواستیم بچه ی   ج دو یکی .باشد

  به نطوریا گرید زهرا حن   و عیلی  ام
 
 .کرد نیم نگاه زندیک

 

 :دیگو یم عیلی  ام به رو محمد

 

 .گمیم جر  فهیمیم خودت ادیب .ی  ام آقا نهیی  ش یلیخ -

 

 فقط نشه تو هیشب اصال داداش .شمیم عمه دوباره یوا -

 .بشه حوا هیشب بذار

 

یم اش زده خجالت شی  یب خانم یپر  و گزدیم لب حوا

 :کند

 

  از هم شی  یب بچه با -
 
 زن بدن .دیبر  یم لذت تون زندیک

 بشه یط خودش تکامل روند نیا داد اجازه دیبا .داره ازین
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 خداست خود گهید رو اون .نزد رهید و زوده از حرف و

 .کنهیم یی   تع که

 

 از و کند یم اشاره ی   م یرو  شور ی کاسه به طاها

 :دیگو  یم مادرش که دارد درخواست عیلی  ام

 

 رو عمو بخور رو شامت ی   بش من کنار ایب جان مامان -

 .نکن تیاذ

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۲پارت#

 

 ؟یدار  کارشیچ نشسته بچه خانم الیسه -
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 دنید از حوا .چسباند یم عیلی  ام به را خودش هم طاها

اندازه به هم خودش که هرچند .کندیم حظ صحنه نیا

یم .است موافق لحظه نیا در بچه نبودن با عیلی  ام ی

ادر داند  در را بچه حضور بتوانند که ندارند قرار یطیرس 

 
 
  .رندیبپذ شانزندیک

 .زندیم یپوزخند دل در ذهنش به افکار نیا آمدن با

یم باورش هم خودش که کی   یم فکر بچه یدرباره یطور 

 یشوهر  و زن نه هستند معمویل شوهرو زن کی شود

 !ندارند شوهر و زن به شباهن   چیه که

 :دیگو یم عیلی  ام ناگهان

 

 اد؟یب حاج   ی   سیوا ی   خواست نیم -

 

 حن   و صحبت لحن در ییی  تغ چیه بدون مادرش

 :دیگو  یم نگاهش
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 شما .ادیب نرسه هست هم ممکن .ادیم رید امشب -

 .داشتم نگه حاج   یبرا نیبخور  رو شامتون

 

 :دیگو  یم مضانه عیلی  ام

 

 .هیی  خ یکارا نر  -

 

 هیکنا کردنش صحبت لحن .اندازد یم باال ابرو عیلی  ام

 ی   هم .بفهمد تواند یم حوا فقط و فقط را نیا و دارد

 …زندیم صدا را خدا لب ریز  .زدیر یم ترس جانشدر هیکنا

 و زند یم را حرف نیا چه یبرا عیلی  ام داند یم که ن  حوا

 .دارد کلماتش در طعنه انقدر چرا

 

 هیی  خ ها شنبه سه فقط قبال شده؟ ادیز  هیی  خ یکارا -

 روز هی داره شده؟ اضافه بهش هم کشنبهی االن بود

 کمی هیی  خ شعب برم قربونش  حاج   کنهیم ونشیدرم

 .مشینیبنیم کال ما بشه شی  یب

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   421 | 1196 

 

 

 هرچه ترسدیم .شودیم شی  یب حوا وحشت حرف نیا با

 .زدیبر  فرو لحظه کی در است کرده تالش

 داخل یغذا دنیجو  از بعد و زند یم لبخند خانم یپر 

 :دیگو  یم دهانش

 

 .زمان امام آقا با اجرش انشاهللا .نهیبب ی  خ -

 

 و گذارد یم عیلی  ام ی شده مشت دست یرو  را دستش

 .شود یم دهیکش دستش ریز  از عیلی  ام دست رسعت به

 از بعد بتواند که ستین یی   چ عیلی  ام ن  ینارضا احساس

 ندیب یم را رفتار نیا که ی   هم .ردیبپذ تالش همه نیا

  .کوبد یم تندتر و تند قلبش

 

 .شهیم رسد شامت جان عیلی  ام -
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 یبرا عیلی  ام و رود یم یی   پا عیلی  ام یپا یرو  از طاها

 مگر ویل شود یم خوردن مشغول شده که هم تظاهر

 رود؟ یم یی   پا حوا یگلو  از یی   چ گرید

 

 ونی  ب برم دیبا من باش داشته مارو زن نیا امشب یزر  -

  .خونه یتو  نمونه تنها شهر

 

 از بان  یپشت یبرا حوا که هستند شام ی   م رس همچنان

 :دیگو  یم عی    رس  همرسش

 

 .ما ی خونه میبر  ی   شیم تیاذ نجایا اگر .دیببخش -

 

 یم شود یم خوشحال کنارش حوا ماندن از انگار که زهرا

 :دیگو 

 

 .بکن کارا نیا از شی  یب داداش گرم دمت ولیا -
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 :زند یم ترس   مادرش

 

 !زهرا -

 !مامان -

 

 یم گونه ترس   و اخم با بار ی   اول یبرا را ن  یاسی خانم

 است نیا خانه واقیع جو که انگار و طلبکار را زهرا .ندیب

  .بود دهید مدت نیا در که یی   چ آن نه و

 

 رو نایا بهت نتونستم شدم ی  پ من .کن صحبت درست -

 .بدم ادی

 

 گرفتم یم ادی ساال نیا تو می  بگ ادی بود قرار جان مامان -

 .شهیم خشک تی  ش نخور حرص شما
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  نظر_چشم#

 ۱۰۳پارت#

 

  جمع در حوا که ستیبار  ی   اول
 
 نطوریا شانخانوادیک

 .دیآیم شیپ ها بحث نیا و دی  گیم قرار رودرواش بدون

 که ندیبیم حاال .فهمدیم را عیلی  ام یهاصحبت حاال

بچه حق در واقعا انگار و دارند فرق هم با هاانسان چقدر

 .است شده ظلم خانواده نیا یها

 

 جان؟ مامان کجا -

 

 کاله و شال که ندیبیم را عیلی  ام دیآیم که خودش به

یم بلند جا از و شودیم هول .دارد رفی    ونی  ب قصد کرده

 …کبارهی حاال ویل شب آخر بود گفته .شود
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 یتو  یبد یصدا و کندیم برخورد قاشق به ناخواسته

 .چدیپیم خانه سکوت

 :دیگو یم عیلی  ام و کندیم یقرار یب طاها لحظه همان

 

 .دینباش تنها خونه ی   بمون نجایهم شب -

 

 !دارد تیاهم عیلی  ام یبرا ماندنش تنها

 ختهیر  ی   زم یرو  که برنچ   خواهدیم عی    رس  و شودیم خم

 .شودیم همراهش هم زهرا که کند جمع را است

 

 .یا ینطور یا چرا تو کن ولش بابا -

 

 خداحافیط   عیلی  ام .کندیم جمع مشتش یتو  را هابرنج

 برود اشبدرقه یبرا تیموقع آن در تواندنیم و کندیم

 .زندیم شور دلش انقدر چرا داندنیم ویل
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 .توروخدا دیببخش -

 

 .که نشده یی   چ من دل زیعز  -

 

 :دیگو یم مادرش به رو محمد

 

 بود؟ چش نیا -

 

 اکی   و هللا ویل ندیبنیم را خانم یپر  العمل عکس حوا

 حواسش و زندیم محکم قلبش .شنودیم را محمد گفی   

 .شودنیم بند شیرسجا اصال

 

*** 

 

 راه انیم یبار  چند که است ادیز  رسعتش یقدر  به

 یرو  تواندنیم و ستیگر ید یجا افکارش .شودیم مهیجر 
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ل یهای   دورب گرفی    نظر در و کردن رانندیک  رسعت کنی 

 مورد محل به عی  یرس  هرچه خواهدیم فقط .کند تمرکز

 تا برود زودتر خواهدیم .شود مطمی    تا برسد نظر

 .برسد انتها به یخور  خود نیا و شود آرام ذهنش

 خواهدیم .کند انکارش خواهدیم دیسف یایپرش دنید با

 رسش یرو  ایدن خواندیم را پالک که ی   هم ویل ردینپذ

 .شودیم خراب

 افکارش یهای   سنگ و سبک انیم دلش، دار و ی  گدر

 .شودیم وزی  پ خشمش باالخره

 …شیهامحبت .بنددیم نقش چشمش یجلو  حوا

 یوجود یهمه و دنشیکش خجالت …رفتارش ظرافت

 رودیم رژه چشمش یجلو  بود شناخته وقت چند نیا که

 ادیز  یقدر  به شده یجار  چشمانش زخم از که خون   ویل

 .ندیبب را حوا از یاذره حن   نتواند که است

نیم دقت اصال .کندیم پارک جدول از فاصله با را ی   ماش

  .است گذاشته کجا ندیبب کند
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 مورد ساختمان به را خودش عایرس  و کندیم قفل را در

وع آنجا از ی   چ همه که ساختمان   .رساندیم نظر  رس 

 …شد

 .دیرسیم نجایا به و کردیم دنبال را حاج   که ن  روزها

ک که ن  روزها  دیدیم یاپنجره همان از را یچادر  دخی 

 .کردیم نگاه را نشیماش آن از حاج   گاها که

  وارد را جوان   دخی   حاج   کردیم فکر
 
 کرده اشزندیک

 …شد عوض ی   چ همه رفته رفته ویل است

 اخم همان با موقر .زندیم را هاهیهمسا از یکی زنگ

 .ستدیایم شان  یپ یرو  کمرنگ

 

 .دییبفرما -

 

 هستم یعلو  خانم داماد من دیببخش .ی  بخ وقت سالم -

 .گذاشی    بد رو فونیآ انگار ی   کن باز رو در لطفا شهیم
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 یاصحنه ی   چن با شدن روبرو .کشدیم قیعم نفس چند

 .ستین آسان شیبرا اصال

 

یم هل را در شیبازو  با و شنودیم را در شدن باز یصدا

 و دیگو یم فونیآ پشت زن به ممنون   .شود وارد تا دهد

 .داردیبرم قدم پله سمت به

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۴پارت#

 

ل  دیبا لحظه آن که ستیکار  نیدشوارتر  نفسش کنی 

 برخورد لکسیر  .نباشد عصبان   .نشود رسخ .دهد انجام

 به تف فقط کاق   آرامش در !نکشد داد حن   و کند

  .بکند زنش مادر و حاج   صورت
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 !ستیآور  چندش یشهیکل چه !مادرزنش و پدر رابطه

همه نامه غهیص آن هستند؟ ن  یوضع چه در حاال عن  ی

  کند؟یم حل ندارانید ظاهر به نیا یبرا را مشکالت ی

غ کاله با یکار  کصافت  فرق   چه اصال آن بدون و رس 

 دارد؟

 مهم هنوز .کشدیم یورود در جلوش تا را شیپاها

  نیا ستین
 
 مواجه کش با که زمان   تا …اشدرماندیک

 .ندارد ن  یاهم چیه نشود

 رسه کی را همه قبل از .است دهیچ شیپ از را ی   چ همه

لش یی   چ چیه و رودیم جیگ رسش .است کرده نیم کنی 

 .کند

 .ندارد تحمل تاب عیلی  ام و دهیرس موعود روز

 به .دهدنیم فشارش .گذاردیم یورود زنگ یرو  دست

 …رودیم فرو فکر

 ست؟یچ گناهش

 نبودن خودش و ایر  همه نیا انیم آمدن ایدن به گناه

 ست؟یچ

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   431 | 1196 

 

 با که ن  هاآن …اندساخته مادرش و پدر را عیلی  ام نیا

کشانده آبادناکجا به را ذهنش ضشانینق و ضد یرفتارها

  که هاآن …اند
 
 خودشان نگی  ن و ایر  طبق را اشزندیک

 .انددهیچ

 قرآن کل حافظ شد؟ یفرار  ی   چ همه از که بود زمان   چه

وب روز و شب ان کنار صبح تا و خورد مرس   دخی 

 کرد؟ رس به انیعر  رنگارنگ

 زدن دور یبرا پدرش مقام و جاه از که بود زمان   چه

 رساند؟ ن  جا به را خودش و کرد استفاده ی   قوان

 حن   .گذردیم روزها آن از سال ده دیشا …دیآنیم ادشی

 …شی  یب

 هارقیم سه کنار هزارپانزده یرتبه با که ن  روزها از

 خرش پدرش آنکه بخاطر فقط خواند درس و نشست

 کشور یهرجا در دولن   دانشگاه کی !رفتیم حسان  

 .برود نظر مورد دانشگاه به بتواند تا شدیم قبول دیبا

 درس ی  کبی  ام دانشگاه همت عیلی  ام بود زشت آخر

 دیبا هم یدکی   مدرک .برود آزاد دانشگاه به ای و نخواند
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 یدکی   مدرک دیبا فقط شود دکی   که نه !گرفتیم

 .گرفتیم قاب شیهادفی   رسدر را یمیش مهندش

 

 استفاده شیهاهیسهم تمام از گرفت میتصم روزها همان

 کنارش از تواندیم تا و کند استفاده پدرش گاهیجا از .کند

 .کند کسب منصب و مقام

 و استیس انیم شیپا وقتچیه داد قول خودش به فقط

 .نشود باز یکشوردار 

 بود نخوانده درس اگر .دیگو نیم دروغ هرگز خودش به

 ابزارآالت  و نفن   یهادکل یرو  توانستنیم حاال

 .دهد مانور مهندش

 

 که شنودیم را حوا مادر یصدا .دهدیم فشار را در زنگ

 .کندیم شیصدا فقط .دیگو یم محمدجواد آقا

 

 محمدجواد؟ آقا -
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 یصدا گرید .کردندنیم صحبن   چیه زنگ یصدا از قبل

 !شناسدیم که را پدرش

 

 جانم؟ -

 

 مرده هرجر  یآبرو  که ادیدرب جونت »دیگو یم دلش در

 «!یبرد

 پدر .است متنفر کاق   قدر به او از ویل است پدرش

یم بهم است مرد نیا فرزند نکهیا از حالش اما است

 .خورد

 

  ؟ی   کنیم باز رو در زحمت ن   -
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ام همه نیا  هیشب نطوریهم درست .افتدیم حوا ادی …احی 

 در جا هم نطوریهم نکند .کندیم صحبت مادرش به

 !کند باز دلش

 

 .دمنیم اجازه من .نداره امکان» …کندیم مشت را دستش

 اونم یبرا .دهیم پس حسان   درست تقاصشو اونم

 «.دارم بدجور

 

 محمدجواد حاج با که است حبس نهیس در نفسش

 …شودیم چشم یتو  چشم همت

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۵پارت#
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یم گره گریهمد چشمان در چشمانشان فقط لحظه چند

  .کندیم نگاهش ناباورانه حاج   .خورد

 باخی   موضوع نیا از شیهابچه خواستنیم چوقتیه

 انیدرم هم حوا با را نیا یخواستگار  از بعد .شوند

 به مسائل نیا از یی   چ نداشت دوست .بود گذاشته

 کدامچیه بلکه مورد نیا تنها نه .برسد فرزندانش گوش

 !بداند کش خواستنیم را اشمخق   یکارها از

 

 ویل گرفت قرار صورتش یجلو  حوا چشمان لحظه کی

 .باشد حوا کار ندارد امکان که زد بینه خودش به

 

 کیم را چشمانش .کندیم شدن شوکه به تظاهر عیلی  ام

 .شودیم هی  خ پدرش به و گشاد

 

  ؟یی   نجایا شما -
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 .رسدیم گوشش به خانه داخل از آرایم رسم بر خاک

 پدرش یبرا یرس  و آوردیم کش را لبش کنار پوزخند

 .دهدیم تکان

 

 تیبانی   م محل دایجد …همت آقا حاج ایداشت مهمون -

 برگزار نوریا رو مهمون   یزدیم اشاره هی شده؟ عوض

 .میباش زده یرس  هی زنمم مادر به میکن

 

 کامال که یلبخند با و کندیم جمع را دهانش آب

 خونش خون حاج   .کندیم نگاه را پدرش است خونرسد

 یقفسه و رودیم یکبود به رسج   از صورتش .خوردیم را

نیم هم نفس آخر .خوردنیم تکان ترس شدت از اشنهیس

 !کشد

 

 جانب از گریهمد به شان هی  خ نگاه لحظه کی در

 با عیلی  ام دهان یمحتو  تمام و شودیم قطع عیلی  ام

 .زدیر یم پدرش صورت یرو  شتاب
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 !تف !همت حاج فتیکث ذات به تف -

 

 را دستش کند پاک را صورتش آنکه بدون ناباورانه حاج  

  .کوبدیم عیلی  ام صورت یرو  و آوردیم باال

به شدت چنان یم خم راست به صورتش که باالست ض 

به بودن ناگهان   از گردنش رگ و شود  .دی  گیم ض 

 قلنج .کشدیم باال دوباره را رسش .ستین مهم شیبرا

 را پدرش وارده درد به تیاهم ن   و شکاندیم را گردنش

 .کندیم نکاه

به ی   چن انتظار  آب دوباره ی   هم یبرا داشت را یاض 

 با پدرش که همانطور بار نیا و کندیم جمع را دهانش

 یجلو  را دهانش آب کندیم خشک را صورتش ی   آست

 .زدیر یم پدرش یپا
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 پر اتخونه م؟یشد بدهکارم !گرم دمت بابا گرم دمت -

 حال و عشق یاومد اومدن عروسات و پرسا مهمونه، از

 ی   م هم یلیس
  ؟ن 

 

یم گریهمد به قیتشو  یمعنا به و آوردیم باال را دستانش

 .کوبد

 

 دلت ور میاومدیم گفن  یم !کالاااایبار  !کالااایبار  بابا -

 .نداره دهیفا اصال ینطور یا .میبد پس درس

 

 .بکش خجالت -

 

 اللیه ایل هللا ال عصن   و کندیم فوت را نفسش حاج  

 .دیگو یم لب ریز 

 از .اوردیدرم پا از را شیهاکفش و گذاردیم شیپا پشت پا

 :ستدیایم درگایه انیم و شودیم رد پدرش کنار
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 ؟ی   محرم شما.زنمه مادر محرمم که من البته …اهللای -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۶پارت#

 

 .زده خجالت و آرام .شنودیم را زنش مادر لرزان یصدا

 پرس که یداماد از هم دیبا .بکشد خجالت هم دیبا

 !بکشد خجالت هست اش یاغهیص همرس

 .است داده هیتک پشن   به و نشسته تشک یرو  داندیم

 .است سخت شیبرا تینها ن   رفی    راه

 

 .پرسم یاومد خوش -
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 موضوع نیا کش اگر .اندشده شوکه کاق   اندازه به هردو

 شک ن   کردیم فیتعر  شیبرا واقیع داستان   عنوان به را

 داستان   ی   چن انیم خودش حاال ویل دادیم رس خنده

 شیبرا یی   هرچ از کردنش باور که داستان   .است واقیع

 .است ترسخت و دهیچیپ

 .است خورده گره هم به ن  کاموا کالف بسان مغزش

  .دهندنیم درسن   دستور شیهانورون

 نیا با شدن مواجه ویل کرده باور که است وقت یلیخ

 .است آن به کردن فکر از ترسخت موضوع

 

 .اهللای -

 

 و کی   یم نگاهش ی   آم دیتهد .دی  گیم را شیبازو  حاج  

 .کشدیم نشان و خط چشمانش با شیبرا

 

یم رو زنم یهالباس مادرزنم؟ خونه امیب ندارم اجازه -

م خوام  !بی 
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 یرو  را شیدندانها پدرش .دهدیم باال را شیابروها

 .کندیم رها را شیبازو  حرص با و دهدیم فشار گریهمد

یم دشیسف محاسن و مو یرو  را شیها چشم عیلی  ام

م .دهدیم تکان تاسف یمعنا به یرس  و گرداند  دارد رس 

 !دارد شباهت پدرش به اندازه نیا تا که

 …موها رنگ تفاوت با شده نصف وسط از ن  یس

 

 الحمدهللا؟ ی   خوب .مامان سالم -

 

 دامن   و بلند ی   آست لباس .دارد رس به یرورس  حوا مادر

 ازش یگر ید انتظار .است پوشانده را شیپا کامل که بلند

 .است شکل همان شهیهم .رودنیم

 

 .شما خون   به شکر -
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یم فشار را اشنهیس یقفسه .گذاردیم قلبش یرو  دست

 ناگهان .چدیپیم هم به دارد که یدرد از صورتش و دهد

 .دهدیم هیتک عقب به را رسش و شودیم دیسف رنگش

 

 …خانم فاطمه -

 

 یجلو  زانو دو و شتابدیم خانم فاطمه سمت به پدرش

 حاج   و ماندیم باز همانطور واحد در .ندینشیم شیپا

 .گذاردیم خانم فاطمه مچ یرو  دست

 

 …اریب قند آب وانیل هی -

 

 :کشدیم ادیفر  پدرش .کندیم نگاهشان مات عیلی  ام

 

 .افتاده قندش اریب قند آب وانیل هی -
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 اشپوکه و داردبریم بالشتش کنار از را خون قند دستگاه

 و آوردیم باال را اشاشاره انگشت .دهدیم قرار داخلش را

نیم .استستادهیا جاهمان هنوز عیلی  ام .زندیم سوزن

 .کندیم نرم پنجه و دست هم ابتید با مادرزنش دانست

 

 .قند آب عیلی  ام د -

 

خانه سمت به آرام یم لحظه چندهر ویل رودیم آشیر 

 ضیمر  انگار که پدرش به .کندیم نگاه آنها به و چرخد

 .کندیم یدار 

 او از دست اشاره با خانم فاطمه بردیم که را قند آب

  .کندیم تشکر

 به و بردیم پناه حوا اتاق به خانه جواز شدن خارج یبرا

 .گرددیم یی   چ دنبال ظاهر
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 هدف ن   .گذاردیم ق  یک داخل و داردبریم لباس تکه چند

 برده ادی از را شیهابرنامه یهمه منگ و جیگ .است

 .است

 

 مخاطب و شودیم اتاق داخل پدرش بعد لحظه چند

 .دهدیم قرارش

 

 .باهات دارم حرف کلوم دو سایوا -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۷پارت#
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یم چشم و کندیم شیپ را اتاق در حاج   .ستدیایم صاف

  .گرداند
 
 صیتشخ قابل وضوح به رفتارش انیمدرماندیک

 .است

 حرف حوا با مایمستق که ستییجا همان درست نجایا

یم مهم یهاحرف و ماتیتصم اتاق را نامش دیبا .زد

وارید را یخواستگار  روز یهاحرف که اتاق   !گذاشت

  .بودند دهیشن شیها

 .دندیشنیم هم را پدرش یهاصحبت حاال که اتاق  

 دهیشن و داشته وجود مهم یمسئله چقدر ستین معلوم

 .بودند

 

  .کن  یم فکر که ستین یاونطور  انیجر  -

 

 که کندیم وانمود یطور  و بنددیم را فیک پیز  عیلی  ام

 یجا به پدرش که ستین مهم .ندارد ن  یاهم چیه انگار

 به حاال .ستیگر ید زن کنار باشد خانواده کنار که آن

 .باشد هرطور انیجر  اگر حن   …هدق   هر
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 دم؟یپرس سوایل شما از بنده مگه -

 

 یبرا رسش شهیهم که یمرد .دهدنیم پاسخ پدرش

 از نیه و معروف به ی  ام که یمرد باالست، اعمالش

 که کش همان …است اشیرفتار  بارز صفات از منکر

 ریز  به رسش حاال خورند،یم قسم رسش یرو  آدم و عالم

 .است

 

یم هی  خ پدر چشمان به و داردبریم جلو به قدیم عیلی  ام

 .شود

 

 خواستم؟ چیتوض ازتون من مگه -

 

 .نداره خون   عاقلت یکنجکاو  .باش   نجایا دینبا -
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  ؟ی   کنیم دمیتهد ای   چ نیا با امساله پنج یبچه من -

 

 :دهدیم تمان رس و زندیم یپوزخند

 

 هرطور .جالب چقدر .ی   باش نجایا دیبا شما حتما پس -

  فرد نیتر  محرم کنمیم فکر دارم
 
 فکر .منم زن نیا زندیک

  …هستم دامادش نکنم اشتباه اگر کنم

 

 :دهدیم ادامه مکث لحظه چند از بعد

 

 نیدار  دوست یی  گ معرکه یی  پ دم شما اگر البته -

 .اشگهید ی   چ بحثش

 

 .رو دهنت ببند -

 

 .بشه باز یدار  اضار شما بود بسته من دهن -
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 اتاق از خواهدیم و داردیبرم پدرش یرو  از را نگاهش

 :شودیم مانعش حاج   یصدا که شود خارج

 

 و صادق یبرا هرجر  .ونمیمد یلیخ خونواده نیا به من -

 .تو نه هیرس  باال کار قضاوت .کمه بدم انجام اشخونواده

 

 در !تمیدرا و عقل منم قاض   تیرس  باال شما قاض   -

 ازین نامهغهیص میکن کمک میخواستیم قبال ما ضمن

 و راست هم ما بعد به نیا از ی   بگ ازهین اگر !نبودا

 .میکن ستشیر 

 

 در شود خارج اتاق از کهآن از قبل کندیم باز را اتاق در

 :زندیم زل پدرش چشمان

 

 .جان بابا دونهینم کش نباش نگران .دمیفهم تازه -
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 حوا مادر از انداخته ریز  به یرس  با و چرخاندیم را رسش

 که است ی   سنگ یقدر  به خانه جو .کندیم خداحافیط  

 سالمن   به آرام حوا مادر .دیآنیم یااضافه یصدا چیه

 به شی  یب در شدن بسته یصدا سکوت در و دیگو یم

 .رسدیم هم نظر

 

 چشم یجلو  پدرش ن  رسوا .خواستیم را ی   هم قایدق

 …پدرش سکوت .خودش

 

 حاال .بود شده هم همان قایدق !تیواقع با ن  ارویرو 

 حرکتشان عیلی  ام تا اندنشسته منتظر یباز  یها مهره

 ،یبعد حرکت هم دیشا …شیک و حرکت کی .دهد

  ی   هم به .مات حتما .مات
 
 …سادیک

 

*** 

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   450 | 1196 

 

 دلهره عیلی  ام لیموبا بودن خاموش

 افتاده شیبرا اتفاق   ترسدیم .کندیم دوچندان را اش

 ی   تخم را یی   چ هر و کندیم ن  یب شیپ را اتفاق   هر .باشد

 .زندیم

 

 تاحاال صدبار عیلی  ام .برات شهیم یعاد بابا کن ولش -

 .گنده و مر و رس اومده بعد هفته هی رفته گذاشته

 

 هاحرف نیا کس چیه چرا .کندیم نگاه زهرا به تعجب با

 یهااخالق نیا از ازدواج از قبل چرا بود؟ نگفته او به را

 .نداشت خی   عیلی  ام خاص

 

 ست؟ین بارش ی   اول -
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  نظر_چشم#

 ۱۰۸پارت#

 

 یرو  .کندیم باز رسش پشت از را چادرش کش زهرا

 یرو  از را چادر و شودیم ی   خ مین کیم تاکش صندیل

 .کشدیم رسش

 نشان تعجب بر مبن   العمیل عکس چیه کندیم سیع

 که است دهید ارسارش محرم رااو زهرا قطعا .ندهد

 اشواقیع خود کندیم سیعو است راحت انقدر شیجلو 

 .شود

 

 دوست وقت هر عیلی  ام بابا نه .گرفت نفسم هوف -

 هرجر  چون فقط .ادیم بخواد وقت هر هی  م باشه داشته

 .شونهدردونه زیعز  چشم گهیم بگن

 

 .بخندد زهرا زیر  حسادت نیا به تواندنیم اضطراب از

 .است ساده عیلی  ام شدن بیغ نطوریا شیبرا چقدر
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 کوچک سات و سور یبرا بود کرده خواهش زهرا از

 لیم کمال با هم او .کند اشهمرایه همرسش تولد

 .شد همراهش و رفتیپذ

 

 ؟یی  بگ یخوایم جر  مادو کادو حاال -

 

 قبل شب همان .بنددیم نقش لبش یرو  ن  یغمگ لبخند

 را تولد یهیهد بود داده را اشیمیقد گوش   عیلی  ام که

 .داد سفارش

 

 جعبه هی براش میبخر  گل فقط .ادیب براش دادم سفارش -

 دوست .داخلش بذارم دیرس وقن   که کنم درست هیهد

  .کنم درستش خودم دارم

 

یم فیکدر و کندیم مچاله را چادرش که طور همان

 :دیگو یم چپاند
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 ارزش انقدر برام یکی ادیم خوشم .باحایل تو چقدر آج   -

 رو عیلی  ام من میخودمون ویل .بذاره وقت و باشه قائل

 نخوام وقتا هی دیشا .دارم دوست شی  یب محمد از یلیخ

 برام یادیز  بمونه خودمون شیپ ویل باشه تنش به رس

 .زهیعز 

 

 لبخند حوا .اندازدیم باال هم با را اششانه و ابروها زهرا

یم ارسال است کرده پیتا عیلی  ام یبرا که ایمیپ و زندیم

 .کند

 

 «.ی  بگ تماس باهام لطفا .نگرانتم جان عیلی  ام »

 

 تو خوبه .داره خون   حس چقدر داشی    برادر و خواهر -

 .هسن  
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 :دیگو یم طنتیش با زهرا

 

 !قرن   ینابغه تو آخه؟ بوده آدم شوهر،خواهر یک   -

 تن به رس خوادیم که هیاوزه هی تهش شوهرخواهر

 .نباشه عروس

 

 یبرا ستیمناسب شخص زهرا .خندندیم هم با هردو

 اشخانوادهکنار وقن   خصوص به .ذهن   آشوب از ن  رها

 .هیشب کامال نه …ایرو  به هیشب کش شودیم .ستین

 .کندیم هشیشب را او بودنش غش و غل ن   ی   هم

 ادهیپ و کنندیم حساب را تاکش یهیکرا گل بازار یجلو 

 نیا با فقط است محجبه و دهیپوش کامال زهرا .شوندیم

 باشد کوتاه شیمانتو  دیشا .ندارد رس به چادر که تفاوت

 .ستین وارد او به حجاب نظر از یرادیا چیه ویل

 تمایم در زهرا .کندیم انتخاب قهیسل با را گل باکس و گل

 .دیگو یم نیآفر  اشقهیسل به و کندیم نشیتحس مراحت
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کش یخانه مقصد به  که .ندی  گیم تاکش عیلی  ام با مشی 

 .بنددیم نقش حوا لیموبا یرو  ن  یاسی خانم یشماره

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۰۹پارت#

 

یم قرار شیپا یرو  را نشده ی   تم رز گل بزرگ یدسته

  .دهد جواب را تلفن تا دهد

 برنیم او از یکار  و زهراست دستان در هم گرید یادسته

 هاگل یهاساقه .کندیم شیخ احساس شیپا یرو  .دیآ

 از شیخ .دیآبرنیم او از یکار  گرید و اند داده پس نم

 .است دهیرس هم شلوارش به و کرده عبور چادر

 

 جانم؟ -
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یم نگرانش .بردیم باال را قلبش تپش مادرشوهرش یصدا

 .دی  گیم را هاآدم یصدا حس خون   به !کند

 .شودیم مورمور ناخوداگاه تنش .لرزدیم شیصدا که انگار

 طوفان   انتظار .دی  گیم شیهاگوش و کوبدیمتندتر قلبش

 …سونایم هم دیشا .دارد را کننده رانیو 

 

 ؟ن  کجا جان مامان -

 

 .شودیم نگران باشد هرکش .است ترسناک شیصدا لرز

 است نگذشته شانی  اخ خداحافیط   از ساعت دو هنوز

 تماس کردن احوال و حال یبرا تواندنیم شک ن   پس

 .باشد گرفته

 

 افتاده؟ اتفاق   -
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 ی   اکس .چرخندیم یکند به ساعت یهاعقربه
 یبرا ن 

یم طول سالها خانم یپر  یبعد یجمله تا و ندارد تنفس

 :کشد

 

 تماس بود حال ن   کمی مادرت .دلم زیعز  نباش نگران -

 اگر بدم اطالع بهت گفتم .مارستانیب مشیبی   گرفت

 .نجایا یایب خواسن  

 

سد که داشت حق  .باشد نگران که داشتحق .بی 

  .کندنیم اشتباه ششمش حس چوقتیه

 .اندازدیم هاگل به نگایه

 .کندیم فکر کی و هزار حوا و زندیم حرف خانمیپر 

  .کندیم باق   منق   همچنان اما رسدیم کوشش به شیصدا

 حوا سکوت ویل کند آرامش کندیم سیع خانمیپر 

 .کندیم بغرنج را تیوضع
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 جان؟ مامان یدار  صدامو زمیعز  …جان حوا -

 

 مانیع انگار .کندیم حس یاهاله گوش   و گوش انیم

 .بشنود را مادرشوهرش یصدا که دارد وجود

 

 خوبه؟ حالت جان مامان -

 

 مارستان؟یب کدوم -

 

 حواست یصدا دنیشن بخاطر کشدیم که راحن   نفس

 .برود ونی  ب تنش از خواهدیم جانش حوا ویل

 

 .فرستمیم آدرس برات -
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 خانه سمت به اول شانخانه به مارستانیب یکینزد بخاطر

 دوباره .دهدیم قرار خانهدر را شیهادیخر  و روندیم

  .روندیم مارستانیب سمت به و ندی  گیم تاکش

 .کشدیمرسش به آژانس داخل را چادر زهرا بار نیا

 اشنگران   فقط ازدواج از قبل تا کندیم فکر دلش در

 .دارد نگران   کی وهزار …حاال و بود مادرش

 هر و کندیم چک را گوش   لحظههر عیلی  ام اضطراب از

 .کند متصل عیلی  ام به رااو که ستیانشان   دنبال قهیدق

 را شیپا ریز  زن   فغان و داد یصدا مارستانیب یجلو 

 .کندیم خایل

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۱۰پارت#
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 اشچ  ی و ی   ت یهاچنگال انیم را اشحنجره کش انگار

 .دهدیم فشار

نید به دست و شودیم درد وجودشانگار  یورود یمهیوار 

 .دی  گیم مارستانیب

 

 چرا ؟یکرد پدر ن   منو چرا .بود زود ن  بابا بود زود »

 «جون؟ بابا یکرد ممیتی

 

یم چنگ دلش به بار نیا زن خراش گوش ادیفر  یصدا

 را خاطراتش تمام انگار اشنخورده سوهان یصدا .اندازد

 .شودیم اداوری شیبرا

 !شدن پدر ن   یاداور ی …شدن میتی یاداور ی

 ندیبب را پدرش ماه یرو  گرید بار کی تا کشدیم پر دلش

 ها خاطره به پدرش که افسوس صد و افسوس ویل

 خروارها ریز  اشخسته جان ن   جسم و است وستهیپ

 .است شده دفن خاک
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ت …بابام بابام » ت بابام بابام …شده تنها دخی   ن   دخی 

 «!شده کس

 

لحظه و شودیم ادیفر  به لیتبد لحظه کی که زن یهاناله

 به چنگ دیگو یم مزار رس بر ن  الال و شودیم آرام بعد ی

 .زندیم اشنهیس

 

 …جونم حوا -

 

 .کندیم خایل حوا یزانو  و شودیم غیج زهرا یصدا

 مرگ یهاصحنه ویل کندیم زانیآو  وارید به را خودش

 چشمش یجلو  از مادرش و خودش خراب حال و پدرش

 .رودنیم

 را عمرش تمام بود حاض   که یمادر  …مادرش هم حاال

 .باشد داشته را او شی  یب لحظه کی فقط و کند فدا
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 شیپ را گردش یهاگونه راه مهابا ن   لغزانش یهادیمروار 

  .ندی  گیم

 و است نشسته دلش در بزرگ طالن   ن  یسنگ به یی   چ

 .شودیم لحظاتش نیتر تلخ اداوری

 مادرش نبود زن   بهم حال ن  یب شیپ …مادرش ض  یمر  غم

 دادند هم دست به دست پدر کی مرگ یفضا یی  دلگ و

  .بزند زار را مشکالتش تمام حوا تا

 ریز  زهرا .کند رها را شیهااشک و شود خم دستش یرو 

 .کند آرامش تا بکشد کمرش پشت دست و دی  بگ را بغلش

 

 .کنهیم چارهیب منو ننتیبب ینطور یا داداش حوا -

 ینطور یا خودتو یدار دوس هریک جون .پاشو توروخدا

 .نکن داغون

 

 سمن   به انشیاطراف یهیگر  با خوانندشیم میمر  که زن  

 با آخر یلحظه تا حوا چشمان و شودیم دهیکش گرید

  .رودیم دنبالش
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 بهی   حالش خوردنش با و آوردیم وهیآبم کیم شیبرا زهرا

 .شودیم

 

 …دلش یبرا می  بم -

 

 یشکسته و  دار بغض یصدا و اندازدیم یی   پا رس زهرا

 :دهدیمگوش را حوا

 

 .ارهین یدخی   چیه یبرا خدا .هیدرد بد یپدر  ن   -

 

 سمت به کمکش با حوا .شودیم سیخ زهرا چشمان

 دو هر وی ش ش به دنیرس تا و افتدیم راه مارستانیب

 .کنندیم پاک را شانیهااشک و دارند چشم به دست کی

 

 .دلم زیعز  یدیرس هم شما …خانم حوا به، به -
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 رسش پشت .دیآیم سمتش به که است عیلی  ام

 به دست حاج   .اندستادهیا شوهرش پدر و مادرشوهر

 ند،یبنیم را خانم حاج گرید ویل کشدیم شیهاشیر 

 .شودیم راهش سد عیلی  ام

 

 ه؟یوضع چه نیا -

 

 گرانهمؤاخده زهرا به رو و زندیم چنگ را حوا بغل ریز 

 :بردیم باال را شیصدا

 

دمش ینطور یا من -  بهتون؟ سیر

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۱۱پارت#
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یم نگاهش شده حبس نفش و گشاد چشمان   با زهرا

 اصال .ندارد وجه چیه به را برخورد طرز نیا انتظار .کند

ل قابلی  غ و عصن   نطوریا را برادرش بحال تا  دهیند کنی 

 لحظه هر که است خشان   ن   نارنجک هیشب .است

 .رودیم انفجارش احتمال

 و اندازدیم حوا رنگ ن   صورت به ینظر  عیلی  ام

 :بردیم باالتر را شیصدا

 

 ؟یکر  !توام با -

 

 زندیمچنگعیلی  ام یبازو  به که رودیم جیگ رسش حوا

 .دارد نگه را ن  جا گاه هیتک یبرا تواندنیم ویل

 راحت الشیخ تا .ندیبب را مادرش تا ندارد تاب دلش

یم یی   پا چشمش خشک یمجرا از شیهااشک …شود

 .فهمدنیم را چشمش خشیک درد چکدو
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 .کندیم بلندش و بردیم شیبازو  ریز  دست عیلی  ام

 یبرا ن  جا دنبال به مارستانیب سالن وسط همانجا

 .ندیبنیم یاصندیل چیه ویل گرداندیم چشم نشاندندخوا

 شهیهم یزهرا.شودیم بلند رسش از دود …ستیعصبان

 .گذاردیم جلو قدم کمک یبرا و ترسدیم جواب حاض  

 

 !میبخور  چوبشو دیبا ما خورهیم گوه گهید یکی -

 

 …حاج   …مادرش .لرزادندیم را حوا تن عیلی  ام حرف

 .است آشوب اشدل که یوا

د  و اخم .کندیم سکوت به وادار را زهرا عیلی  ام گورس  

 .کندیم القا را بودنش مقض تشیعصبان

 ستادنیا ینا و زندیمموج زهرا چشمان در اضطراب

 .ندارد

 نیا شود،یم قائل شیبرا که ن  یاهم و عیلی  ام رفتار

 به بیعج حش شیبرا زهرا شناخی    مجرم و تشیعصبان

 .باشد ی   غمگ ای کند خوشحایل داندنیم .دارد همراه
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 .نکن دعوا رو زهرا جان، عیلی  ام -

 

 عیلی  ام .کندیم التماسش جان ن   و زندیم لب سخن   به

یم و زندیم صدا را پرستار خورده گره هم به باذابروان

 :دیگو 

 

 .نباشه تیکار  تو -

 

 :گرداندیم را رسش

 

  کنه؟ کمک ستین شده خراب نیا تو یکی -

 

 را حوا دست خواهدیم هم خانم یپر  د،یآیم جلو حاج  

 باشد مراقبش خودش و بکشد ونی  ب عیلی  ام دست از

 :دیگو یم عیلی  ام که
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 .امیبرم امخونواده پس از خودم ستین ازین -

 

 دیگو یم مادرش به رو ن  یب شیپ قابلی  غ لحن   با عیلی  ام

 .دی  گیم او از چشم و

 

 مارستان؟یت ای مارستانهیب نجایا -

 

خاله یخونه مگه ه؟یوضع چه نیا ؟یآورد رس مگه آقا -

 رست؟رو انداخن   صداتو ینطور یا اس

 

 عقب به تا دی  گیم را خودش یبازو  مادرش بار نیا

 :بکشدش

 

 !جان مامان شیه -
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 نجا؟یا هیچ فتیوظ -

 

 را عیلی  ام ستین دنیشن قابل گرید که ن  صدا با حوا

 .رودیم ایهیس چشمانش یجلو  لحظه کی و زندیم صدا

 

 دست و کندیم پر را فاصله .دیآیم خودش به پرستار

 تخت درخواست و بردیم باال را شیصدا .دی  گیم را حوا

  .کندیم

 یهاقلق   بد مقابل و دهندیم انتقال اتاق   به را حوا

 دستش به رسم و خوابانندیم تخن   یرو  را حوا عیلی  ام

  حاال .کنندیم وصل
 

 که اندستادهیا اتاق   در یجلو  همیک

 .است دهیخواب داخلش حوا

 

 .یزدیم وی ش یآ به رس هی خانم -
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 از حرف اسن دنیشن .دیآیم جوش به خونش عیلی  ام

 ید به را شیهارگ پدرش جانب
 

  .کندیم لیتبد جوشان یک

 

 ؟یبر  خودت کش  یم خجالت -

 

 زل چشمانش در .دهدیم قرار مخاطب را پدرش میمستق

یم اششان  یپ یرو  مهر یجا سمت به را نگاهش .زندیم

 .دهدیم تکان تاسف حالت به یرس و کشد

 زهرا .کندیم حس خودش یرو  را مادرش متعجب نگاه

 .است ستادهیا اتاق از ونی  ب ویل همانجاست هم

 

 !هللا ایل اله ال -

 

یم ؟حاج   گهید کنهیم حل رو مشکل هللا ایل اله ال -

 .شد حل مشکل دیشا بخون قرآن کامل جلد هی یخوا
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 زهرا دنبال به .کند نگاه و ستدیبا ساکت تواندنیم حاج  

 را حواسش کندیم شیدایپ اتاق از ونی  ب وقن   و گرددیم

 .کندیم حس اتاق انیم

 

 .مارستانهیب نجایا عیلی  ام کن بس -

 

 :دیگو یم مادرش به رو و دهدیم رس قهقهه عیلی  ام 

 

 زده ن  یترک طور هی حاج   بابامه؟ زن زنم مادر یدیشن -

 .شده جر  دونهینم شده جیگ هم خدا خود

 

 خواهدیم .کندیم شی  یب را حرصش خانم یپر  سکوت

 که فهمدیم عیلی  ام یبعد حرف با ویل دینگو  یی   چ

وع تازه جنگ  :است شده رس 

 

 د؟یبود انیجر  در شما خانم زهرا -
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 هیبق یبجا او .است شده وارید گچ رنگ زهرا لبان

 .کشدیم خجالت

 

 .پرس شو ساکت -

 

 یصدا و بردیم باال را دستش ناگاه به و دیآیم جلو قدیم

 ساختمال بند بند فرود عیلی  ام یگونه یرو  که یایلیس

 .لرزاندیم را بمارستان

 پرتاب یگر ید سمت به رسش که دارد شدن   چنان یلیس

 .شودیم

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۱۲پارت#
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  و چ  یگ انیم حوا
 

 .شنودیم را عیلی  ام یصدا منیک

 شی  یب دهدنیم اجازه سوزش ویل دهدیم تکان را دستانش

 .دهد تکانش

 را ی   چ همه اشخانواده یجلو  نطوریا نداشت انتظار

  ن  رسوا ی   چن نداشت انتظار .کند انیب
 
 !بزند رقم بزریک

  نفس انیم که حاال
 

 عیلی  ام از د،یشیاندیم شیهاتنیک

 …رفتارها نیا از بدتر حن   !یی   هرچ .دیآبریم یی   هرچ

 کامال مادرش و پدر یجلو  که بود همان   عیلی  ام نیا

 خود از کسچیه که همان   .کردیم رفتار محتاطانه

 بجز که یر یز  به رس پرس همان .نداشت خی   اشواقعن  

ام و آمدنیم لبش به یی   چ چشم  شیبرا بزرگی   به احی 

 .زدیم را اول حرف

 !ندارد قبل عیلی  ام به شباهن   چیه

 

 ساکت؟ !هه -
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 جنگ دانیم انگار که است بلند یقدر  به شیصدا

 معرکه و است گرفته اشتبایه را مارستانیب .است ساخته

 .کرده برگزار

 .دی  بگ را شیجلو  تا کشدیم و دی  گیم را دستش مادرش

 :دیگو یم و گذاردیم عیلی  ام دهان یرو  دست

 

م -  !شیه !باش داشته ایح .پرس کن رس 

 

 شایک همه از .دی  گیمقیعم نفسو بنددیمچشم عیلی  ام

 هم وارید یگوشه سوراخ داخل یمورچه از حن   است،

  .است شایک

 !داندنیم خودش جز چکسیه را لشیدل

 :کندیم شیصدا و داردبریم را دستش آرام مادرش
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 تخت یرو  بچه نیا م،یکنیم صحبت بعد بسه، -

 حرفا نیا موقع .بده حالش اونور مادرش مارستانه،یب

 .ستین

 

 نه؟ دونسن  یم موضوع؟ تو نیدار  دست خودتونم نکنه -

 

 :کندیم بلندتر را شیصدا

 

  !!!حتما هی  بگ رس وصلتم نیا گذاشن   دونسن  یم -

 

 و ستادهیا در ونی  ب یادهیترس موش هیشب درست زهرا

 ناگوار خی   نیا نه، ی   چ چیه هم آن.بشنود خواهدنیم

 .دی  بگ دهیناد خواهدیم ویل شنودیم وجودش تمام با …را

  بت ندارد انتظار اصال
 
 و اندساخته شهیهم که بزریک

 فرو یااشاره با فقط حاال کندیم کردنش خراب بر تالش

 .باشد ختهیر 
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م !شو ساکت -  پرس؟ کجاست اتیح و رس 

 

 یرس  .چرخدیم کامل دور کی و زندیم پوزخند عیلی  ام

 به ویل ستدیایم اشخانواده به پشتیکم و دهدیم تکان

 :دیگو یم و گرداندبریم رس پر تونر  با ناگاه

 

 زن شوهرتو گرم دمت بابا !بکشن الگوهام رو خجالت -

  !یدیم

 

 .زندیم دست باز و آوردیم باال را دستانش

 

ه چه -  ی   کن خایل رو اتاق !مارستانهیب نجایا آقا؟ خی 

احت ماریب  .کنه اسی 
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 او از و دیگو یم پرستار به چشیم شیتشو  با مادرش

 و اندازدیم درمانده یزهرا به نگایه .کندیم عذرخوایه

 .کندیم مرتب رسش یرو  را چادرش

 

 .میبر  نیایب حاج   -

 

 و روندیم ونی  ب اتاق از همه .خنددیم بلند فقط عیلی  ام

 :داردیبرم قدم آرام دنبالشان به عیلی  ام

 

 مونتونیا و نید اگر !یکرد خراب باورامو خانم، حاج -

 .میباش بابامون ی   ع مام گهیم ینطور یا

 

یم عیلی  ام از قدم دو یفاصله با همانجا خانم یپر 

 :ستدیا

 

 !باش مرد بابات ی   ع یمرد -
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  نظر_چشم#

 ۱۱۳پارت#

 

 است حاض   .است گرفته را چشمانش یجلو  خون

 کی و هزار .بزند پدرش ن  رسوا یبرا یهرکار  به دست

 به یاذره خودش منافع خواهدنیم ویل دارد رس در فکر

 !افتدیب خطر

 تمام در دیشد اختالل عن  ی پدرش یکار  ینهیزم در خلل

 .خواهدنیم را نیا اصال عیلی  ام …خودش یکارها

 فکر حال به تا !بداند را ی   چهمه مادرش شودنیم باورش

 شده واقع ظلم مورد رابطه نیا در که کش تنها کردیم

 …حاال ویل است مادرش است
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دهیرس مهین به رسم به نگایه .گرددبریم اتاق به تر عصن  

 را اخمانش .ندیبیم را خودش بعد و اندازدیم حوا ی

 .کندیم نگاهش و بردیم فرو درهم شی  یب

یم .دارد خاموش التماش نگاهش .است سیخ چشمانش

 !را مادرش دنید فقط خواهد،یم یی   چ چه که داند

 اگر شود متحمل حوا به تواندیم عران   چه داندیم خوب

 .اندازدیب قیتعو  به را دارید نیا

  .فشاردیم را لبانش ویل بزند حرف خواهدیم حوا

سد یی   چ خواهدیم  منفجر کند باز دهان داندیم ویل بیر

 .شودیم

 

 ؟انداخن   روز نیا به خودتو چرا ه؟یوضع چه نیا -

 

 یآشفته ظاهر و دهیپر  رنگ صورت به اشاشاره عیلی  ام

  .حواست
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 بجز .دهد انجام تواندنیم یکار  کردن نگاه بجز هم حوا

ل و شدن هی  خ  قطره چند به آن لیتبد و هق هق کنی 

 .دهد انجام تواندنیم یکار  اشک

 

 تو ؟یشد لیعزرائ ی   ع ینطور یا دهیرس آخر به ایدن -

 مثال؟ زن  

 

 تحمل شیبرا فشار نیا حجم .کند تحمل تواندنیم گرید

 یبجا هازخم یرو  و زندیم زخم عیلی  ام .ستین کردن  

  !پاشدیم نمک گذاشی    مرحم

 به واحد آن در و است خوب لحظه چند فقط عیلی  ام

 .شودیم لیتبد خشیم بی  

 

  !یاهفتادساله یزنای  پ هیشب یدید نهیآ یتو  خودتو -
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 را شالش یگوشه حوا که دهدیم تکان تاسف به یرس 

 .شود خفه شیصدا خواهدیم .بردیم فرو دهانش یتو 

اض حق هم او کاش  از توانستیم کاش .داشت اعی 

 یبهی   مرد خواستیم مثال .کند درخواست عیلی  ام

  تو گفتیم ای …باشد
 

 و زنم کی من !سن  ین بلد مردونیک

 .دارم ازین همرسم نوازش به االن

 

فتیپ جر  همه االن .افتاده گود می   کی چشمت ریز  -  رس 

  حجر عض تو هنوز ای دون  یم .خانم حوا کرده
 
یم زندیک

 ؟کن  

 

 انیپا به که دارد جا هنوز .کندیم حوا رسم به نگایه

 .برسد

 

 و حیصح نادرت ی  بگ عزا ینطور یا مردم من وقت هر -

 .نپوش مشیک براش سالمه
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 اتاق در به رو حوا به پشت عیلی  ام .بنددیم را چشمانش

 یم

 تالشش ویل کشدیم کار زبانش از سخن   به حوا .ستدیا

 یم جهینت

 !خوردیم تکان کیم چون دهد

 

 ومدمین قدم هزار اگر من، سمت ایب قدم کی تو -

 زن اگر من، سمت ایب قدم قد تو …بگو اونوقت سمتت

یم ؟عیلی  ام یبلد بودن مرد تو .بگو اونوقت نبودم خون  

؟یم کاریچ وقتا نطوریا مردا دون    کی  

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۱۴پارت#

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   483 | 1196 

 

 و داردیم نگه رسم عیما آخر یهاقطره یرو  را نگاهش

 را دستش داخل سوزن عیلی  ام پاسخ دنیشن از قبل

 .کشدیم ونی  ب

 :داردبریم سمتش به قدیم عیلی  ام و دیگو یم لب ریز  آج  

 

 توعه؟ کار مگه !احمق -

 

 رسمش یجا  از یادیز  خون .است شده بهی   حالش کیم

 و داردیم نگه سوزن یجا یرو  را انگشتش .زندیم ونی  ب

  .دی  گیم عیلی  ام از نگاه

 از شیصدا .ندینشیم دهیخم و شودیم بلند تخت یرو 

 :ندیبیم تار چشمانش و است افتاده خش هیگر  شدت

 

 .ستین مهم دنیکش ونی  ب سوزن .ستین ازین -
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یم فرو بیج در را دستانش و کندیم کالفه پوق   عیلی  ام

 .زندیم تند قلبش .شود بلند شیجا از خواهدیم حوا .برد

 .برود مادرش دارید به ترعی    رس  خواهدیم

 

 که نه .ستین مهم اصال !نده رو جوابم .نداره ن  یع -

 .دارم ن  خدا .دارم دیل باالخره منم …نه نباشه مهم

 

 و شودیم تر ظیغل بغضش .شنودیم را عیلی  ام پوزخند

 …ترپر شیگلو 

 

 !همت عیلی  ام فیح …دارم دوست که فیح بخند، -

 

 .خونه میر یم بعد ی   بب رو مادر قهیدق دو -

 

 رس یرو  را چادرش شیهاحرف یگذار ی  تاث از دیام نا حوا

 نگایه باز هر .ندارد انیپا عیلی  ام پوزخند .کندیم مرتب
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 مهیم یهای   چ انقدر .اندازدیم شیرستاپا به ی  تحق با

 صحبت ی  اخ اتفاق یدرباره نخواهد اصال که دارند

 یرفتار  ترس از که دارد ارزش شیبرا مادرش انقدر …کند

 .دیبگو  چشم عیلی  ام به فقط ستیناشا

 

 .چشم -

 

 قدم وارید کنار مدت تمام ویل شودیم خارج اتاق از

 زمزمه گوشش ریز  و رودیم دنبالش به عیلی  ام .داردیبرم

 :کندیم

 

 هم اتهیگر  .نشه فراموش درست برخورد هیبق یجلو  -

 !مادرته بخاطر

 

 یخواسته طبق و دیگو یم ترخسته چشیم بار نیا

  .زندیم هیتک او به و دی  گیم را شیبازو  عیلی  ام
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ک شود،یم مماس حوا چادر با که عیلی  ام لبان  دخی 

  !ستدیایم قلبش چارهیب

  …ترس با خورده گره حان  یه

 …نگران   از مملو جان  یه

 .کندیم احاطه را وجودش شیتشو  ازپر جان  یه

 اراده ن   عیلی  ام یجلو  انقدر که ستین خودش دست

 عیلی  ام کنار انقدر که ستین خودش دست …است

 .است وابسته و ازمندین

 

 کز یاگوشه زهرا .است شیرو  خانم یپر  نگران چشمان

 به وی ش یآ درب کنار آقا حاج .است فکر در و کرده

 .اندازدیم حیتسب و است زده هیتکوارید

 

 نمش؟یبب ذارنیم -
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 دزددیم چشم عیلی  ام و کندیم سوال حاج   از دار بغض

  .نکند ی  دستگ را نگاهش حاج   که

 از یی   چ ویل کند ن  خودنما تا کندیم همرایه را همرسش

 .کندنیم کم دیجد کدورت

ل داخل به را در حوا و دهدیم تکان رس حاج  
ُ
 .دهدیم ه

یم را شیبازو  حاج   که برود دنبالش به خواهدیم عیلی  ام

 :دی  گ

 

 .نفر کی فقط داخل، یبر  ذارننیم -

 

 را در که حوا .کشدیم ونی  ب پدرش دست از را دستش

 :دیگو یم هم حاج   کندیم رها

 

  به -
 
 !نکردم مادرزنت به چپ نگاه قسم خدا بزریک
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  نظر_چشم#

 ۱۱۵پارت#

 

نیم هم نگاه را پدرش و ستدیایم نهیس به دست عیلی  ام

  .کند

 

 دلم .نکن قضاوت رو کش دون  نیم رو یی   چ وقن   -

 دون  یم جر  ؟دون  یم ما از جر  …عیلی  ام گرفت ازت

 ؟کن  یم قضاوت و سن  یایم نطوریا

 

 با پدرش کندیم احساس که ی   هم .زندنیم حرق   عیلی  ام

 لذتبخش شیبرا شودیم حی    جر  شی  یب شدن گرفته دهیناد

 .است

 .دارد لذت پدرش رس شیهاعقده کردن خایل
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یم جر  قرار؟ و قول از فهیمیم جر  تعهد؟ از فهیمیم جر  -

 !فیرس   و بزرگ مرد هی تیوص از فهیم

 

 را زنت ازدواج .خنددیم پدرش یهاحرف به دلش در

م !خودت دوست با هم آن …کن   تیوص  .است آور رس 

 

 تشو؟یوضع ن  یبنیم -

 

 :شودیم هی  خ پدرش به لحظه چند فقط چ  ی نگاه با

 

 که دونهنیم مامان کردمیم فکر .ستین مهم واقعا -

 .انهیجر  در بهی   شما و من از خداروشکر

 

 :دیگو یم و گرداندبریم رو

 

 .نداره ربیط من به هم اشهیبق -
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 ماجرا دادن صلهیف یبرا و دی  گیم قیعم نفس چند

 :کندیم نگاه را پدرش دوباره

 

 .بودم عصبان   خوامیم معذرت -

 

 عیلی  ام که ستیبار  ی   اول نیا ویل است مردد حاج  

 که ستیبار  ی   اول .بود ستادهیا مقابلش عصبان   آنطور

 .دیدیم عیلی  ام از یرفتار  ی   چن اصال

یم حق دهد،یم حق گذاردیم که عیلی  ام یجا را خودش

  و مادرش یبرا دهد
 
 دهدیم حق .باشد نگران شانزندیک

 .کند خایل موضوغ ی   چن انیب با را تشیعصبان

 

یم را بغلش ریز  د،یآیم ونی  ب پرستار کمک با که حوا

 نگه دستانش انیم را رسش و ندیشیم صندیل یرو  .دی  گ

 .داردیم
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 .بمونه نجایا نذار خونه بی   رو حوا -

 

 :دهدیم را خانم یپر  جواب عیلی  ام از زودتر حاج  

 

 عیلی  ام ی  بگ رو زهرا دست .خونه نیبر  هم شما -

 .برسونتتون

 

 :دیگو یم و شودیم بلند جا از زده هول حوا

 

 .مونمیم من نیبر  شما نه -

 

 قند دیشد افت بخاطر .ستین خوب مادرش حال

 محسوب یقند یکما طور کی .ندارد مناسن   تیوضع

 و شودیم حاصل قند دیشد افت با که ن  کما شودیم
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 دیشا و بکشد طول بازگشتش تا یادیز  زمان است ممکن

 …هرگز هم

 

احت خونه برو شما جان، مامان نه -  صبح .کن اسی 

 .برم قربونت برو .ارتتیم عیلی  ام

 

 کال کنمنیم فکر میبر  نیایب هم شما .مونهینم حوا آره -

 .باشه همراه به ازین

 

 شب است ممکن کندیم فکر .کندیم نگاهش نگران حوا

 کنارش ویل کند باز را چشمانش و دیایب هوش به مادرش

 .نباشد

 

 .ی   باش یی   پا .دیستینا نجایا ض،یمر  یهمراها -
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 به را تندش یهاقدم دوش یارسمه اخالق بدپرستار

 :دیگو یم حوا که داردبریم راهرو گرید سمت

 

سم -  .باشه داشته همراه ازهین بیر

 

 خودش .افتدیم راه دوریکر  سمت به کنارش عیلی  ام

 :شودیم کار به دست زودتر

 

 داره؟ ازین همراه به ما ماریب سالم، -

 

  نام و نام
 
 فتیش پرستار و دیگو یم را زنش مادر خانوادیک

  :دیگو یم قیرق اخیم با

 

 هم فردا دیبی   فیترس   .که ستین بخش ماریب جناب نه -

 .میبد راهتون میتوننیم دیایندو ساعت از زودتر
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  نظر_چشم#

 ۱۱۶پارت#

 

 همان بود، کرده تجربه را لحظان   ی   چن که یبار  نیآخر 

 ن  تنها در که ن  روزها .بود پدرش مرگ از بعد یروزها

 اضطراب با که ن  هاشب …گذشت درد و محض

 .گذشت

 

 را پدرش تازه که سخت و کننده ناراحت تیوضع آن در

 یبسی   را مادرش شدند مجبور بودند، داده دست از

 !کنند

 

 …شیپرتشو  طوری   هم بود، احوال و حال ی   هم قایدق

نیم کش و بود یبسی   مارستانیب در مادرش که زمان  

 .دارد مشکیل چه قایدق دانست

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   495 | 1196 

 

 بودند دکی   و مارستانیب ی  درگ شهیهم ابتید خاطر به

 شده اضافه هم گرید مسائل و عصن   فشار بار نیا ویل

 .بود

 

 از رفی    راه که شدیم باعث کمرش و پا تیوضع ی   همچن

 هم عضالتش گرید حاال .شود تر دشوار شیبرا هم قبل

 .بود رفته لیتحل

ا ی   چن در را مادرش نداشت دوست  .ندیبب یطیرس 

 مادرش با خودش .ندارد دوست را یی   چ ی   چن چکسیه

 شیبرا عصن   یپرنور  دیشد اضطراب و شدیم ترجان ن  

 .داشت همراه به

 

 .بود دهیرس دادشان به که بود حاج   فقط قبل یرس 

 آن که یمرد .گرفت را دستشان و آمد که بود حاج  

 …بود سوپرمن به هیشب نظرش به روزها
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 باق   و کردند عمل پدرش تیوص به ها روز همان از

 چه دانستندنیم .بردند شیپ پدرش تیوص طبق را ماجرا

 که بود سخت شیبرا ویل خواست نطوریا پدرش که شد

 .کنند عمیل را یی   چ ی   چن

 

 مادرش پدر به رو خشک و احساس ن   نگایه با عیلی  ام

 :گفت

 

  بمونه همراه دنینم اجازه که ی   نیبیم_
 

 .خونه میبر  همیک

  

 به .ندیبب را حوا مادر گرید یبار  تا خواست اجازه مادرش

 به حوا، باطن   لیم غمی  عل حوا و عیلی  ام خاطر ی   هم

  .رفتند ونی  ب مارستانیب از زودتر عیل ی  ام خواست

 

ک  دیسف هنوز شیرو  و رنگ .نبود خودش حال در دخی 

 جا را حالش کیم فقط بود کرده وصل که رسیم و بود

 .بود آورده
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نقاش   به هیشب بود، آشوب ذهنش ک دغی  سالهکی دخی 

 .است کرده خیط خط فشار ُپر مداد بک با که یا

 .است علت دیمز  خودش یدردها

 و جذبه با صورت …نگاهش ،عیلی  ام یصدا هم هنوز 

 …لرزاندیم را دلش اشداشتن   دوست اخم

 

 

 ۱۱۷پارت#

 

سد عیلی  ام از خوهدیم  قایدق و کرده کارب چه قایدق بیر

 چسب …شود نیم باز دهانش ویل است افتاده اتفاق   چه

  !است دهیچسب شیرو  یانامرغ محکم

 .گرددیم یانرژ  یابسته دنبال به .ندارد زدن حرف  قدرت

 

 نطوریا اشخانواده با تا کند آرام را او کیم خواهدیم

  نیا هم هنوز .نکند برخورد
 
 مهم شیبرا دونفره زندیک
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  نیا تا کند آرامش خواهدیم .است
 
 سامان و رس زندیک

 .دی  بگ

 و آشفته انقدر ذهنش که خوردیم تاسف دلش در اما 

 .کند تمرکز درست تواندنیم که است خورده گره

 !داشت نقشه مرد نیا تولد یبرا چقدر

ا نیا در حاال  تیوضع ناراحن   دردش نیبزرگی   که طیرس 

 .فکرکند درست تواندنیم حن   است مادرش

 .دهد خودش به تکان   دیبا …دهدیم فرو را دهانش آب

 .باشد مهمش اهداف به دنشیرس مانع یی   چ چیه دینبا

 

 .پسنددینم را داشتنش دوست رس از ناتوان   و ضعف نیا

 دیبا !دیآیم بند زبانش شهیهم عیلی  ام یجلو  اصال

 یهم یحوا به تا بگذارد وقت هاساعت
 

 با هم آن شیک

 !قبویل از یکمی   درصد
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 با ترسدیم لحظه هر !ندارد زبان   چیه گرید بار نیا ویل

ناخوش یهاحرف و بکوبد دهانش در عیلی  ام زدن حرف

 .بزند یندیآ

یمهم یرو  را چشمانش و دهد یم هیتک شهیش به را رسش

 .گذارد

 

 حوا و کنندنیم صحبت چکدامیه خانه به دنیرس تا

 تا کندیم تالش و رودیم فرو فکر به خودش ن  تنها انیم

 ذهنش دفی   در را شیهاحرف .ندیبچ هم کنار را کلمات

 .دیبگو  را جمالت نیبهی   تا دهدیم قرار هم کنار

  

 یخانه .رسندیم خانه به که است گذشته مهین از شب

 شده حک کلمات ی   هم خانه رسدر یرو  آخر !عشقشان

 !حوا و عیلی  ام عشق یخانه !است
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 قامت و ستدیایم یالحظه حوا .رودیم جلوتر عیلی  ام

 خوش و پهن یهاشانه .گذراندیم نظر از را بلندش

 .کشدیم قیعم نفش .کندیم نظر را حالتش

 

 

 

 ۱۱۸پارت#

 

 کورشان و سوت یخانه انیم کند،یم برانداز را قامتش

  هم کامل روز کی حن   هنوز که
 
کشان زندیک  به را مشی 

 .است دهیند خود

ش عجله و عشق با که یا خانه  ویل بودند کرده حاض 

 از قبل که است یی   چ از تر کور و سوت حاال

 !کردندیم تصور ازدواجشان
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 چه است قرار دانستیم عیلی  ام !حوا فقط که البته

 قطعات به هیشب کی به کی را همه !بخورد رقم یی   چ

 حوا به هم ی   هم یبرا اصال .بود دهیچ هم کنار پازل

 دستش یبهانه اتفاقات و مسائل باق   وگرنه شد کینزد

 !شد

 

 …بود کرده یز یر  برنامه لحظات نیا تمام یبرا خودش

 .کرد ترصاف شیبرا را ی  مس فقط شی  یب اتفاقات

 

 خودش !بود دهیکش نقشه ها هیثان تمام یبرا خودش

 تخت خودش !کردیم تشیر یمد و بود سخته جهتم

 .کردیم حکمران   و بود گذاشته آتشش انیم پادشایه

 خودش که است گرفته قرار جهنیم وسط قایدق حاال

 !بود ساخته

 

 امروز؟ یخورد یی   چ -
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 ن  یموقع در اگر .کندیم تعجب عیلی  ام حرف نیا از حوا

 نیا دنیشن ویل نداشت ن  یاهم چیه دیشا بودند گرید

 نه ست،ین رفتارش در تنفر بجز حش که کش از حرف

 !ندارد امکان

 

 باال نه عالمت به یرس  و آورددریم رسش از را چادرش  

 وزن   شیگلو  و دارد درد هیگر  شدت از چشمانش .آوردیم

 .کندیم تحمل بسکتبال توپ به هیشب

 

خانه به عیلی  ام  یی   چ دنبال زریفر  داخل و رودیم آشیر 

 .گرددیم خوردن یبرا

 .دارد وجود زده خی یاماده یغذا بسته چند

 .شودیم کردنش آماده مشغول و کشدیم ونی  ب را آنها

 

یم را خودش عایرس  و کندیم ضیتعو  را شیها لباس حوا

 یکار  عیلی  ام دهدنیم اجازه هم اوضاع همان در .رساند
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 به و دی  گیم عیلی  ام از را کار یادامه رسعت به .کند

 .دهدیم انجام ن  تنها

 

 .دمیم انجام من ی   بش شما -

 

خانه از عیلی  ام نکهیا از قبل یم سخن   به برود ونی  ب آشیر 

 :پرسد

 

 ؟یبود مادرم خونه امروز -

 

 

 ۱۱۹پارت#

 

 که دیجنگیم خودش با بودند راه در که زمان   مدت تمام

 چطور داندنیم .کند فیرد شیبرا را جمالت نیا بتواند
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 که شودیم چه داندنیم …چرخدیم زبانش باالخره ویل

 !بزند را حرق   ی   چن کندیم جرات

 

 چه است قرار و است انتظارش در یی   چ چه داندنیم

 خودش با را کالهش باالخره ویل .بشنود عیلی  ام از حرق  

 .کندیم قاض  

 

 چطور؟ -

 

 !تیا طلبکار شهیهم عیلی  ام .است طلبکارانه لحنش

سد سوایل چیه ندارد اجازه حوا که انگار  .بیر

سد دیبا خودش انگار که کندیم برخورد یطور   ویل بیر

 .کند سکوت و دیبگو  چشم فقط حوا

  

ک جواب هم ی   هم  ماساند یم دهانش داخل را دخی 

 سخن   به !کندیم قفل دوباره .چسبدیمهم به لبانش
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  بدهد، را همرسش جواب تا دهدیم حرکت  را فکش
 
زندیک

 خواهدیم فقط که دارد شیتشو  یقدر  به لحظاتش و

 شود رها تا بزند پا و دست

 

 .اونجا یبود رفته کردم حس دمیپرس سوال فقط چر یه -

 

 کرده ی  درگ را صورتش یاجزا تمام که اخیم با عیلی  ام

 .دیگو یم است

 

 .بودم اونجا شبید نه امروز -

 

 دیگو یم آهان   .کندیم فوت جواب دنیشن با را نفسش

 :دهد یم ادامه را حرفش خودش عیلی  ام که

 

 .بود اونجا هم پدرم_
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 را مادرش و پدر عیلی  ام که بود مطمی    هم اول از حوا

 .است دهید هم کنار

 وادار را او و است افتاده ن  هااتفاق کی که بود مطمی   

 .است کرده هابدخلق   نیا به

 !شدیم رام کیم داشت تازه

 

 امروزشان یدعوا بان   و باعث که کرد خداروشکر

 ناراحت اتفاقات نیا بابت از ویل !است نبوده خودش

 .بپاشند هم از یاخانواده چیه خواهدنیم دلش .است

 کی یاعضا …خانواده کوچک ارکان از یکی شده حن  

 .هستند بایز  گریهمد کنار خانواده

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۲۰پارت#

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   507 | 1196 

 

 

 مزاقش به که بزند ن  هاحرف عیلی  ام است ممکن داندیم

 .دیگشایم لب ویل دیاین خوش

 ی   هم درست …دیبگو  یی   چ که داندیم خودش یفهیوظ

یتو  اشک مادرش بودن مارستانیب تخت یرو  از که حاال

 .است زده حلقه چشمانش 

 

  مادرت و پدر به یاونطور  نبود درست_
 

 …بیک

 

یم .بخورد حرست خواهدنیم .دهدیم قورت را بغضش

 خودش خواهدنیم .باشد راض   خداوند یرضا به خواهد

 .کند سهیمقا عیلی  ام با را

 

  واقعا اگه -
 
 ازشون دیشا ؟جر  یدی   م بهم رو شون زندیک

 لحظه کی اگر نکرده ن  خدا دون  نیم تو ویل نباش   راض  

  چقدر نباشن
 
 .زنهیم لنگ زندیک
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 .شودنیم پاک صورتش یرو  از عیلی  ام پوزخند

 .شودیم تر قیعم فقط پوزخند نیا که هاست روز

 با که استدهیند وقتچیه ویل است رنگ کم گایه

 شیر  به نگاهش یهیثان هر در انگار .نکند نگاه تمسخر

 .خنددیم حوا

 :دهدیم را حوا جواب کننده ناراحت پوزخند همان با

 

 داره؟ ربیط تو به گفتم من_

 

 :فرستدیم باال هم را شیابرو  یتا کی

 

  چیه به درسته کارم چه و نمکیم یکار  چه من نکهیا -

 .نداره ربیط خودم جز کش

 

 :دیگو یم و دهد یم تکان را رسش حوا
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 نیا یتو  یی   چ اصال من .نداره ربیط بهم که دونمیم_

 
 
 سیع که دونمیم و دونمیم نارویا خودم .ستمین زندیک

 من ویل کن   ناراحت شی  یب و من حرفا نیا گفی    با کن  یم

 .بگم بهت رو نظرم داشتم دوست فقط .رفتمیپذ رو نیا

 

 و بشود اش جهیرسگ مانع تا دی  گیم گاز ی لبه را دستش

 :دهد یم ادامه

 

 .ستین درست اصال هم زهرا با رفتارت ضمن در -

 

 شده جرات و دل با .شودیم هی  خ عیلی  ام چشمان به

 ادیفر  صورتش در را اشتباهاتش چشمانش به هی  خ .است

 :کشدیم
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 مثل کش هی زهرا که کن  یم ادعا ینطور یا خودت اگر -

 رس باال آقا زهرا .کن   رفتار یاونطور  باهاش دینبا خودته

 .بفهمتش که  خوادیم ویکی !خوادنیم

 

 :دیگو یمدار بغض و دهدیم تکان تاسف رس از یرس 

 

 کارارو نیا یدار  ن  خودنما بخاطر فقط دونمیم که من

 هم و کن   ن  خودنما من یبرا یخوا یم هم !کن  یم

 کی    فکر اونا که کن   خانوادت چشم یتو  رو خودت

 !مهمه برات تیزندگ

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۲۱پارت#
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E X C H A N G E  G R O U P   511 | 1196 

 

 .دهدنیم را حوا جواب کند،یم حوا به پشت عیلی  ام

 .رسدنیم مغزش به خون لحظه در که یانگار 

آدم یهمه از …است خورده دست یرو  کندیم احساس

 .شناسدنیم حال ی   ع در و شناسدیم که ن  ها

 

 کند تظاهر خواستیم و کرده یخور  خود مدت تمام

 است رفته منی   رس بر شیبرا نطوریا حوا که حاال ویل

 .باشد آرام تواندنیم

 

خانه از قدم چند  راحت نفش حوا و دی  گیم فاصله آشیر 

ک .کشدیم  .است خوشحال چارهیب دخی 

 شیهاحرف کیم کندیم احساس .وجود عمق از نفش

  .است واداشته فکر به را عیلی  ام و بوده گذار ی  تاث

 

 ی   م دنیچ مشغول و ندینشیم کمرنگ یاخنده لبش یرو 

  .شودیم شام
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 به زودتر خودش که بزند صدا را عیلی  ام خواهدیم

خانه  .دیآیم آشیر 

 نگاهش .شودیم دهیکش ی   طرف به لبش ناخواسته حوا

 یالحظه .کندیم قفل عیلی  ام احساس ن   چشمدو یرو 

 یرو  خنده که کندیم رخنه وجودشدر ن  رسما چنان

 .ماسدیم لبانش

  در که زودرنچ   و احساش دخی   تک
 
 و محبت جز زندیک

 که شده مواجه یمرد یاشهیش چشام با داندنیم عشق

 .کند خودش رام را او دارد دیام هم هنوز

 

 ؟سن  ین گرسنه -

 

 سخن   به .کندیم یجار  زبان یرو  را کلنهدو کندن جان با

  .دی  بگ جوان   دارد انتظار و کندیم باز لب

 چنگایل و قاشق حوا .شودیم کینزد حوا به قدیم عیلی  ام

 دهیترس و دهدیم قرار ی   م یرو  دارد دست در که

 .شودیم خفه نطفه در انتظاراتش .ستدیایم شیرسجا
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E X C H A N G E  G R O U P   513 | 1196 

 

 

 چرخاندیم عیلی  ام صورتدر جوان   دنبال به را نگاهش

 .شودیم ریرساز  وجودش به که است ترس تنها ویل

 

 به میضخ کاغذ چند  آورد،یم باال را دستش عیلی  ام

 شی  یب را حوا شیصدا و کندیم پرتاب حوا صورت سمت

 .کندیم زده وحشت

 

 !یبر  منی   یبلد خوب -

 

یم حبس اشنهیس در حوا نفس .دهدیم باال را شیابرو 

 جا همان .رسدیم اتمام به لحظه در شیبرا ایدن .شود

 .ندارد دادن دست از یبرا یی   چ گرید کندیم احساس

 :دیگو یم تر بلند ن  صدا با بار نیا

 

 !بزن   یبلد خوب یلیخ قشنگ حرف -
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یم عقب قدم کی دهیترس حوا .خنددیم بلند بلند

یم نکاهش تاسف با و ستدیایم جا همان اما عیلی  ام.رود

 .کند

 گوش یپرده که است ادشیفر  یصدا گرید بار نیا

ک  :اندازدیم لرزه به را دخی 

 

 ه؟؟؟؟یچ نایا -

 

 صورتش یتو  عیلی  ام که ن  هابرگه سمت به را چشمانش

 حدس از و کندیم نگاهشان .بردیم است کرده پرت

 .زندیم تندتر قلبش هاستعکس داخل که یی   چ

 

 

 

  نظر_چشم#
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E X C H A N G E  G R O U P   515 | 1196 

 

 ۱۲۲پارت#

 

 همه .کندیم نگاه ی   زم یرو  یهاعکس به مبهوت و مات

 یی   چ چه به باز عیلی  ام داندیم .شناسدیم خون   به را

 چرا !کند آرامش تواندنیم چرا داندنیم فقط !زده چنگ

 را عیلی  ام و کنددور هاعکس نیا از را ذهنش تواندنیم

 .کند خودش رام

 یب یبرا دلش در
 
  یبرا .دیگر یم اشچاریک

 
 یدخی   درماندیک

 تخت یرو  که یمادر  جز ندارد چیه ایدن دار از که

 .ندارد باورش یاذره که یهمرس  و است مارستانیب

 

 واسه ؟؟؟یکرد تؤبه یشد زاهد و عابد من به یدیرس -

 یکرد فالن بود بد یکرد فالن آخ که منی   یپا یی  م من

 !بدبخت ن  نچا بود؟ گوه و بود عن

 

نیم قورت را بغضش گرید و دی  گیم دندان به لب حوا

 .دهد
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E X C H A N G E  G R O U P   516 | 1196 

 

 :کندیم زمزمه صدا ن   فقط لب ریز 

 

 ؟کن   باورم کنم کاریچ -

 

یم مچاله دستانش در را عکس چند و شودیم خم عیلی  ام

 .کندیم پرت صورتش یتو  و کند

 

 عکس همه نیا که یبود نفر چند رخوابیز  روزید تا -

 حال بهت شی  یب کدومش نمیبب بگو موجوده؟ ازش

 فیرد همونو برات لتهیم باب شی  یب شن  یپوز  چه داده؟

 ؟کن   حال کنم

 

 انقدر دیبا اشجمله چند چرا فهمدنیم .است دهیترس

 .بگذارد ی  تاث عیلی  ام یرو 

 

 گفتم؟ جر  من مگه آخه -
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E X C H A N G E  G R O U P   517 | 1196 

 

 

یم احساس مه رمدیم باال ناگهان   یقدر  به قلبش تپش

یم اگر داندنیم .کند سکته ترس از است قرار کند

 پنهان هم باز فهمدیم را ی   چ همه عیلی  ام یرمز  دانست

  نه؟ ای کردیم

 .زدیم هم به را ازدواجشان موقع همان دیشا اصال

 

خونه تو یایم اونوقت کن  یم ناله و آه گهید یمردا ریز  -

؟ باال یی  م خودت ی  اوخ ترشیم نکنه !طفلک آج   منی 

 ؟بش  

 

 …که من…م -

 

 هر به هیشب ازدواجمان خواهمیم که من دیبگو  خواهدیم

  .خوایهنیم خودت ویل باشد یگر ید ازدواج
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 من نه هسن   تو زندیم پس که کش آن دیبگو  خواهدیم

 .است تمام زدنش حرف توان ویل

 

 به یاراد ی  غ حالن   یانگار  .است گرفته جنون که یانگار 

 حوا که کندیم رفتار بیعج یطور  .است داده دست او

 شودیم ور حمله حوا به ناگهان   یطور  .شودنیم باورش

 از یهرکار  یاراده و قدرت و شودیم سست وجودش که

 .شودیم سلب او

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۲۳پارت#
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E X C H A N G E  G R O U P   519 | 1196 

 

 درد از فقط فشاردیم مشتش انیم را اشچانه که عیلی  ام

 شیهااشک دهدیم اجازه و بنددیم چشم.کندیم ناله

 .بسوزاند را صورتش

 

و جک دنبال ابونیخ تو نکنم؟ من کی    حال هیبق چرا -

 دارم؟ خونه یتو  کاربلدشو نمونه هی وقن   بگردم جنده

 

 کرده آماده غذا که شود اداوری عیلی  ام به خواهدیم

 ویل بخورند غذا خواستندیم و بود گرسنه که .است

 .کندیم چه عیلی  ام ندینب که بنددیم چشم

 پرتاب آن یرو  و شودیم دهیکش لیم سمت به که ندینب

 و دیگو یم آخ چدیپیم کمرشدر که یدرد از .شودیم

 در را اشباالتنه دردناکش یهاناله به توجه ن   عیلی  ام

 .دی  گیم چنگال

 

 راحت یمشی   کنهینم تنش رمیز  لباس ی   بب رو حرویم -

  !باشه
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E X C H A N G E  G R O U P   520 | 1196 

 

 

 کندیم باز که چشم .شودیم لیتبد هق هق به اشهیگر 

یم را لباسش یقهی که ندیبیم را صیحر  و وحش   یمرد

 .شودنیم پاره ویل کشد

 و سوزدیم قهی شدن دهیکش شدت از گردنش پشت

 را اشقهی شودیم دیناام لباس شدن پاره از وقن   عیلی  ام

 .کشدیم ونی  ب رسش از را لباس و کشدیم خود سمت به

 

 …خدا به تورو .نکن من مرگ …عیلی  ام نکن -

 

 …است شده کر عیلی  ام .بردیم را امانش هیگر  هق هق

  .است شده کور

 .شنودنیم را شیهاضجه .شنودنیم را حوا یهاالتماس

 فیظر  پوست در را چنگالش عیلی  ام و کندیم هیگر  حوا

 .بردیم فرو حوا ینهیس
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E X C H A N G E  G R O U P   521 | 1196 

 

 چادر ریز  از ونی  ب وفتهیب نوکش کن  نیم تنت ی   سوت -

 ؟یبد آمار کنار بزن  

 

 چنان و دی  گیم شصتش و اشاره انگشت ی   ب را اشنهیس

 مقابل را دستش .کشدیم غیج حوا که دهدیم فشار

 :دیگو یم و دهدیم قرار حوا دهان

 

 ؟ی   شیم مجازات گناهاتون یبرا ینطور یا جهنمتون تو -

 

کشان یخانه یکاناپه یرو  عور و لخت  افتاده مشی 

 که ن  یوضع بان   و باعث بر فرستدیم لعنت و است

 .است شده گرفتارش

 

 

 

  نظر_چشم#
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E X C H A N G E  G R O U P   522 | 1196 

 

 ۱۲۴پارت#

 

یم اشن  یبدر شده مخلوط گاریس با که یط  یغل الکل یبو 

 :زندیم عوق مشامش به بو نیا یکینزد از .چدیپ

 

 خانم بخوابن من ریز  ساعت هی که آرزوشونه رانیا هی -

 …خوشگله

 

 …عیلی  ام -

 

 عشقم؟ جونم -

 

 نیا .کندیم دوچندان را تهوعش حالت چندشناکش لحن

 یرو  آنطور است همرسش مست، مرد نیا که قتیحق

 .شودنیم عوض طورچیه افتاده دردناکش تن
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E X C H A N G E  G R O U P   523 | 1196 

 

 ریز  از انگار که بدن   .است شده دهیموب انگار که تن  

بات  .است آمده ونی  ب پتک ض 

 

یم حوا مشام به دهانش و معده از که الکیل یبو  کهنیا

 .کندنیم عوض یی   چ چیه را زندیم بهم را حالش رسد

 

 را بدنت و تن دیبا بهیغر  فقط مگر ست؟یچ مگر تجاوز

 عفاف یپرده فقط بگذارند؟ تجاوز را نامش که کند فتح

  و
 

انیک  باشد؟ تجاوز نامش که شود درده اتدخی 

 آورد؟ بیغ از شاهد دیبا آدم و عالم به آن اثبات یبرا ای

 

التماس کست نیتر کینزد که ی   ست؟همین تجاوز نیا

 و ببندد تیهاضجه یرو  را چشمانش و نشنود را تیها

 شکل نیتر انهیوحش به و کند پاره تنت در را تیهالباس

 ست؟ین تجاوز کند لمس را بدنت ممکن
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 عاشقانه یابوسه بدون محبت، و عشق یاذره ن   نکهیا

 نباش   آماده هنوز و کند دایپ یی  نغ لحظه در بدنت و تن

 ست؟ین تجاوز

 

نیم جواب ویل کندیم صدا را خدا شیهاپنجه فشار ریز 

نیم جوان   و کندیم صدا را خدا شیهاالتماس انیم .دی  گ

 !دی  گ

 ن   تن بازهم و زندیم صدا را خدا شیدردها یهمه ی   ب

 ریز  و کشدیم درد عیلی  ام یپنجه انیم که است جانش

 .افتدیم نفس نفس به وزنش

 

به با که است دردناکش تن  تکان عیلی  ام متوایل یهاض 

 دیز ی جگر شیهااشک خی   یر  با که چشمانش و خوردیم

 .کندیم خون هم را
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E X C H A N G E  G R O U P   525 | 1196 

 

 یتو  محکیم یلیس و دارهبریم دهنش یرو  از رو دستش

 غیج نتواند که دی  گیم را دهانش دوباره .زندیم گوشش

 .بکشد

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۲۵پارت#

 

 دستان ی   ب حوا و کندیم تنشان از را شانیهالباس

  .ندارد مقاومت تاب عیلی  ام قدرتمند

به محکم چنان یارابطه یامعاشقه چیه بدون و زندیم ض 

 چدیپیم خودش به درد از حوا که کندیم برقرار انهیوحش

 .زدیر یم اشک بسته چشم فقط و

 خواهدنیم .ندیبب را شیآرزوها رانیو  کاخ خواهدنیم

 .ندیبب را شیپاها انیم شیخ
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 به زمان که نیا جز خواهدنیم یی   چ چیه دلش اصال

 محو چشمانش یجلو از لحظات نیا ای و برگردد عقب

د ادی از را ی   چ همه .شود  به حن   دوباره وقتچیه و بی 

 .دیاین رساغش به کابوس عنوان

 

ک تن یرو  از را وزنش یک .داردبریم دخی   ریز  حاال که دخی 

  .است کرده تجربه را رابطه نیتر انهیوحش نشیسنگ وزن

 حاال زدیم یهرکار  به دست اشپاکدامن   یبرا که یدخی  

 قرار تجاوز مورد ممکن شکل نیبدتر  به شوهرش توسط

 .است گرفته

 

 است کرده قرمز را دخی   یپاها یال که خون   حجم به

 .کشدیم شیپا انیم را دستش و کندیم نگاه

 ی   هم با بود دهیرسکش قبل ساعن   که یادن  ینوش انگار

 رسش از کبارهی به ندینشیم دستش یرو  که خون   شیخ

 .پردیم
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یک به و کندیم بلند رس زده وحشت  دهیترس که دخی 

 هی  خ دهدیمفشار هم یرو  را چشمانش و لرزدیم لبانش

 .شودیم

 

 ؟یبود دخی   تو حوا -

 

  باکره؟ ذهن ای بکارت خون دارد؟ ن  یاهم چه اصال

 ی   هزام ای است اش رابطه ی   اول که است مهم مگر اصال

 رابطه؟

 تر مهم همه از دهدیم انجام عیلی  ام که عمیل تیماه

 حالش دارد دیام و است شده عاشقش که یمرد .است

 آن از کمال و تمام را او حاال که یا عیلی  ام کند،خوب را

  از و کندیم خود
 

انیک  .دیگو یم اشدخی 

 

 و است شده چه فهمدیم تازه .کندیم نگاه حوا به دهیترس

ل کبارهی چطور  .است داده دست از را خودش کنی 
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 هیگر  گرید که ن  حوا به شودیم هی  خ …کندیم نگاهش

 .کندنیم هم

  .زدیر نیم اشک هم قطره کی ویل زندیم هق و لرزدیم

 

 نگاهشان و کندیم باز هم از را چشمانش که لحظه کی

 شیپاها و دی  گیم روش از چشم عی    رس  کندیم دایپ تالق  

 .چسباندیم هم به را

یم از شودیم رسخ  .کندیم ی  تسخ را وجودش تمام که رس 

 

 .کنار برو -

 

 خوردن تکان ینا ویل شود بلند شیجا از خواهدیم

نیم هم خودش به زورش و ندارد خوردن تکان جان .ندارد

 !عیلی  ام به برسد چه رسد

 

 !!هیچ عکسا اون پس ؟؟؟؟؟یبود دخی   گمیم -
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ک و کنهیم بلند حوا تن یرو  از رو وزنش باق    غرق دخی 

 .شود بلند شیجا از خوادیم خون یتو 

 بلند لباس ن    حوا که ی   هم ویل شودنیم مانعش عیلی  ام

 .دیآیم فرود ی   زم یرو  زانو با شودیم

 

 حواااااااا -

 

 

 

  نظرچشم#

 126_پارت#

 

به شدت وجود با  اصال خوردیم زانوانش به که یاض 

 .کندنیم احساس یدرد
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 یب و درد یقدر  به
 
 که است کرده نسوخ جانش در چاریک

 .ندارد ن  یاهم شیبرا جسیم درد گرید

  .ندیبنیم را عیلی  ام نگران   و رودیم ایهیس چشمانش

 

 اهیس کامال چشمش یجلو  تا کشدیم طول لحظه چند

 .نکند احساس یی   چ چیه و شود

  .زندیم زانو حوا یپا کنار منگ و جیگ عیلی  ام

 را مسن   و است افتاده مبل کنار لباس ن   اشزده خی تن

 .پراندیم عیلی  ام رس از

 

 تمام .باشد کرده یایز یخونر  ی   چن که شودنیم باورش

 کف تا و است شده خون غرق حوا یپا انیم و مبل

 .است دهیرس هم شیپا

 هم خودش ویل کند بلند را حوا خواهدیم زده وحشت

 .ندارد خوش   حال
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به  نخوردنش تکان ویل کوبدیم حوا صورت به یاض 

 :آورد دریم هم را شیصدا

 

 !توام با حوا …کن باز چشماتو -

 

اندازه به بحال تا .کند چه داندنیم اصال .لرزدیم شیصدا

 ویل است داشته جنش یرابطه رسش یموها ی

 .بود نکرده یدراز  دست باکره دخی   به چوقتیه

یپا با خواستیم هرکس بود، دهیند یی   چ ی   چن اصال

 از که دخی   با زور با حاال ویل آمدیم تختش به خودش

 رابطه است شده حک اششناسنامه در نامش قضا

 .کرده برقرار

 

 در را حوا خواستیم .نبود شیهابرنامهدر اصال یکی نیا

 نیا حرست خواستیم .بسوزاند خودش خواسی    تب

 .بنشاند دلش به را رابطه
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لش از ی   چ همه  طور ی   چ همه .بود شده خارج کنی 

یم حوا یپا ران به دست حاال و بود رفته شیپ یگر ید

 انیم که است خون هم باز کندیم پاک هرچه و کشد

 .است کرده سیخ را شیپاها

 

 پخش ی   زم روز که حوا یهالباس سمت به زانو یرو 

 تن از خودش که هاهمان با و داردیبرم ی   خ است شده

  .شودیم شیپا ی   ب خون کردن پاک مشغول بود کنده حوا

 .دهدیم نشان العمیل عکس نه و خوردیم تکان   نه حوا

یم تکان کن   حوا وقن   و پاشدیم صورتش یرو  آب وان  یل

 .کشدیم راحن   نفس خورد

 هتک چند بتواند تا زدیر یم ونی  ب را هاکمدو هاکشو تمام

 تنش به راشیهالباس تینها در و کند حوا تن لباس

 درمانگایه به را خودشان تا دشیچیپ پتو انیم و پوشاند

 .برساند
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 به همت کمر که ستیکس حال نگران چرا داندنیم

 رسش و جوشدیم دلش چرا داندنیم .است بسته قتلش

 .است انفجار حالدر آمده شیپ تیوضع یبرا درد از

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۲۷پارت#

 

 ممنوع پارک یتابلو  ریز  ممکن حالت نیبدتر  در را ی   ماش

  و ن  راهنما
 
 که ندارد ن  یاهم اصال .کندیم رها رانندیک

یم شیرها هم ابانیخ وسط بود مجبور اگر .است کجا

 .کرد

 

 همانطور و کندیم بلند دستش دو یرو  را جان ن   یحوا

 درمانگاه درب سمت به کندیم زمزمه گوشش ریز  که
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لشان یادیز  یفاصله که یروز  شبانه یم راه ندارد بامی  

 .افتد

 

 گویه چه نمیبب بذار کن باز …لعنن   کن باز چشماتو -

 !خوردم

 

انهیوحشیهاپنجه هیشب .زندیم چنگ را شیگلو  اضطراب

 …کفتار ی

 به آذرماه یروزها نیا یهاشب .کشدیم ق  یعم نفس

 بحران نیا در شیرسما که است سوزناک و رسد یقدر 

 .کندیم دایپ راه هم شیهااستخوان عمق تا وحشتناک

 

 !هوی تو شد چت آخه د -

 

 شیبرا اصال شود دچار کردن غش به که ضعق   ی   چن

 …روز کیدر بار ی   دوم یبرا هم آن ستین یعیطب
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یم بد حالش ساعت چند ی   همدر که یبار  ی   دوم قایدق

 .شود

 

دو به شیهاشهیش درمانگاه درب مقابلدر ستادنیا با

 خلوت یادیز  درمانگاه شب وقت نیا .شودیم باز طرف

 .زندیم چرت کانی   پشت خانم کی فقط و است

 

 …کمک ادیب یکی -

 

 زن .کندیم پاره را زن چرت و کشدیم ادیفر  را اشجمله

 و شودیم بلند اشصندیل یرو  از اخم با پوش اهیس

 :دیآیم سمتشان به کنان غر غر همانطور

 

ته چه -  .یی   پا نیار یب صداتونو !خی 

 

 ن؟یندار  دکی   -
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 .ی   نیبش یی   بفرما -

 

 شده دورگه تیعصبان شدت از شیصدا کهعیلی  ام

 :کشدیم ادیفر  شی  یب شیصدا تن کردن کم یبجا است

 

 یم جر  تهیحال اصال !نمیبش کجا هوشهیب زنم -
 

 ؟یک

 

 و جانب به حق رسدیم نظر به ساله چهل حدودا که زن

 را دستش است کرده پاره را چرتش کش نکهیا از ناراحت

 :کندیم دراز عیلی  ام سمت به

 

 …لحظه چند ی   بش !باش مودب آقا -

 

 خودش سمت به را شانیهردو  حواس یمرد یصدا

  .کندیم جلب
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 و دی  گیم فاصله تخت آوردن یبرا پزشک دنید با زن

 قدم دارد آغوش در را حوا که عیلی  ام سمت به پزشک

 .داردبریم

 

 

 

 ۱۲۸پارت#

 

رنگ یهالباس و جوگندیم یموها با یمرد دکی    سی  

 و چهل تاینها .شودیم کینزد بیج در دست که است

یم نظر به آرام و خونرس کامال ویل دارد سن سال پنج

 .رسد

 وسط همانجا و رساندیم تخت با را خودش یپرستار 

  .خوابانندیم تخت یرو  عیلی  ام کمک با را حوا دوریکور 

یم دکی   به یرسرس  سالیم و دیآیم خودش به تازه عیلی  ام

 .شودیم نهیمعا مشغول دکی   و دهد
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 دقت با .کندیم نگاه ابزار بدون و کندیم باز را پلکش ی   ب

 :بردیم کینزد را رسش ظرافت و

 

 افتاده؟ اتفاق   چه .اتاق داخل نشونیبی   کاظیم خانم -

 

یم ن  خودنما اششان  یپ یرو  عرقیهاقطره که عیلی  ام

 نگاه بردیم اتاق سمت به را حوا که تخن   به چ  یگ با کند

 .است جوابش منتظر دکی   و کندیم

 

 !هستم شما با جناب -

 

 عیلی  ام و دی  گیم خودش به خشونت کیم دکی   لحن

  .ندارد گفی    یبرا جوان  

 بردند را حوا که اتاق   سمت به شودیم دیام نا که دکی  

 .شودیم روانه رسش پشت عیلی  ام و داردیبرم قدم
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 م؟یکن کاریچ .داره یز یخونر  دکی   یآقا -

 

 داخل را چراغ دکی   و ستدیایم تخت یی   پا عیلی  ام

 به و کندیم چک را عالئمش تمام .اندازدیم حوا چشمان

 آماده رسم شیبرا تا دیگو یم است پرستار انگار که منش  

 .کند

 

  یبرا یز یخونر  نیا -
 
 رسش ن  بال چه ست،ین قاعدیک

 ؟یآورد

 

 خواهدیم عیلی  ام و است خون   کامال حوا گشاد شلوار

 .برود فرو آن داخل و کند باز دهان ی   زم

 

 …رابطه ی   اول -
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داخل خواهدیم پرستاراز و دهدیم تکان شیبرا یرس  دکی  

 .زدیبر  هم مسکن رسمش 

 :دیگو یم و بردیم لباسش بیجدر را دستانش

 

 نیا به بکارت خون .ستین یعیطب اصال خون حجم نیا -

 …لوازم از ؟یزد کتکش .ستین شدت

 

 :بردیم باال را شیصدا تیعصبان با عیلی  ام

 

 نطوریا طرق   جان   با مگه !آقا کن صحبت درست -

 یم
 

 ؟یک

 

 .کندیم فوت ونی  ب به را نفسش و دهدیم تمام یرس  دکی  

 

 که دوارمیام .ستین یعاد نمیبیم من که ن  یوضع نیا -

 .میکن بررش رو لشیدل میبتون تا ادیب بند خون
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 ۱۲۹پارت#

 

 :پرسدیم خورده گره شان  یپ با عیلی  ام

 

 ؟جر  عن  ی -

 

یم راه رسش پشت عیلی  ام و شود یم خارج اتاق از دکی  

 !کندیم اشعصن   بیعج دکی   ن  اعتنا ن   نیا .افتد

یم نگاه دکی   به دوباره و گرداندیم حوا سمت به را رسش

 .شودیم دور اتاق از که کند

 

 ؟جر  عن  ی هستم باشما جناب -
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 مرز تا تواند یم را عیلی  ام ی   هم .کندیم مکث کیم دکی  

د جنون  ی   هم .روندیم و ندیآیم فاصله با شیهانفس .بی 

 رس خواهد یم که کندیم اش وانهید یقدر  به تعللش

 !بکوبد وارید به را دکی  

 

 :زند یم صدا دوباره را دکی   عصن  

 

 چشه؟ خانمم شده؟ ،جر جر  عن  ی -

 

یم همراهش هم عیلی  ام و رودیم خودش اتاق داخل دکی  

نیم .کند یم نگاه عقب به بازهم و گرداند یم چشم .شود

 جواب دنبال هم و باشد حوا به حواسش هم تواند

 .بگردد سوالش
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 دارد او که آرامش   نیا و ندینشیم شی   م پشت دکی  

 .اندازدیم جانش به یشی  یب شیتشو 

نیم را حوا حال !کندنیم درک اورا اصال دکی   که انگار

 .خوردنیم تکان و افتاده تخت یرو  چطور که ندیب

 

 یم اونجا افتاده هوشیب من زن دکی   یآقا -
 

 ای شده جر  یک

م؟ دارم برش  بی 

 

 خودش حن   که حایل .دارد حایل چه او فهمدنیم اصال

 !شودنیم متوجهش خون   بههم

 

 ؟یآورد رسش به بالرو نیا و بود مهم برات -

 

 :دیگو یم دکی   که شودیم رسخ عیلی  ام
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 بکارت ست،خونین یعیطب یز یخونر  نیا پرسجون ی   بب -

 کنم باور دیبا .کن  یم رو تصورش که هیی   چ از کمی   یلیخ

 ؟یا تجربه ن   انقدر که

 

 :دیگو یم و دهد یم تکان را رسش عیلی  ام

 

 بدونم بخوام که نداشتم سکس باکره دخی   با چوقتیه_

 .افتهیم براش اتفاق   چه

  

 مطالعه ق  یتحق هی قبلش بکنه خواد یم که یهرکار  آدم_

 د؟ینکرد ازدواج مگه .دهیم انجام یی   چ یا

 

 :دهدیم ادامه دکی   که کندیم دییتا رس با

 

 ه؟یچ یبرا ازدواج از قبل یهاکالس پس -
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 نداشته کالس یمحتو  به توجیه چیه که دیگو نیم گرید

 .بوده مهم شیبرا هدف به دنیرس فقط و است

 

 بهتون که اویل حالت دوارمیام .میدار  حالت تا چند -

 احتمال هی فقط و ادین شیپ براتون اصال دم یم حیتوض

 !بشه بررش حتما دیبا ویل باشه کیکوچ

 

 جانش هم عیلی  ام !کند خی   با را عیلی  ام تا کندیم جان

 !رسدیم لبش به

 

 یازائده ای و باشه داشته وجود رحمش یتو  مشکیل اگر -

 یبعد لیدل ویل ادیب شیپ اتفاق نیا ممکنه باشه داشته

 تیرعا باشه انداخته روز نیا به رو دخی   نیا تونهیم که

 که نگرفن   نظر در خون   به شما عن  ی !تشهیوضع نکردن

 تحمل رو فشار تونه نیم کاق   اندازه به بدنش دخی   نیا

 …کنه
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 ۱۳۰پارت#

 

  !باشه نشده وارد بهش ن  یآس دوارمیام -

 

 :گذاردیم ی   م یرو  را نکشیع دکی  

 

 شیز یخونر  اگر و ادیب هوش به تا میکن صی   دیبا فعال -

 .دیکن مراجعه مارستانیب به حتما نشد، قطع

 

 :دیگو یم باز و اندازد یم یی   پا را ورسش کند یم مکث کیم

 

 داده نشون واکنش   ی   چن بدنش که هست هم ممکن_

  نیا باعث دشیشد انقباض و باشه
 
 شده داخیل پاریک

 پزشک به شد الزم اگر میکن صی   کیم دیبا فعال !باشه
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 نظر تحت دیبا نیا از بعد حتما ویل میدیم ارجاعش زنان

 .ی   نکن کوتایه اصال .باشن زنان پزشک

 

 و است رفته فرو ان   از پر یمحفظه داخل انگار عیلی  ام

 !گرفته تهوع حالت شنود نیم یی   چ .گرفته شیها گوش

 یالحظه وجدانش !داندیم اتفاق نیا باعث را خودش

 بهم را روانش دهدیم جانش به که عذان   و دی  گنیم آرام

 .زدیر یم

 

 که یفشار  و کرده ی  درگ را حوا که یدیشد بدن   ضعف

 هزاربرابر که خودش …خودش و …است وارد او به

 باعث که خودش !کندیم شی  یب را دخی   نیا اضطراب

 ید مرز تا اورا شده اتفاق نیا
 

 .کشاندیم وانیک

 

 کنم؟ کاریچ دیبا االن_
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 و بود شده بهی   اگر هیحال چه در مارتیب ی   بب برو_

 چیه که دوارمیام .دیبر  دیتونیم شد قطع شیز یخونر 

 شی  یب بعد به نیا از لطفا هم شما .نباشه مشکیل

 فیظر  یلیخ احتماال دخی   نیا  باشه رفتارت به حواست

 تحمل راحن   به رو یفشار  ی   چن نتونسته که فهیلط و

 !کنه

 

 از دکی   که خواهدنیم دلش اصال چه یبرا داندنیم

یم دلش چرا اصال داندنیم !کند صحبت شانیکینزد

 فشار چنان و دی  بگ مشتش انیم را دکی   فک خواهد

 !شود پودر دستش ریز  که دهد

 در را شانیکینزد از یالحظه دکی   حن   خواهدنیم اصال 

 !کند تصور ذهنش

یمونی  ب اتاق از آرایم تشکر با و دهدیم تکان رس عایرس 

 :رود

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   549 | 1196 

 

 شان  یپ با کالفه و عصن   عیلی  ام و کندیم شیصدا دکی  

 :چرخدیم سمتش به سیخ

 

 .کن تشیتقو  حتما و ی  بگ براش داروهارم نیا -

 

 تا !ستیچ دکی   حرف باق   که کندنیم توجیه گرید

 حوا که اتاق   به را خودش نکرده، خون از پر را دهانش

 . رساندیم دهیخواب آن در

 

 وقن   .کندیم نگاه وارید به و کرده باز را چشمانش حوا

 یرو  تا را جان   ن   لبخند تواندیم ندیبیم را حالش بهبود

  .بکشاند لبش

 به زده وحشت چشمانش حوا و ستدیایم تختش کنار

 شودیم قفل عیلی  ام صورت

 سمت به را رسش دیآیم خودش به که لحظه همان ویل

 !چرخاند یم وارید
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 ۱۳۱پارت#

 

 چشمان به ترسدیم اصال !کند نگاه را عیلی  ام خواهدنیم

 .بنگرد بود دهید هوش  یب از قبل که یآور  خوف

 تمایم .شودیم تداغ شیبرا ی   چ همه او به کردن نگاه با

 لحظان   یهمه بود، گذرانده رس از که سخن   لحظات

 !بود دادن جان درحال عیلی  ام بدن و تن و دست ریز  که

 یی   چ کردگ یم سیع بسی    چشم با که ن  هاهیثان تمام

 در کامل سانت به سانت تنش لمس ویل نماند ادشی در

 !بود شده هک ذهنش

 

 با تنش لمس ویل بود نکرده احساس را لعنن   لمیف آن

 آن !بود دهیچش ذره ذره را دیپرستیم عاشقانه که دستان  
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 چند یرابطه ویل داشت ترس و لمیف یجنبه فقط لمیف

 حس استخوان و پوست و گوشت با را قبلشان ساعت

 !بود کرده

 

 حوا یموها لمس یبرا را دستش و دیآیم جلوتر عیلی  ام

 حوا و دی  گیم انگشتانش انیم را ن  مو طره …کندیم دراز

  .کشدیم عقب را رسش کیم و کندیم حبس نفس دهیترس

 :ماندیم معلق هوا یرو  همانطور عیلی  ام دست

 

 خوبه؟ ؟حالتیبهی   -

 

 :زندیم لب دیترد با باز

 

 !یکرد نگرانم یلیخ -
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 دلش اصال حوا .رسدنیم گوشش به حوا سمت از جوان  

 سوالش یبرا پاسچ   برسد چه ندیبب اورا که خواهدنیم

 چه بشنود را شیصدا حن   خواهدنیم اصال !باشد داشته

  …شود صحبتهم او با برسد

 در مرد نیا حضور با که ستیی   چ تنها ترس لحظه آن

 .کندیم تجربه کنارش

 

 خون .باش   پزشک نظر تحت دیبا حتما گفت دکی   -

 اومده؟ بند تیز یر 

 

 دهیکش حوا تن یرو  که نازیک یپتو  ریز  خواهدیم خودش

 که کند چک را یز یخونر  انی   م و بزند کنار را است شده

 ی   هم و دهدیم فشار هم به را شیپاها محکم حوا

 .دیآیم هم عیلی  امچشم به انقباض

 است دهیترس چقدر حوا که فهمدیم خون   به عیلی  ام

 تمام مانند .زندیم کنار پتورا و کشدنیم پس دست ویل

  لحظات
 
 !خواهدیم دلش که بکند را یکار  دیبا اشزندیک
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  نظرچشم#

  ۱۳۳پارت#

 

 نفس تواندینم است، ی   سنگ حوا یبرا خانه یفضا

 تا بلعدیم هوا فقط و کند دایپ نی   اکس تواندنیم …بکشد

 !بماند زنده

 و شود آرام خواهدیم …کند قانع را خودش کند یم سیع

 را نیا جز یی   چ تواندنیم که داندیم .ردیبپذ را تشیموقع

 .شود متصور

 

 دوست که شن   چطور که کند فراموش کندیم سیع

  شب نیتر ی   انگ خاطره شیبرا داشت
 
 به شود اشزندیک

 آن به بود وقن   چند که شن   …است شده لیتبد کابوس
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 .بخوردرقم شکل نیبهی   به خواستیم و کردیم فکر

 خنده به لبانش آوردیم ادی به که بار هر داشت دوست

 .دی  برگ در را وجودش درد تنها که نه شود باز

 

یم قانع را خودش !اوردین ادی به یی   چ اصال کندیم سیع

 را دردنایک زفاف شب است ممکن هازن از بعض   که کند

 او حتما …بود خوانده مقاالت  در خودش .کنند تجربه

 عیلی  ام رفتار به ربیط چیه و بود دسته آن از یجزو  هم

 !است نداشته

 

یم قانع شی  یب لحظه هر را خودش ویل شود نیم آنکه با

 خودش و کند باور را رسنوشت نیا تا کند یم قانع .کند

 …ستین سابق یحوا گرید که کند باور !بزند گول را

 را درد نیا از یاذره هاعکس آن از بعد حن   که ن  حوا

 .بود دهینکش
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 پتو و خواباندشیم تخت یرو  …دارد را شیهوا عیلی  ام

 رفتارش در محبتش ویل زندنیم حرف .کشدیم شیرو 

  است مشهود

یم خارج اتاق از خودش و گذاردیم روشن را خواب چراغ

 :شود

 

 .کن صدام داشن   کار وقت هر -

 

 را زنشان بودن هم با شب ی   اول از بعد مردها دینبا مگر

 شانصدقه قربان و ببوسند دینبا مگر بکشند؟ آغوش به

 بروند؟

 یورود در به پشت و شودیم مچاله خودش در واری   جن

 .بنددیم را اشاشیک چشمان

 را بانشیگر  دیدنیم هم خواب در حن   که رسنوشن  

 .است گرفته
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 یبرا شب یمهین عیلی  ام وقن  مه است دهیترس انقدر

 با و کشدیم غیج حوا دیآیم اتاق به حوا حال کردن چک

 .پردیم خواب از ترس

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۳۴پارت#

 

 !منم …شیه -

 

 داشی    تیاهم که انگار رفتارش ویل ندارد محبت کالمش

 .کشدیم ادیفر  را حوا
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 عیلی  ام .کندیم خشک ی   آست پشت با را سشیخ شان  یپ

یم حوا شان  یپ یرو  دست و ندینشیم تخت رو کنارش

 .گذارد

 

 ؟یدید خواب -

 

 .دمیترس نه -

 

 :زندیم لب و گذاردیم حوا دست یرو  را دستش

 

س نجامیا من -  .نی 

 

 که ن  تو از .ترسمیم تو خود از اتفاقا دیبگو  خواهدیم

 که ن  تو از .داشتم هابرنامه کنارت روزها نیا یبرا

 !دارم وحشت حضورت از وقن   حن   پرستمتیم عاشقانه
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یم نبض بدنم وقن   حن   …کن  یم لمس را تنم وقن   حن  

 .شودیم منقبض و دی  گ

 

 .کشدیم دراز دوباره و دهدیم رستکان

 

 ؟یخوانیم یی   چ -

 

نیم خواب به گرید ویل بنددیم چشم و دیگو یم نوجر 

نیم اجازه کندنیم ترک را اتاق که عیلی  ام حضور .رود

 .رود خواب به راحت دهد

 

 و شودیم گرم چشمانش زمان   چه شودنیم متوجه حن  

 .خوابدیم ساعن   چه تا

 

یم را امانش شکمش ریز  درد شودیم بلند که تخت یرو  از

 انیم و است دهیترک واژنش در یی   چ کندیم احساس .برد
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  بد درد دل و کرده سیخ را شیپاها
 
 هم کمرش به قاعدیک

 .آوردیم فشار

 

 فهمدیم .است شده ودیپر  ادیز  اضطراب شدت از انگار

 ویل است متفاوت اتفاق آن و قبل شب با دردش نوع که

 .کندنیم شیرها بدن   ضعف

 است گرفته دوش سخن   به دی  گیم تماس ایرو  که زمان  

 ترک را خانه زمان   چه !کجاست عیلی  ام داندنیم حن   و

 …است رفته کجا و بود کرده

 

  ا؟یداد جواب رید یبود کار رو کهیزن -

 

 .دهدیم سالم و کندیم نثارش ن  ایح ن  

 

  به که کس آن یرو  به سالم -
 
 بازگشته عسل ماهاز تازیک

  و
 
 !شانس خوش سالم .نهیبیم رو یزهرمار  زندیک
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 .خنددیم است گرفته نظر در شیبرا ایرو  که لقن   نیا به

 خوش ایرو  نظر از که خنددیم خودش بدبخن   به

 !است محسوب شانش

 

 شم؟یپ یاینم -

 

 کمکش هم ایرو  عیلی  ام تولد تدارکات یبرا که بود قرار

 است افتاده اتفاق   که اوردنیم خودش یرو  به اصال .کند

 شهیهم مثل ایرو  و کندیم صحبت ایرو  با شهیهم مثل !

 .کندنیم رها را یباز  مسخره

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۳۵پارت#
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 از چکسیه اصال .دیگو نیم عیلی  ام با روابطش از یی   چ

 .ندارد خی   است انیجذ در انشانیم که یی   چ

یم اتفاق آنچه هر انیجر  در کش خواهدنیم دلش چیه

ک مانند .باشد افتد  چه داندیم که یخطاکار  دخی 

د را آن کش خواهدنیم و کندیم اشتبایه  .کند گورس  

 کش گوش به شان رابطه از یی   چ ندارد دوست که البته

  …باشد خوش   فقط اگر حن   برسد

 دیبا شوهر و زن یهیگر  و خنده گفتیم شهیهم مادرش

 و بهیغر  هر که وگرنه …شود گم شانیخانه یپستو  یتو 

 .دهندیم خودشان به دخالت یاجازه ن  آشنا

 

 کل در ست،ینمهم شیبرا اشناخوش   و خوش   اصال

 .دیبگو  یی   چ کش به باره نیا در کشد یم خجالت

 نیا و داشتند ن  زناشو یعاد یرابطه کی اگر حن  

در یی   چ .دیبگو  توانستنیم بازهم نبود نشانیب مسائل

 …نگو که بود شده حک ذهنش پس
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 مهمون کن درست کوفن   هی پاشو نباش عرضهن   زن -

 تازه داره خجالت واال !بره نفرسن   گشنه شکم برات ادیم

 مکه؟ سن  ین عروس

 

ا نیبدتر  در که است کش تنها ایرو   را لبانش هم طیرس 

 .کندیم وادار خنده به

 

   .دارم حرف برات سال ده اندازه ی   بب -

 هناق حرفام نبوده بند جا چیه به دستمم رفن   روز دو

 .گلوم تو شده

 

 یفضا نیا از کامال دیایب ایرو  اگر که داندیم هم خودش

 .دی  گیم فاصله ی   انگ رقت

 به حق ایرو  که دیگو یم هستیم منتظرت و خنددیم

 :دهدیم را جوابش جانب
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 کن   التماسم دیبا !نباش منتظرمم یخوایم توروخدا نه -

 .شهینم که خشک خشک ینطور یهم واال !خونت امیب

 

 …نشو لوس ایب پاشو -

 

 که انگار .شودیم همراهش ایرو  که کشد نیم طول یی   چ

 هاخانه یفاصله و شود ی   ماش سوار فقط تا بود منتظر

 عیلی  ام تولد یبرا که ن  ها لهیوس تمام .کند پرواز را

بسته داخل نخورده دست خانه گوشه است، دهیخر 

 .مانده شیها

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۳۶پارت#
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 برنامه و شود بلند تا کندیم شی  یب را جراتش ایرو  حضور

 .دی  بگ رس از بود دهیچ که را یا

 !دارد هم دوستش ویل دارد یز یخونر  دارد، درد

 یتو  بود نگرانش نزار حال آن یتو  وقن   عیلی  ام یصدا

 .زندیم زنگ گوشش

 

 درد وجودش تمام …است ناراحت …است شکسته دلش

 قلبش در یی   چ همچنان ویل کندیم درد قلبش کندیم

 !دارد دوستش که شودیم اداوری

 ی   اول یبرا که کش یبرا بجنگد، خواهدیم دارد توان تا

 …است نامهربان و است داده تکان را دلش بار

 

 رسش یهیسا است، همرسش عیلی  ام که شودیم اداوری

 که یمرد .باشد کنارش عمر تمام دیبا که یمرد …است

 .بکشد زحمت بودنش خوب یبرا دیبا بد چه و خوب چه
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 حن   کس چیه و خورده ترک قلبش یها وارهید انگار

 .است نکردههم تالش زدنش بند یبرا

 از یدرد ویل بوده مهربان او با یلیخ عیل ی  ام آنکه با

 را دلش شیهامهربان   تمام …است نشده کم شیدردها

 آرامش یهاحرف تمام …نبود مشیترم ویل بود لرزانده

 .نشد مرحمش ویل بود داده تکان را قلبش

 کیم و زدن حرف کیم داشت، ازین شی  یب یی   چ

 !تیمیصم کیم و شدن درک کیم …یدلدار 

 

 ن  کدبانو چه ماشاالی   بب و عروس ماشاالی   بب و عروس_

 چقدر یومدین مسافرت از تازه مگه لعنن   تو هسن  

  !هی   تم نجایا

 

 :دهدیم ادامه و کشدیمسون  

 

 هی فردا پس کن  یم پرو رو شوهرت کنم رست تو خام -

 !عرضه ن   رست تو خاک گهیم نهیبب خونه کف مو
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 را صورتش و رس .کشدیم آغوش به را حوا و پردیم ایرو 

 کف بعد و کندیم مخصوصش تفپر یهابوسه آن از

 .کشدیم حوا صورت به را دستش

 

 داخل شانیها چمدان اندازد، یم اطراف به نگایه حوا

 راهم شانیها چمدان حن   که دیآ یم ادشی …است اتاق

 !اندنکرده بار

  .کردیم خطاب کدبانو را او که بود دهیند را آنجا ایرو 

 چمدان دیبا بود رفته ادشی که داشت الیخ و فکر انقدر

 .کند باز را

 :دیگو یم و زند یم ایرو  به خسته یلبخند

 

 !یکار  یکجا مینکرد باز هامونمچمدون حن   ما -

 

 !من   دوست تو عن  ی نیا شد نیا آهان -
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 کاناپه یرو  را شیهالباس ایرو  و زنندیم خنده ریز  هردو

 .کندیم پرت

 !کند فراموش را قلبش سوزش که دی  گیم کاناپه از چشم

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۳۷پارت#

 

 و چمدونات در اگه اتخونه تیوضع نیا با !حوا ی   بب -

 بکش خجالت .کردمیم رابطه قطع باهات یکردیم باز

 همه افتاده عقب ایدن از کنهیم فکر نتتیبیم آدم بابا

 !اسبرنامه رس تیچ

 

  …است خسته زند،یم لبخند زور به حوا
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 اشوانهید دوست حضور ونیمد هم را ها لبخند ی   هم

 .است

 

وع اوردهیدرن را شیها لباس امدهین هنوز ایرو   به رس 

 صحبن   حوا مه دهدنیم امان اصال .کندیم کردن فیتعر 

 حوا نبود در که اتفاقان   یهمه تند تند و زیر  کی .بکند

 .زدیر یم رهیدا یرو  را بود افتاده نداشتنشان ارتباط و

 

وع برات کجا از دونم نیم اصال عن  ی ی   بب دخی   یوا_  رس 

 !کنم

 

 پشت را شیموها و کوبدیم هم به را دستش کف

 مچ و اندازدیم هم یرو  را الغرش یپاها .زندیم گوشش

 .کندیم قفل یگر ید پشت را شیپا کی

 

 هرجا از افتاده اتفاق انقدر ویل ینبود روز چند فقط -

وع  !میار یم کم وقت کنم رس 
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 تر قیعم لبش .شود یم زده جانیه ایرو  جانیه از حوا

 :دهد یم نشان مشتاق را خوش و خندد یم

 

 کن؟ فیتعر  باش زود بگم یه یبد جانیه یخوایم -

 

 

 عن  ی ی   بب …گفتم بهت که بود پرسه نیا ی   بب !بابا نه -

 نذاشت اصال کنم لورده و له بزنم رو شوهرت خوام یم

 .داد فنا به رو گوش   زد کنم صحبت من

 

 تازه دردرس کی لحظه هر عیلی  ام زد، خی شیپاو دست

  .کندیم درست شیبرا

 

 که بود گفته او به و بود گرفته تماس ایرو  با  جا همان از

 و است داده دست از را اشگوش   سوتفاهم کی بخاطر
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 .بفهمد را انیجر  نیا هم عیلی  ام حن   که بود نداده اجازه

 لیموبا یبرا اتفاق   چه که داشت خی   ایرو  ی   هم بخاطر

 .است افتاده حوا چارهیب

  

 حاال شده جر  نمیبب کن فیتعر  ایرو  کن ول نارویا حاال -

 ؟عروش میایب قراره یک

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۳۸پارت#

 

 از شیب را چشمانش کوبد،یم هم به را دستانش کف ایرو 

 داده قورت صدا پر را دهانش آب و کندیم باز یعاد حد

 :دیگو یم و آورددریم ناچ هیشب ن  صدا دهانش با و
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 !که تونیگالب عنی   خدمت به عرضم -

 

 مسخره حالن   با را رسش و کندیم نازک چشیم پشت

 :دهدیم تاب

 

 پاش تا رقاض و ن  یی  ش و شام ضف به شب پنجشنبه -

  .میهست شما خدمت در شب از

 

یم نگاه ایرو  به هی  خ !دیآیم بند تعجب شدت از حوا زبان

 … کند

 دهانش  و شده محو کامل طور به ذهنش از کلمات

 .است باز مهین

 درصد صد مخالف شهیهم که ستییایرو  همان نیا

 ازدواج باد و برق رسعت به خواستیم حاال و بود ازدواج

 .کند
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 ه؟یخواستگار  -

 

 یوهیم ظرف از یانگور  .کندیم نگاهش چپ چپ ایرو 

یم پر دهان با همانطور و گذاردیم دهان داخل مقابلش

 :دیگو 

 

 …عروش !ابله -

 

وع کجا از دیبا اصال داندنیم  !کند رس 

 !کند خوشحایل ابراز شیبرا ای کند هیگر  د؟یبگو  کیتی  

 رفته شیپ عی    رس  انقدر چرا که بدهد تذکر دیبا هم دیشا

 !است

 !کند چه داندنیم اصال
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 نکردم وقت حن   من شد تندتند ی   چ همه عن  ی یی   ب -

 هی دارن شاش انگار حوا یی   ب !کنم دیخر  برم درست

 .اومده خوشم ازش تشیواقع منم دنینم امون لحظه

  

 :دیگو یم تعجب با همانطور حوا

  

 بود؟ جر  اسمش -

 

 کیم .شودیم باز گرید گوش تا گوش کی از ایرو  شین

 یافهیق نیا به حوا .دارد رفتارش قایط یباز  مسخره هم

 !خنددیم اشاحمقانه

 اورا ذهن تواندیم خون   به ایرو  کردیم فکر درست کامال

 .کند دور مسائل از

 است شوق و ذوق پر و قیعم یقدر  به ایرو  یخنده

 .تهندن   ادامه را خنده رسخوشانه شانیهردو 
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 یم آقامونو اوا -
 

 !هسی    ی   افش آقا برم قربونش ؟یک

 

 

  نظرچشم#

 ۱۳۹پارت#

 

وع و زندیم قهقهه لحنش نیا به هم خودش ایرو   به رس 

 .کندیم فیتعر 

 

 .زهیی  م الفورق   پشمات منم فیتعر  برات -

 

 کنارش در ندارد امکان ماند،یم خنده قرص به هیشب ایرو 

 .دی  نگ فراموش   و نخندد

 ی   هم و کند یم فیتعر  حوا یبرا را ماجرا ازیپ تا ی  س ایرو 

 .شودیم مشغول عیلی  ام تولد یبرا حوا کمک با انیم
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 یم تعلل کیم است، دل دو خوابشان اتاق ی   تزئ یبرا

ادماندن  ی به شب و کند ی   تزئ را تخت خواستیم .کند

 .بزند رقم را شان

 تنش وقت چیه که شود ثابت خودش به داشت دوست

 .اشت نشده خورده دست

 

 یز یخونر  .بود کرده خراب را ی   چ همه قبل شب

 یزانانه یایدن و بود شده دهیدر  که تن   و زودهنگام

 …نامهربانش

 و ندیچیم قلب شمع و گل با ششیآرا ی   م یرو  آخر در

یم قلب کنار کوچیک جعبه در را عیلی  ام تولد هیهد

 .گذارد

 ی   م یرو  هم است کرده درست خودش که گیل باکس 

 با که کندیم را تالشش تمام .دهدیم قرار ن  رایپذ وسط

 .کند فراهم را ناتیتزئ و ایهدا نیبهی   نهیهز  اندک

 

 !وقتی نکنه دل رو لیذل شوهر کی    رست تو خاک یا -
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 .دهدیم فشار وجودش نامرن   دستان انیم را دلش حوا

  …را اشخسته یچارهیب دل

 ایرو  ویل بدهد جوان   تا کندیم باز را خشکش دهان

 :شودیم مانعش

 

 .یزد بهم حالمو !کن   چراغون   براش شهرو مونده کم -

 بپاش زیبر  نداره بیع کنمیم کارا نیاز  باشم منم ها البته

 .بنداز راه

 

  از حوا
 

یم نثارش یاوانهید و افتدیم خنده به اشدوگانیک

 .کند

 

 برنجش فقط است آماده عیلی  ام آمدن یبرا ی   چ همه

 .بکشد دم دیبا
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 است دهید ن  بایز  دونفره سات و سور شام یبرا آنکه با 

 کنارش در هم را عیلی  ام یعالقه مورد شام هم باز ویل

کشان یعالقه که کرفش خورشت .کرده درست  مشی 

 .است

 

 با هم تماش قصد از و ندارد عیلی  ام از یخی   صبح از

 .دی  گنیم او

 حالش گذارد یم وقت شیها یز یر  برنامه یبرا کیم وقن  

 کنار خودش تیوضع با تواندیم بهی   و شود یم بهی  

 …دیایب

 .است نشده صاف دلش هم هنوز که هرچند

 

 اد؟یم داره تو لیموبا یصدا -
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  نظرچشم#

 ۱۴۰پارت#

 

 گوش   .شودیم ی   ت گوشش هم خودش ایرو  حرف نیا با

یم زنگ دی  گیم دست در اجبار به که عیلی  ام ن  اهدا

 .خورد

 

 رسعت به شیهابوق ی   اول ویل گرددیم لیموبا دنبال به

  .شودیم قطع

یم بلند شیصدا دوباره که است سکوت یرو  گوش   کیم

 .شود

 

 در و گردندیم لیموبا گوش   دنبال به را خانه باهم هردو

 .کنندیم شیدایپ شیآرا ی   م کنار تینها

 :دیگو یم و دیآ یم حوا سمت به دست به گوش   ایرو 
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 !پدرشوهرته کنم فکر ایب -

 

 بسته نقش گوش   یصفحه یرو  که همت آقا حاج نام

 .بردیم باال را شیابرو  است

 ندارد سالقه .دی  بگ تماس او با حاج   که ندارد انتظار

 است افتاده عیلی  ام یبرا اتفاق   حتما .افتدیب اتفاق   ی   چن

 که است نداده را پاسخش و گرددیم عیلی  ام دنبال به ای

 داشته تواندنیم یگر ید کار چیه چون گرفته تماس او با

 !باشد

 

 یی   چ کند وصل را تماس خواهدیم که ی   ح ی   هم ویل

 آن از مدت تمام که اتفاق   ترسدیم !زدیر یم فرو دلش در

 رفتنیم کنار ذهنش از هم لحظه کی ویل کردیم فرار

 .بربزد بهم را دلش

 خواهد نیم دلش حن   !کند فکر آن به خواهدنیم 

 …بشنود را حاج   یصدا
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 بود شده گم گوش   کاش !بزند حرق   اصال خواهدنیم

 خط سمت آن یها گفی    الو مقابل در است مجبور ویل

 .دیبگو  یی   چ

 

 …الو -

 

 لرزش دنیشن ویل دیبگو  آرایم الو کند یم سیع فقط

 یب و شیتشو  .کندیم بدتر را حالش حاج   یصدا
 
 چاریک

 .زندیم بهم را دلش شی  یب شیصدا

 

 :دیگو یم حاج   که کندیم مشت را دستانش

 

 زم؟یعز  ن  کجا خوبه حالت جان بابا -

 

 .ترساندیم را حوا شی  یب نیا و است مهربان حد از ادیز 

 .کندیم یجار  لب یرو  دلسوزانه زیمیعز 
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 را خودش که است سخت …بدهد جواب تواندنیم

ل  .است خارج توانش از گرید !کند کنی 

سد که است سخت  از قبل دادگاه خودش یبرا حن   و نیر

 !ندهد لیتشک تیجنا

 

 

  نظرچشم#

 ۱۴۱پارت#

 

 :زندیم شیپهلو  به ایرو 

 

 بدم؟ جوابشونو من یخوا یم -

 

یم سخن   به و دهدیم تکان نه یمعنا به را رسش حوا

 :دیگو 
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 ؟یی   کجا شما امخونه من جانم_

 

 او به اول همان از .کند خطابش پدر است سختش

 .است نکرده یی  تغ یی   چ هم حاال و گفتیم حاج  

 انگار اصال !گذردیم سال نیچند اندازه به شیبرا زمان

 .ندارند خوردن تکان قصد ساعت یها عقربه

 

 دی  گیم را او بغل ریز  شودیم حوا حایلیب متوجه که ایرو 

 .بنشاند خودش تخت یرو  کندیم سیع و

 

 خودش گوش کنار و کشدیم ونی  ب دستش از را گوش  

 .دهدیم قرار

یم و اوردیب یی   پا را خط سمت آن یصدا کند یم سیع

 :دیگو 
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 حوا…حوا دوست ام ایرو  من آقا، حاج دیببخش الو -

 کمکتون تونمیم من هست یکار  اگه ستین خوب حالش

 کنم؟

 

 و دهایام تمام شنودیم را حاج   یصدا که هم ایرو 

 …شودیم پودر لحظه در دلش یآرزوها

 یجار  وجودش در یدیناام از موج   حوا به هیشب قایدق

 .شودیم

یم خچالی به را خودش و شودیم دور اتاق از عی    رس 

د آب حوا یبرا تا رساند  .بی 

 انیپا به حاج   با هم را صحبتش کندیم سیع ی   ح ی   هم

 .برساند

 

  !دییبفرما گوشم به حاج   بله -

 

 خوبه؟ حوا -
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میم آب براش االن ویل دهیپر  روش و رنگ کمی -  .ی 

  

 هم ایرو  چشمان و شودیم مخلوط هیگر  با حاج   یصدا

 .شودیم سیخ خط سمت آن موجودغم از

 

 مارستان؟یب شیار یب کن   نگرانش نکهیا بدون تون  یم -

 

 :کشدیم قیعم نفش حاج   و شودیم برقرار سکوت کیم

 

 خوب حالش خانم فاطمه !بهیغر  یلیخ دخی   نیا -

 .زنهیم صدا رو حوا ست،ین

 

 .حتما ارمشیم -
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 .کندنیم کامل را حرفش و است حوا نگران شی  یب حاج  

 .شود باخی   حوا حال از خواهد یم

 

 خوبه؟ حالش االن -

 

 

 نظرچشم#

 ۱۴۲پارت#

 

 بده؟ یلیخ عن  ی -

 

 .کندیم دیامنا را دشیام حاج   پاسخ لحن و پرسدیم آرام

 

 …بایتقر  !بگم جر  -
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 :دهدیم ادامه و کشدیم آیه

 

 یی   پا اومده شیار یهوش مادرش االن نگو یی   چ بهش -

 براش اتفاق   نکرده ن  خدا نکهیا از قبل خوام یم فقط

 .ی   یبب رو گهیهمد حتما افتهیب

 

 شماس؟ شیپ حوا همرس آقا حاج دیببخش -

 

 دنبال به هم خودش کند،یم سکوت لحظه چند حاج  

  .ستین ویل گرددیم عیلی  ام

 :دهدیم را ایرو  جواب دیترد با

 

 .کنم داشیپ نتونستم گرفتم تماس باهاش هم من نه -

 ای .بزنه زنگ من به دیش اداوری گرفت تماس حوا با اگر

ه ادیب هم اون که بده امیپ حوا طرف از بهش نکهیا  بهی 

 .باشه حوا کنار خودش
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 در را خون طعم د،ی  گیم دندانش ریز  را نشییپا لب

 .نبود دیناام انقدر کاش .کندیم احساس دهانش

 جانب از تلچ   باخداحافیط   و دیگو یم آرایم باشه

 .شودیم قطع تلفن شانیهردو 

 

 .برد یم حوا یبرا و زدیر یم آب وانیل داخل گالب کیم

 که زمان   حن   .است نبوده ن  یموقع ی   چن در چوقتیه

 .نبود اسفناک تیوضع نطوریا شد فوت حوا پدر

 

یم ایرو  دنبال به التماس با اشک از سیخ حوا چشمان

 .کندیم التماس را ایرو  و است انکار دنبال به .گردد

 منتظر طور آن را حوا حال ن   و دهیپر  رنگ صورت وقن  

 .دی  گیم فرا را شیگلو  بغض ندیبیم راه به چشم و
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 لحنش از بدبخن   و یدیام نا که کندیم را تالشش یهمه

نیم ویل باشد حوا دیامنا دل یبرا یدیام …باشد دور

 .شود موفق تواندیم چقدر داند

 .دی  گیم را دستش و ندینشیم کنارش

 …نشود اوضاع وخامت متوجه حوا تا خنددیم

 است افتاده اتفاق   چه قایدق داند یم خون   به هم خودش

 !بدهد مثبت یانرژ  کیم خواهد یم ویل

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۴۳پارت#

 

 فکر هزارتا آدم که گرفن   بغل غم یزانو  ی   همچ یییین  ا -

 یکرد نگران منم بده حالت انقدر ی   بب کنهیم الیخ و
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 زمیی  م نویا وگرنه کن جمع خودتو پاشو پاشو، نمیبب پاشو

 !رست یرو 

 

 :دیگو یم و اندازدیم باال ابرو

 

 !نکردم لهت تا پاشو -

 

  وان  یل به
 
 دیتهد و کندیم اشاره است دستش در که بزریک

نیم هاکار نیا با ویل دهدیم تکان شیبرا را انگشتش ی   آم

 .کند آرام را حوا تواند

 یها شوج   که است آشوب و تالطم در انقدر حوا دل

 او کاش …بود عیلی  ام حداقل کاش .شنود نیم را ایرو 

 چشمان وجودش درد از که نه بود کنارش و بود مهربان

 .شود تر سیخ
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م خوام یم گفته مامانت گهیم حاج   -  نمییب رو دخی 

 گهید تو ؟گرفن   بغل غم یزانو  نشسن   نجایا تو اونوقت

 نکهیا یجا به رست تو خاک !هسن   یابچه جور چه

 پاشو !یی  گیم آبغوره مامانت، سمت ن  بدو پاش  

 که شاالیا مارستانیب  میبر  میخوایم بخور و نینم،ایبب

  .کی   یم مرخصش امروز

 

 و دیگو یم دروغ …دهدیم وایه الیخ چرا داندنیم

 .کندیم دوارشیام

 کند نیم باور را حرفش اصال حوا که فهمد یم خون   به

 .دیگو یم که ن  هادروغ از لرزدیم تنش ویل

 ن  ها لباس و خوردیم آب از قلوپ چند زور به فقط حوا

 بغلش یتو  کندیم پرتاب طرفش به تند و تند ایرو  که را

 .اوردیم در را ایرو  یصدا هم باز که داردیم نگه

 

 مسابقه مگه !کن  یم نگاه بر و بر و من یستادیوا -

 …گهید پاشو لباسه؟ گرفی   
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یم ایرو  ی   ماش در بعد کیم و شود یم حاض   اجبار به

 .ندینش

 کس ن   …گذردیم سخن   به شانیهردو  یبرا ی  مس تمام

 .باشد هضم قابل راحن   به که ستین یی   چ حوا شدن تر

 طی    همانطور را فضا که کندیم را تالشش تمام ایرو 

 .ستین او به حواسش اصال حوا ویل دارد نگه گونه

 .کند یم پرواز را ی  مس حوا رسند یم که مارستانیب به

 راه دوباره .شودیم بلند خایک و خوردیم ی   زم راه انیم

 …دی  گیم شیپ

 

 

  نظرچشم#

 ۱۴۴پارت#

 

*** 
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م نیحاض   -  و زیعز  مادر قی   اول نماز امشب محی 

 فراموش جعفر فرزند یاحمد فاطمه ن  کربال بزرگوار

 سوز، جان و مهربان مادر نیا یها بازمانده یبرا .نشه

 یبرا میکن یم صی   طلب خانم حوا خانمشون دخی  

 .الصلوات مع فاتحه اجماعا رفته دست از روح یشاد

 

 پرسوز یصدا مقابل در تیجمع بلند صلوات یصدا

 و ندی  گیم فاصله قی   از کیم انیآشنا  .شودیم بلند مداح

 .شوندیم صحبت مشغول هم با کی به کی

 با وداع یبرا آشنا و لیفام اندک همان ندارند، را کش

  .اندآمده خانم فاطمه

 

 تازه یها رفته دست از یخانواده از مملو زهرا بهشت

یم مداح یصدا طرف هر از دیجد یهاقطعه در .است

 .دیآ
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 هیمرث و شوندیم دفن باال رسعت با یگر ید از وس یکی

 .بیغر  بعض   و ادیز  ن  یجمع با بعض   .دهندیم رس

 .زندیر یم اشک آرام بعض   و زنندیم ضجه بعض  

 

 ویل شودیم بلند یکنار  تیجمع از ونیش و هیگر  یصدا

 نام به و است نشسته زانو دو سیخ خاک کنار حوا

 .کندیم نگاه خاک از یا تپه یباال مادرش

 .کشندیم اششانه به دست و نندینشیم کنارش هاخانم

 .ندی  گنیم جوان   ویل ندیگو یم تیتسل

 

 آب و کی   یم پر پر را هاگل مادرش دوست یلیوک خانم

  .کشدیم باال را اشن  یب

شانه زهرا و دهدیم پاسخ را هاتیتسل ن  یاسی خانم حاج

 .است گرفته بغل به را حوا ی

 

یم چنگ را اشکله پس کش انگار .دارد درد چشمانش

 .است شده حسن   درد شدت از اشان  یپش .زند
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 :دیگو یم تیجمع به رو بلند حاج  

 

 مغفوره مرحومه رفته، دست از روح یشاد یبرا -

 پسند یمحمد صلوات اجماعا یاحمد فاطمه ن  کربال

 .میهست خدمتتون در ناهار یبرا .دیکن ختم

  

 …دارد غم دلش .دارد درد وجودش یهمه

  تمام .است لمس وجودش همه
 
 .کندیم درد اش زندیک

 در حش .کندیم مرگ یتمنا رسش پس در یی   چ

 .گرددیم نبودن دنبال به وجودش

  اصال دینبا که انگار نباشد که مادرش 
 
 .کند زندیک

 

 کجاس؟ شوهرش -

 

 

  نظرچشم#
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 ۱۴۵پارت#

 

 نبود؟ صبح از -

 

 یی   چ هرکس .شوندیم اکو رسش در لحظه هر ها صدا

 عیلی  ام رساغ دیآیم جلو که یدیجد شخص هر .دیگو یم

 .دی  گیم را

 که است شده بولد مراسم نیا در همت عیلی  ام انقدر

 .ندارد ن  یاهم خانم فاطمه مرگ

 

 عروس خوبه باز .مظلومه چقدر دلش، یبرا می  بم -

 .شده ن  یاسی خانم

 

 و ایدن در بار هزار خدا ماهه ن  یاسی خانم بخدا آره -

 .بده رو جوابش آخرت
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ک یم خوب هم حوا .ستین تا دو یکی شیهاغم دخی 

عذاب تمام با ویل است ضیمر  مادرش چقدر که دانست

 .خواهدیم هم هنوز .خواستیم را او شیدردها و ها

 نطوریا که ندارد هم دوست ویل بکشد درد ندارد دوست

 !کندیم را اشیی   کن باشد مادرش .باشد کس ن  

 

 دهیکش سخن   یلیخ .بشن ی  بخ عاقبت که انشاهللا -

  .وونیکیح

 

 باشه، خدا یکرده نظر .باشه همراهش به خدا انشاهللا -

 .نشه کم رسش از ن  یاسی خانم و حاج   امثال یهیسا

 

 اکو رسش در صداها .دیآنیم اشهیگر  که دارد درد انقدر

 .کندنیم هیگر  و زندیم زل که است روز کی .شودیم

 .شنودنیم و دهدیم گوش

 را خرابش حال و شده ی  اج درد نیا به تنش که انگار

 !کندنیم آرام هم هیگر 
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 دنبال به همه !بکند او با یبرخورد چه داندنیم چکسیه

یم یی   چ هرکس .هستند حالش شدن بهی   یبرا رایه

 و کند هیگر  دارد اضار و کندیم هیگر  کنارش یکی د،یگو 

 .دیگو یم مادرش خون   از یگر ید

چیه ویل دارند حضور عییتشدر کالس یهاخانم تمام 

 .کنند کم دردش از یاذره توانندنیم کی

 

 .خونش دل یبرا می  بم -

 

 .خدا بنده شده عروس وقته چند مگه -

 

 که انگار .دهدنیم جوان   ویل شنودیم را صداها یهمه

یم را مادرش فقط ویل است شلوغ دورش …شنودنیم

 !خواهد
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 .دلش یتو  زهیی  م درداشو یهمه .خانمه یلیخ -

 

 کش چیه نه و بدهد نشیتسک تواندیم خانم یپر  نه

 آخر .نزنند حرق   اصال ای باشند کنارش دانندنیم .گرید

 .شودیم هی  خ و کندیم گوش .دهدنیم جوان   اصال حوا

 

 از اشیک قطره حن   که است خراب حالش یقدر  به

 عکس کن هیگر  ندیگو یم هرچه .است دهینچک چشمش

 .دهدنیم نشان العمیل

 

 هم شیخدا از کیم .سوزدنیم خودش حال به هم دلش

 .زندیم حرف او با دلش در فقط و است ی  دلگ

 کندیم تیشکا خدا از .کندنیم عذرخوایه و کندیم گله

  در بار ی   اول یبرا و
 
نیم شایک خودش یگله از اشزندیک

 .شود
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یم اش شانه یرو  دست .ندینشیم کنارش خانم یپر 

 .گردندیم دورش و هستند حوا کنار مدت تمام .گذارد

 را اشخانواده خایل یجا خواهندیم همرسش یخانواده

 .کنندپر

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۴۶پارت#

 

یل شانیچادرها  .است گیل هم رسشان یرو  حن   است گ 

 را غمش خاک ندیگو یم .اندختهیر  حوا رس یرو  خاک

 و اندختهیر  آب ی   زم یرو  یهاخاک یرو  .کندیم سبک

ل جا همه  .ستیگ 
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 پاشو .میگردیبرم باز فردا خونه میبر  زمیعز  جان مامان_

م برم باالت  و قد قربون احت میبر  پاشو .دخی   هی کن اسی 

 .هسی    ما منتظر همه .ینخورد چر یه بخور یی   چ

  

 بخواهد که شنود نیم اصال .دهد نیم را جوابش حوا

 .شناسدنیم را کلمات ویل دهدیم گوش .بدهد جوان  

 …منگ و جیگ

 

 که است رفته ادشی اصال زند نیم صدا هم خدارا گرید

 خدا .است ناراحت است، ی  دلگ .زدیم صدا هم را خدا

 .است نداده را شیهاالتماس جواب هم

 

وع بارون داره ه،یابر  هوا دلم زیعز  پاشو -  نجایا شهیم رس 

 مهمونا میبر  برم قربونت پاشو .یخور یم رسما بمون  

 .میبد نهار بهشون دیبا منتظرن

 

 …خوردنیم تکان .شنودنیم هم باز ویل حوا

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   601 | 1196 

 

 را مادرش نام و است نشسته هاگل یرو  زانو با همانطور

ش سنگ یرو  فقط دیبا حاال که نایم .کندیم نگاه  به قی 

 .بگردد دنبالش

 

 حن   .باشد داشته کنارش را مادرش تواند نیم گرید حاال

یم هیمو  نه و زندیم ضجه نه. ضیمر  و رنجور آنطور شده

 یبرا مراسیم چیه .ندارد یعزادار  هم دلش در حن   .کند

 !است نگرفته مادرش

 شیبرا مادرش مرگ باور وقن   بدهند؟ ناهار چه یبرا

 چطور است نکرده یعزادار  خودش هموز .ستینشدن

 باشد؟ مردم یعزادار  بانی   م

 

یم .خوردیم تکان خودش .ندیبنیم حوا جانب از تکان  

 .تواندنیم ویل دی  بگ را حوا یبازو  ریز  خواهد

 را صورتش ند،ینشیم حوا یجلو  .دیآیم کمکش به زهرا

 حوا بسته خی چشمان در .گرداندبریم خودش سمت به
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 سخن   به را خودش دردناک چشمان و شود یم هی  خ

 .کند متوقف را شیها اشک تا کند یم مجاب

 

 پاشو .برم دلت اون قربون من الیه …آبچ   ی   بب رو من -

 نهیبب ینجور یا تورو ادیب داداش االن پاشو …زدلمیعز 

 میبر  پاشو .برم ماهت شکل قربون پاشو .کشهیم مارو

احت کیم هی خونه  داشن   دوست هروقت .کن اسی 

 .اصال امیم باهات خودم

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۴۷پارت#

 

جمله خواهندیم تا .بکنند یکار  توانندنیم کدامشانچیه

 مادر رفی    دست از غم .زندیم هیگر  ریز  عی    رس  ندیبگو  یا
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 آب را سنگ که است ادیز  یقدر  به تنها و تک دخی   کی

  .ستین هضم قابل راحن   به حوا کشن   نیا.کندیم

 

 را خودش یخانواده یی   چ هر از شی  یب عیلی  ام امدنین

 یجلو  یخوار  و وجدان عذاب احساس .دهد یم آزار

  که مردیم دید
 
یم بنا هاآن حرف یهیپا بر شانیهازندیک

 .شود

حرف یهمه .شودیم شی  یب لحظه به لحظه مردم حرف

یم یی   چ کش هیثان هر .خوردیم زنگ گوششان در ها

 .خواهندیم عیلی  ام از خی   لحظه هر .پرسد

 

 خانم؟ یپر  میبگ تیتسل بهشون سی   ین پرستون -

 

م عرق دی  گیم رقرا خطاب مورد که خانم یپر   یرو  رس 

 سوزناک یرسما آن در اششان  یپ .بنددیم نقش صورتش

 .شودیم سیخ زهرا بهشت

  .است بدتر یدرد هر از شیبرا سوال نیا به دادن پاسخ
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 .رسنیم مسجد یبرا انشاهللا .ستندین نه -

 

 یقدر  به .زنندنیم دم و شنوندیم را ها پچپچ یصدا

 .باشد یی   پا رسشان که هستند ناراحت و زده خجالت

 

 گرددیم پرسشان دنبال به که لیفام و فک یهی  خ نگاه

یم هرکدام پدرش یهمکارها .شودیم تمام گران شانیبرا

 !ستین پرستان چه یبرا پرسند

 عیلی  ام داندنیم چکسیه و هستند عیلی  ام نر  در همه

 .دارد قرار ن  یوضع چه در

 

یم حوا از تر عقب کیم و کند یم صدا را زهرا خانم یپر 

 :ستندیا
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 بعد قهیدق پنج میبذار  تنهاش ذره هی ایب جان مامان -

 .باشه راحت تونهنیم شلوغه دورش انقدر .دنبالش میایب

 

 و کنند دور حوا از را انیاطراف تا کندد یم سیع همه

 را حوا فقط .ندیگو نیم هم تیتسل گرید .نزنند حرق  

 و کند خلوت مادرش با دهندیم اجازه و گذارندیم تنها

 .باشد داشته را آخر وداع

 

 تو تا ی   ماش سمت میی  م ما .برم قربونت جان، مامان -

 .من برم خونت دل قربون .باش   تنها بتون  

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۴۸پارت#
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اشک و کند یم سکوت .دی  بگ را بغضش یجلو  تواندنیم

 .دی  گیم شست انگشت کنار با را شیها

 

 بزن باهاش رو حرفات .دنبالت میایم بعد قهیدق چند -

احت خونه یبر  دیبا که  در مراسم همه نیا .کن   اسی 

 .مونهنیم تنت یتو  جون   ینطور یا میدار  شیپ

 

 کنار چارهیب دخی   نیا یبرا غصه از پر دیل با خانم یپر 

 .حواست به نگاهش دور همان از ویل رودیم اشخانواده

 خون   به تا داردبرنیم چشم او از و کندیم نگاه دقت با

 .باشد داشته نظر ریز  را حالش

 :پرسدیم حاج  

 

 کنه؟؟نیم هیگر  -
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 چادرش با را صورتش یرو  یهااشک بار نیا خانم یپر 

 :دی  گیم

 

 ن   نطوریا که براش می  بم الیه .شده شوکه دخی   نیا نه -

 .زمیبر  رسم به خایک چه دونمنیم .شده کس

  

 لب ریز  یاکی   و هللا .کندیم فوت صدادار نفش حاج  

 :دهدیم ادامه و دیگو  یم

  

 کجاست؟ احمق یپرسه نیا -

 

 یی   پا را رسش .شودنیم خشک خانم یپر  چشمان شیخ

 ماندگار شیگلو  بغض .دهد یم تکان اطراف به و اندازدیم

 .برود ادی از بغض نیا ها حاال حاال ستین قرار .است

 یب یوانفسا نیا در عیلی  ام
 
 کرده ترشاندرمانده چاریک

 .است
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  شده؟ جر  دون  نیم شما حاج   -

 

 داندیم موظف را خودش ویل کند دخالت ندارد دوست

 ازدواج نیا بان   و باعث .کند یمادر  دخی   نیا یبرا که

  .بگذارد دست یرو  دست تواندنیم و است بوده

 

 یلیخ نیا از قبل عیلی  ام .حاج   دارن مشکیل هی نایا -

 نه .ستین سابق آدم اون اصال که هیوقت چند .بود خوب

 در شیرفتار  یهاترکش از هم دخی   نیا بلکه ما با تنها

 .ستین امان

 

 تا است کرده ی   ت گوش زهرا .دهدیم تکان را رسش حاج  

 .بشنود خوب
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  نظرچشم#

 ۱۴۹پارت#

 

*** 

 

 کفش پشت را پا کی .چرخاندیم در قفل درون را دیکل

 آوردیم در ونی  ب را هاآن از یکی .دهدیم قرار گرشید یپا

 پااز ممکن حالت نیتر شلخته به خانه داخل را یگر ید و

 .کندیم خارج

 

 یهایبطر  از جیگ .ببندد رسش پشت را در رودیم ادشی

 گرددبازیم است، دهیکش رس یگر ید از پس یکی که الکیل

 .کوبدیم محکم را در و

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   610 | 1196 

 

  و آماده یغذا یبو  خانه
 
 که یاخانه .دهدیم رسزندیک

  حال و شور باشد رفته فرو یکیتار  انیم دارد انتظار
 
 زندیک

  ویل است خاموش هاچراغ .دارد
 
 .دارد رونق زندیک

 

خانه داخل را شیپا  خورشت یقابلمه گذاردیم که آشیر 

 آن درب و پردیم باال شیابرو  .ندیبیم گاز یرو  را کرفس

 .کندیم باز را

 همه از شی  یب !حوا بودن کدبانو همه نیا از است متنفر

 .کندیم توجه قشیعال  به انقدر که است متنفر

 

 و یبعد قاشق .گذاردیم دهانش داخل غذا از قاشق  

 .است گرم هنوز غذا .خوردیم هم یبعد

 به را دستش دل ته از یادیفر  با و شودیم عصبان   ناگهان

خانه کف را آن و دی  گیمقابلمه  .گرداندبریم آشیر 

 

 !ب     هت ت      ف !ااااااه -
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 را اشعالقه مورد یغذا تیعصبان از .لرزدیم شیصدا

 .کندیم فیح هم

 

 به همانطور شیهاجوراب کف شدن چرب به توجه ن  

 انیم ایدن کرفس خورشت نیبهی   یمزه .افتدیم راه

 .است دهانش

 

 از .خوردیمبهم شانخانه بودن رسجا همه نیا از حالش

 و است مرتب خانه هم بازی  اخ اتفاقات وجود با که نیا

 .است کرده یآشیر   حوا

 

 اتاق به و گذاردیم جا به خانه کف یرو  را چربش یپا رد

کشان کشان اتاق گاه چیه که اتاق   .رسدیم مشی   به مشی 

 .کشدیم دکی را نامش و امدهین حساب
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 شیآرا ی   م به چشمش کندیم روشن را چراغ که ی   هم

 و ی   م یرو  ناتیتزئ خیم نگاهش .افتدیم رنگشان دیسف

 نهیطمان با را شیهاقدم .شودیم شیرو  روشن یهاسهیر 

 .ستدیایم نهیآ یجلو  و داردبریم

 

 .شودیم هی  خ نهیآ درون ریتصو  به و دی  گیم باال را رسش

 

 !کنم س رت بر خ  اک !حاج   پرس یدیر  -

 

 .است باز اهنشی  پ یقهی .کندیم نگاه خودش به کیم

 .است روح ن   صورتش و نامرتب شیموها

 

 عذاب یجلو  تواندیم نه .ستین تیر یمد قابل افکارش

 .دی  بگ را انتقامش یجلو  تواندیم نه و استدیب وجدانش
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 افتدیم راه درون   ی   ستوجنگ شودیمداریب که وجدانش

ب هزار با را وجدان شودیم داریب درونش گرگ وقن   و ض 

 .اندازدیم کار از زور و 

 

 ن  بایز  به درشت و زیر  یهاگل که شکیل رهیدا گل یجعبه

 انشیم کوچیک کارت .داردبریم را اندشده دهیچ داخلش

 یجلو  آشنا خیط و داردیم برش .است تیرو  قابل

 .بنددیم نقش چشمانش

 

   حالوة انت»
 «حيان 

 

 .دارد قرار آشنا ینوشته ریز  اه،یس رنگ با خایل تو قلن  

  ن  یی  ش تو !داندیم را جمله نیا یمعنا خوب
 
 !!!من   زندیک

 

 مبارک تولدت استند .کندیم مچاله مشتش انیم را کارت

 و کندیم پرتاب ی   زم یرو  و داردبریم هاگل یرو  از را

 :کشدیم ادیفر 
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  !!!عوض   آشغال نباش خوبانقدر -

 

 :کندیم پرت ی   زم یرو  را گل یجعبه

 

  !زن نباش بخشنده انقدر -

 

 :کشدیم داد بلند⠀و کوبدیم جعبه به یلگد بار نیا

 

 !آش  غاااااال !نباش مظلوم انقدر -

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۰پارت#
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یمپرتاپ طرف آن و طرف نیا به است ی   م یرو  هرچه

 .کشدیم داد و آوردیم فرود نهیآ انیم را مشتش .کند

 

 !!!!ش  رفن   باش بد -

 

 زنگ یصدا .زندیم حرف خودش با و زندیم نفس نفس

 .زندیم حرف خودش با آرام و شنودنیم را تلفنش

 

 ؟یدار  وجدان عذاب جر  یبرا !نداره وجدان عذاب -

 …زنته

 

 است افتاده خون به دستش استخوان یرو  که فهمدنیم

 .داده خراشش نهیآ و

یم دندان با را لبش و دهدیم فشار تر محکم را مشتش

 .گزد
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 دیبا فشهیوظ .حقمه کنم شیهرکار  !حقمه زنمه، آره -

 .کنه ی   تمک

 

 حمام به را خودش .کند یم خارج تنش از را شیهالباس

 باز رسش یرو  را رسد آب .ستدیایم دوش ریز  و رساندیم

 .کندیم ادیز  را آب فشار و لرزد یم تنش .کندیم

 

 یجار  از .خورندیم هم به شیها دندان ادیز  یرسما از

 است داده رنگ یی  تغ دستش خون با که آب شدن

 یبر  متوجه
 
 عکس و کند یم نگاه .شودیم دستش یرو  دیک

 .دهدنیم نشان العمیل

 

 حوله .شودیم خارج حمام از دیبشو  را خودش آنکه بدون

  .گذاردیم باز را شیجلو  و چدیپیم تنش دور را
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 و رودیم شیپ حمام سیخ ن  دمپا با هانهیآ انیم از

 تاپ !حواست یها لباس .کندگ یم باز را ن  کشو

 .چدیپیم دستشدور به و کشد م ونی  ب را یدیسف

 

 او .کندیم نگاه خانه وارید ودر به و زندیم قدم عصن  

  هیشب
 
 شیبرا حوا و بود افتاده حوا جان به وحش   گریک

  .بود دهیچ تولد سات و سور

 

 و چرخدیم .کندیم نگاه را اطراف و ستدیایم خانه وسط

 .کندیم نگاه را جا همه

 .دی  گیم دستانش انیم را رسش و ندینشیم ی   زم یرو 

 حوا که است خوشحال .کجاست حوا داندنیم اصال

 .افتدیب اتفاق   چه نبود معلوم وگرنه ستین

 

 باز چشم زمان   چه و برد یم خوابش زمان   چه فهمدنیم

 حوله با لباس ن   دیآ یم خودش به که ی   هم ویل کند یم

 ن  رایپذ وسط است باز شیرو  و دارد تندر فقط که یا
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 به کش چیه زمان نیادر و است دهیخواب شان خانه

 .است امدهین خانه

 

 !شود بلند دیبا …برود دیبا

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۱پارت#

 

*** 

 

 کامل روز دو .است ختهیر  هم به کامال شبش و روز

 فرار یبرا .اندرفته یخی  ن   یایدن به و انددهینوش فقط

 و است کرده جمع خودش دور را شیهادوست ن  تنها از

 .اندپرداخته نوش و شیع به گذشته یروزها مانند
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ان   انیم  و دندیرقص شناسندنیم حن   بعضا که دخی 

 .کردند گذران   وقت

 

 .فهمدنیم را مکان و ساعت کندیم باز چشم که زمان  

 به نگایه .زندیم هیتک آرنجش به و شودیم ی   خ مین

 یموها با یدخی   و رودیم جیگ رسش .اندازدیم اطراف

 .ندیبیم خودش کنار لباس بدون را ن  طال

 

 را تختش دخی   نیا که است روز دو .آوردیم ادی به کیم

 !داندنیم را نامش حن   .کندیمپر

 تحت را چشمانش پشت تا چدیپیم رسش در که یدرد

 و شودیم ی   خ مین …دارد تهوع کیم .دهدیم قرار ی  تاث

 با کندیم احساس گلو انیم را اشمعده یمحتو  وقن  

 .رساندیم اتاق داخل سیرسو  به را خودش چ  یگ همان

 دچار روز نیا به که است کرده یرو  ادهیز  یقدر  به

 …شود
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 که است شیهاملک نیتر مخق   جزو آبرسد یالیو  نیا

 یبرا رفقا و انکار یبرا او .ندارد خی   آن از کسچیه

 .کردند یسیر  جا آن در را روز دو نیا گذران   خوش

 

 را وحشتناک رسدرد و آوردیم باال که را اشمعده یمحتو 

 .ستدیایم رسد آب دوش ریز  کند،یم تحمل زدن عق ی   ح

  آن از گرید د،یآیم جا حالش کیم
 

 یخی   حایل ن   و منیک

یم ونی  ب .کندیم درد و است ی   سنگ رسش فقط .ستین

 .کند تازه ن  هوا و بخورد قرض تا رود

 

 اششخض لوازم و پول فیک شهیهم که است حواسش

 در قمر و دهیچیپ اوضاع ی   چندر که دهد قرار ن  جا را

  .نشود گم عقرن  

 و رودیم شیآرا ی   م یکشو  رساغ پوش حوله همانطور

یم لشیموبا و ساعت به چشمش قرص برداشتم از قبل

  .افتد
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 روشن را لیموبا .است گذشته شب مهین سه از ساعت

خانه تا خواهدیم دست به قرص و کندیم  که برود آشیر 

 جانش به اضطراب لشیموبا یرو  هاامکیپ میعظ لیس

 .اندازدیم

 

 گم تا دی  گیم مشت در را قرص و خاراندیم را شیهاشیر 

 .نشود

 یبو  و داردبریم قدم رسد یهاسنگ یرو  که همانطور

 قفل کندیم ن  خودنما مشامش در هاالکل و هادود انداع

 .کندیم باز را گوش  

 بودن خاموش بخاطر که پاسخ ن   تماس صد از شیب

 از امکیپ صدها از شیب و است آمده امشیپ لیموبا

 .اشخانواده یاعضا

 که کش تنها خواند،یم را هانام کند بازشان کهآن ن  

 !است حوا ستین او از نشان   چیه
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  نظرچشم#

 ۱۵۲پارت#

 

نتیا یم باز را اپ واتس یهاامیپ و کندیم روشن را نی 

 دیآیم هم رس پشت که شنیکیفینوت همه نیا .کند

 .کندیمجشیگ

 

 دست از یهاتماس .ندارد شیهاامکیپ از کم هم جاآن

 کی به کی که اشخانواده یاعضا تمام نام و رفته

 .اندداده امیپ و گرفته تماس بار هزاران

 

 زهرا از امیکیپ که است ستیل به کردن نگاه مشغول

 .شودیم انینما گوش   یباال

 

 «…ستین حوا»
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به آن یرو  دیبا .ندیبنیم را امیپ باق    کامل تا بزند ض 

 .شود داده شینما

  احساس
 

 به و ستدیایم هاپله یرو  راه، انیم .کندیم خفیک

 .زندیم هیتک رسد ینرده

امکیپ میعظ لیس زندیم زهرا امیپ یرو  که را دستش

 .بنددیم نقش اشزده بهت چشمان یجلو  شیها

 

 «.میکنیم سکته میدار  ایب توروخدا .داداش ستین حوا »

 

 وزنش .رودیم ایهیس چشمانش .کندیم نگاه را ن  باال امیپ

 .ندینشیم پله یرو  و اندازدیم نرده یرو  را

 

 «.شده گم حوا»

 

 «.خونه ایب نداره تیکار  کش بخدا داداش»
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 «.کی   یم دق دارن بابا و مامان ی  ام»

 

 «.ستین شب ازدهی ساعت از حوا ی  ام داداش»

 

 «ست؟ین تو شیپ حوا داداش»

 

 .کندیم یی  تغ هاامکیپ سبک رودیم باالتر که کیم

 مثل شده دهیچ هم کنار حروف !شودیم کم متشیمال 

 :شودیم کوفته رسشدر پتک

 

 نیا یتو  رو چارهیب دخی   نیا ادیم دلت یچجور  »

 «؟یبذار  تنها تیوضع

 

 « !یبرد آبرومو گهیم بابا »

 

 «.ذارهنیم اتزنده بابا خونه یایب »
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 « !هیعصبان یلیخ بابا هاخونه یاین »

 

 ومدهین چرا کجاست دومادش پس گنیم همه »

 کاش کی   یم دق دارن بابا و مامان عیلی  ام !مراسمش

 «.یبد جواب تویگوش حداقل

 

 !مراسمش …دومادش

 یرو  ادیز  ن  یسنگ از رسش .دی  گیم نبض شیهاگوش

 .ستین بند بدنش

 .است گرفته را بانشیگر  دوباره خایل یمعده با تهوع

 

 «!نامرد شوهرش   مثالتو .تنهاس یلیخ دخی   نیا »
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 امیپ بلند یصدا !کندیم خطابش نامرد که زهراست

یم منقبض را بدنش یاعضا شنشیکیفینوت و اپ واتس

 .زهراست هم باز .کند

 امیپ کندیم باز را صفحه که ی   هم .است فرستاده شیوو 

 :دیآیم یگر ید

 

 «!!!!ن  یآنال  داداش یوا »

 

 « بده جواب توروووووخدا »

 

 قابل هیگر  شدت از زهرا یصدا .کندیم باز را سیوو 

یم حرف و کندیم هیگر  صحبتش انیم .ستینصیتشخ

 .فهمدنیم یی   چ چیه .زند

 

 وقن   از حوا .ایب توروخدا .بده جواب من مرگ داداش »

 «.نزده حرف کالم کی مرده مامانش
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 که است نکرده هضم را «مرده مامانش» یجمله هنوز

 زهرا هم باز.دیآیم شیرو  یجلو  اپ واتسدر تماش

 .است

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۳پارت#

 

یم رسش یرو  خی قطعات همراه به رسد آب سطیل انگار

 .بنددیم خی وجودش تمام .زندیر 

 !است مرده مادرش

 !ستین حوا

 !است شده گم
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 ؟؟؟عیلی  ام الو …الو …الو -

 

یم صحبت آرام زهرا .گذاردیم گوشش کنار را گوش  

 .بشنود یی   چ کش خواهدنیم انگار .کند

 در جیگ عیلی  ام و زندیم صدا را عیلی  ام شیهاهیگر  انیم

 .شودیم هی  خ نامعلویم ینقطه به الیو  یکیتار 

 

 چه را جهیرسگ و تهوع .دهدیم فشار معده یرو  را دستش

 !کند

 

 آخه؟ ن  کجا .کن دایپ رو حوا ایب توروخدا داداش -

 

 کش خودش خواهدیم دلش عیلی  ام و کندیم التماسش

 .کنند دایپ را حوا هیبق کندیم التماس که باشد

 :زندیم حرف هم رس پشت زهرا ویل بزند حرف تواندنیم
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 …کردنیم هیگر  .ستین خوب حالش اصال حوا داداش -

 و بابا و مامان کن داشیپ ایب خدا تورو .گفتنیم چر یه

 .ستین حوا ویل زدن رس رو مارستانایب تمام داداش

 

 …باشه -

 

نهیس از خواهدیم قلبش .کندیم زمزمه را باشه سخن   به

د ونی  ب اش  توانسته چطور داندنیم ویل دیگو یم باشه .بیر

 .بزند حرف است

 

 .زندیم حرف زهرا که کندنیم توجیه .شودیم بلند جا از

 به تیوضعو حال همان با و آوردیم یی   پا با لیموبا

 .رودیم بود دهیخواب آن در که اتاق   سمت

 چند .افتدیم ی   زم یرو  یی  شگیپ لوازم به نگاهش تازه

 ن   یدخی   .شده باز یبسته کی و نشده باز یبسته

  که لباس
 

 م خوردیم تکان عیلی  ام ورود با تنش برجستیک

 :خوابدیم پهلو یرو 
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 …عیلی  ام -

 

 و است گرفته دخی   یصدا .کندنیم نگاهش عیلی  ام

 او و است روشن اتاق چراغ .گذاردیم رسش ریز  را دستش

 .ندهد آزارش نور تا کندیم تنگ را چشمانش

 

  ؟یی  م کجا -

 

 چییسو  دنبال به را کشو .کندنیم نگاهش هم باز عیلی  ام

 تا زدیر یم هم به را لوازم تمام .گرددیم لشیوسا باق   و

 .کند دایپ دیکل کی بتواند

 

 

 

  نظرچشم#
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 ۱۵۴پارت#

 

 سمت به تیوضع همان با و شودیم بلند جااز دخی  

 ویل کندیم کینزد او به را خودش .رودیم عیلی  ام

 .زندیم کنارش رسدرگم و کالفه عیلی  ام

 

 …کناربرو -

 

 ؟کن  یم ینطور یا چرا -

 

ض یصدا به عیلی  ام  .دهدنیم جوان   دخی   معی 

 

 ؟یذار یم تنها ینطور یا منو آخه یی  م یدار  کجا -

 

 :دیگو یم بلندتر دخی   دی  گیم فاصله او از که عیلی  ام
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 !خب بده رو اتشماره -

 

یم شیپدر را یی   پا راه و کندیم نثارش ن  بابا برو عیلی  ام

 رها شلنگ با و خوردیم را قرصش اطیح داخل .دی  گ

 .نوشدیم شیرو  آب کیم راه وسط شده

 

 راهاشهیش .راندیم تهران سمت به و شودیم ی   ماش سوار

 و صورت یرو  قطرات و باردیم یدیشد باران .کندیم باز

 باران از سیخ ی   ماش داخل .نندینشیم عیلی  ام لباس

 .بنددنیم را هاشهیش عیلی  ام ویل است

 

 و کندیم باز را اپواتس خوردیم رسش به باد که کیم

 :دی  گیم سیوو  زهرا یبرا
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 .بده جواب یکی یکی .پرسمیم سوال تا چند ی   بب زهرا -

 دیرفت خودمون یخونه کردن؟ دفن روحوا مادر

 دفن قطعه کدوم مادرش ؟جر  مادرش یخونه دنبالش؟

 شده؟

 

 ی   اول .است زهرا بهشت سمت دلش چرا داندنیم

خانه ی   دوم و است خودشان یخانه دهدیم که احتمایل

 خانه باشد شانیپر  و ناراحت چه هر حوا .مادرش ی

کشان  .است خانه ی   اول شیبرا مشی 

 .است شناسانده او به را حوا خون   به کم مدت ی   هم

 .است قائل یادیز  ارزش ازدواجشان یبرا

 

 :کشدیم ادیفر  و کندیم ارسال را سیوو 

 

 !!!!ب  ه   ت ل    عن   ت -
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یم زهرا بهشت سمت به که است گذشتهچهار از ساعت

 .راند

 

 خونه دم رفت بابا ویل نداشی    خونتونو دیکل داداش نه -

 ممکن گفتیم بابا .نبود مامانشم یخونه .نکرد باز کش

تشینم شب وقت نیا کش زهرا بهشت بره ستین  .ی 

 

 کمی   بار نیا .دیآیم زهرا جانب از یاصون   امیپ دوباره

 :کندیم هیگر 

 

 .بود حایل چه که دون  نیم آخه .نگرانشم یلیخ داداش -

 .دهینم نشون العمل عکس چر یه به .شده هاوونهید ی   ع

 

 حال از .نشنود آن از شی  یب تا بنددیم را گوش   یصفحه

 بسته نقش اششناسنامه دوم یصفحه در نامش که زن  

 .است همرسش و
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 عذاب و کند رسزنش نیا از شیب را خودش که نشنود

 .شود دارش طناب وجدان

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۵پارت#

 

 گرفتار یگر ید از پس یکی .است آور رسسام رسعتش

  و ن  راهنما یهای   دورب
 
  .شودیم رانندیک

 …باشد خانه از ونی  ب باران نیا در حوا اگر

 

  !!!!!خ    دا -

 

 در را ندارد او به یاعتقاد که ن  خدا .کندیم شیصدا

 .کندیم صدا هدق   ن   و یناچار 
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 .کندیم پاره را شیگلو  و کشدیم ادیفر  را خدا

 

 !!!!بده جوابمو هسن   اگر -

 

 کشدیم ادیفر  قهیدق چند هر .است آور درد هم تصورش

 گایه و زندیم صدا را خدا گایه .زندیم داد هدفن   و

 .کندیم پاره را شیگلو  و کندنیم هیگر  .کشدیم داد فقط

 

 یی   چ از زودتر مصافت که است ادیز  رسعتش یقدر  به

 کنپاک برف رقص و باران انیم .شودیم یط دیبا که

 یهاتابلو یرو  از را قطعه یشماره سخن   به شهیش یرو 

 .خواندیم راهنما

 و شودیم رد  آبپر بزرگ یهاگودال انیم از بار هر

 مخوف یکیتار  و ساعت آندر آب از یمیعظ حجم

 .پاشدیم خودش یرو  زهرا بهشت
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 بهشت ترسناک و ساکت یفضا در گشی    کیم از بعد

 یدیجد و تازه سقطعه به سحرگاه، از وقت آندر زهرا

 .رسدیم است گرفته زهرا از را اششماره که

 

 از بپوشد را کاپشنش که آن ن   ویل باردیم انر یپ باران

 و ستدیایم جا همان .بنددنیم رادر .شودیم ادهیپ ی   ماش

 .گرددیم حوا دنبال به

 به و ندینشیم ی   ماش داخل دوباره رسدنیم که جهینت به

 افراد رسدیم نظر به که ن  جا .رودیم قطعه گرید سمت

 .اند شده دفن دیجد

 

 ؟؟؟ن  کجا حوا ن  کجا !!!پس ن  کجا -

 

 کوچک یتپه به نگاهش شودیم ادهیپ ی   ماش از که ی   هم

  اهیس
 

 .افتدیم زهرا بهشت گل و خاک انیم در رنیک

ی   هم باران قطرات و است دهیچسب رسش به شیموها

 .ندیآیم فرود رسش یرو  طور
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 است دهید که یی   چ به را خودش و بنددیم را ی   ماشدر

 دنید با ویل است بد حالش .زندیم نفس نفس .رساندیم

 زن   و شکل لیمستط رنگ اهیس فلز یرو  حوا مادر نام

 است افتاده قی   یرو  رنگ اهیس یگوله به هیشب که

 .ستدیایم حرکت از قلبش

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۶پارت#

 

 آن کند آرزو دیبا داندنیم . کوبدیم تندتر و تند قلبش

 ن  بال که نیا ترس از ای و باشد حوا رنگ اهیس یگلوله

 !نباشداو که کند آرزو باشد آمده رسش
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 یالحظه و آرام یالحظه .شودیم کند و تند شیها قدم

  .دودیم تند گرید

 زانو با و خوردیم رُس  جا آن یال و گل ی   ب شیپا راه انیم

 ن  یاهم چیه شیبرا همت عیلی  ام .دیآیم فرود ی   زم یرو 

 !دیآیم فرود گیلو سیخ ی   زم یرو  طور آن که ندارد هم

 

 یجا نیا به را او شب وقت آن ن  وی  ن چه داندنیم

 به ترس هم زهرا بهشت نام .است دهیکش مخوف

 تازه بخش در کهآن به رسد چه انداخت یم اندامش

 هم باران جا آن مخوف یصدا یالبال هاشده فوت

  .ببارد

 ن  وی  ن .راند زهرا بهشت تا که شد چطور اصال فهمدنیم

 یخدا هم دیشا …کائنات سمت از وج ای و بود ض  یغر 

  !فرستاد حوا یبرا رااو که بود حوا

 را صورتش و شوند یم یلیس باران قطرات که همانطور

 .رساند یم حوا به را خودش دهند یم قرار اصابت مورد
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سخن  هر به ویل زند یم پاتک خودش به و خوردیم ی   زم

  .رساندیم جا آن به را خودش است شده که یا

 

 به شوکه .ندینش یم او کنار فقط و دیگو  نیم یی   چ

 .گرددیم حوا از نشان   دنبال

 از شیب و کند یم کچ   دهان پالکارد یرو  شدهحک نام

 شده مچاله یگلوله نیا که کند یم دایپ نانیاطم قبل

 افت؟ی شودیم یلیدل چهگرید .است حوا

 

 …جان حوا -

 

 و دهدیم قرار ی   زم یرو  را زانو کی .ندینش یم پا یرو 

 تا و کوبدیم تند قلبش .بردیم حوا سمت به را دستش

 ید
 

 .ندارد چندان   یفاصله وانیک
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 .برم قربونت پاشو …پاشو …ادیم بارون داره زمیعز  حوا -

 .ینشد ضیمر  تا میبر  شو بلند

 

 یم حوا پشت و شود یم بلند شیجا از .خورد نیم تکان

 فهمد یم دی  گ یم که را تنش کنار و شود یم خم .ستدیا

  .است ستادهیا درسن   یجا

یم کندنیم افتیدر  العمیل عکس چیه تنش لمس با وقن  

  .ترسد

 .باشد افتاده شیبرا اتفاق   بوران نیا در ترسدیم

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۷پارت#

 

 دنبال به وار وانهید و است دهیترس .کندیم بلندش عی    رس 

  .شوند خالص تیموقع نیا رس   از تا گرددیم حیل راه
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 و کرده ورم پلکش .است بسته و دارد پف حوا چشمان

 ی   زم یرو  طور همان .است حال ن   تیم به هیشب تنش

  .زندیم صورتش به یلیس چند و کندیم درازش

 

 …شو داریب !حواااا -

 

یم ادیفر  گلو عمق از .کندیم صدا را نامش و زندیم نعره

یم ادیفر  را حوا نام خواهد یم چه بداند که آن ن   و کشد

 .کشد

 را منقطعش یهانفس و بردیم حوا ن  یب کینزد را رسش

  .دارد دلگریم یجا کشدیم نفس که ی   هم .کندیم بررش

 قطرات دهدنیم اجازه و شودیم بانهیسا صورتش یرو 

 .کند سیخ را صورتش باران رحم ن  

 و کندنیم یفکر  چیه .است ض  یغر  و اراده ن   شیکارها

حرف  از کدامچیه .دهدیم نشان العمل عکس ناخوداگاه

 خودش حالدر اصال انگار .ستین عمد یرو  از شیها

 .ستین
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 .نمیبب کن باز چشماتو -

 

 .دارد اطاعت انتظار و دهدیم دستور هم تیموقع آن در

 از شود،یم دیام نا که حوا دادن نشان العمل عکس از

 وزنش سخن   به .کند یم بلند را حوا .شودیم بلند شیجا

 .ندارد یاچاره ویل کندیم تحمل را

 

 یرو  را حوا و کندیم پرتاب جا همان را سشیخ چادر

 و است سخت دنشیکشآغوش به .بردیم باال دستانش

   .است کرده هم ترش سخت باران

 بدنش به تمایم اشختهیر  بهم یموها حن   و هالباس

 نمانده باق   قبل روز دو یحوا از یی   چ .انددهیچسب

 بسی   در حن   که ن  حوا به هیشب رنجور تن نیا .است

  .ستین بود دهید یمار یب
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 از حوا دارد امکان لحظه هر .بردارد قدم تند تواندنیم

 نفس .کند تحمل را وزنش نتواند و افتدیب یی   پا آغوشش

 ی   ماش تا را حوا هست که سخن   هر به ویل زندیم نفس

 .کشاندیم

 فرار حوا شان  یپ و چشمان یرو  را لرزانش لبان راه انیم

 :دیگو یم و دهدیم

 

 که من رس بر خاک .برم قربونت کن باز چشماتو -

 .نبوده تو به حواسم

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۸پارت#
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نیم را خودش یجلو  .شودیم یجار  چشمانش از اشک

 آسمان اشک با سشیخ صورت دهد یم اجازه و دی  گ

 .دی   آم درهم

 همراه هم را رسما باران .کندیم خس خس اشنهیس

 .است آورده خودش

 

 …ببخش منو .گذاشتم تنهات که من رس بر خاک -

 

 احساس .زند یم چنگ را بانشیگر  وجدان عذاب

 وانهید است امدهیبرن پسش از خون   به که ن  یمسئول

 .است کننده

  

 سیخ یقدر  به .خواباند یم عقب صندیل یرو  را حوا

 ی   ماش چرم صندیل که است دهینخواب هنوز که است

 .شود یم سیخ

یم باز را حوا سیخ یها لباس و کند یم ادیز  را یبخار 

 .کند
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 بعد و کندیم کمشان تواندیم هرچقدر

 ی   ماش فرمان پشت  .اندازدیم او یرو  را خودش کاپشن

  .راندیم تر تمام هرچه رسعت با و شودیم مستقر

 

 ؟یشنو  نیم صدامو …نخواب لعنن   نخواب -

 

یم رصد را حوا و گرددیم باز عقب به لحظه چند هر

  .کند

 

  .باش   داریب دیبا پاشو .خانم شو داریب -

 

 تواندیم و است خلوت جاده که است آورده شانس

 .نگزد هم ککش و بگذرد ها ی   دورب یجلو  از راحت انقدر

 

 دمیم قول بهت کن باز چشماتو آخه؟ کن   یم لج یک با -

 …کن باز فقط تو .نگم یی   چ چیه
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 .برسد مقصد به خواهدیم فقط و راندیم دیام نا

 

 ؟؟؟؟هسن   واقعا؟ هسن   ! خدااااااا -

 

 که کش زنش، .کشدیم زوزه ی   ماش و دهدیم گاز شی  یب

 آن سوز استخوان یرسما در دارد عهده به را تشیمسئول

 …بود افتاده جان ن   باران ریز  شب از وقت

 

 یم ؟کن   ام وونهید یخوا یم ؟!حوا کن   یم کاریچ -

 چرا المصب د بکشم؟ رو خودم وجدان عذاب از یخوا

 ؟کن   یم ینطور یا

 

 :کشد یم ادیفر 
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 ؟یی  بم یخوا یم ؟ینطور یا بکش   خودتو یخوا یم -

 عذاب  از منم یخوا یم ؟؟؟ینطور یا چرا !!!!چرااااا

 م؟ی  بم وجدان

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۵۹پارت#

 

 خراب حالش .کندیم ن  یسنگ تنش یرو   .دارد درد رسش

ا نیا تحمل .است  را شیگلو  نامرن   دسن   .ندارد را طیرس 

  .زندیم چنگ

 

 آن سخن   به و زندیم کنار جاده کش نهیسدر را ی   ماش

 خایک ی   زم یرو  ها چرخ .داردیم نگه را باال رسعت

  .ستدیایم یدیشد یصدا با و شوندیم دهیکش
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یم یی   پا .است گرفته خاک یمی   چند تا را رسش پشت

 که یحد تا .آوردیم باال است اشمعده در هرچه و رود

 .زندیم عق خایل یمعده با باز

 :کشدیم ادیفر  و ستدیا یم ی   ماش یجلو 

 

 !!!!ایخدااااااااا !!!!بهت لعنت !!!!بهت لعنت -

 

  در حلش راه نیآخر  خدا کردن صدا
 
 چند.است زندیک

 دوباره حوا یاداور ی با ویل دهدیم هیتک ی   ماش به لحظه

  .گرددیم باز

ان   گرید و دیایب رسش به ن  بال ترسدیم  نداشته وجود جی 

  .باشد

 

 صورت به دسن   و شودیم خم عقب به حرکت از قبل

 مطمئنش خورند یم هم به که شیهادندان .کشدیم حوا

 .است زنده حوا که کندیم
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 چشییسو  و کندیم رها مارستانیب درب یجلو  را ی   ماش

 یم باز را عقب در حرف ن   .دهدیم نگهبان دست به را

 به و کشدیم آغوش در را حوا نگهبان به توجه ن   و کند

 .دهدیمفشار خودش

 دور به خودش کاپشن و دارد تن به نازیک بلوز و شلوار

 .است دهیچیپ حوا تن

 

 کی .کندیم حملش هاپله یجلو  تا و آوردنیم ابرو به خم

 نگاهش .خوابانندیم شیرو  را حوا و آوردیم برانکارد نفر

 .شودنیم دور حوا یزده خی صورت از

 :کندیم صحبت حوا با و دهدیم هل را برانکارد خودش

 

 شی  یب یخوایم .دخی   کن باز چشماتو المروت، د -

 ن   یبابا اون وفتم؟یب التماس به یخوایم بکشم؟ عذاب

 ؟یبود بارون ریز  تو وقن   بود کجا تمی  غ
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ل قابل ی  غ شیهااشک  کنار و شودیم خم .است کنی 

 :کندیم زمزمه حوا گوش

 

 چرا …امخایک کره نیا رو نجس کهیت هی من …امگوه من -

 پس ونه؟؟؟یمد بهت گهینم مگه نبودن؟ مراقبت اونا

 کجاس؟

 

 خواهندیم عیلی  ام از و برندیم اتاق   داخل را برانکارد

 کندیم تالش هرچه .کنند نهیمعا را حوا تا باشد ونی  ب

 تا گذارندیم باز را در فقط و دهندنیم اجازه شود داخل

 .کند نگاه و ستدیبا ونی  ب

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۶۰پارت#
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*** 

 .کندیم بلند را نشیسنگ رس خوردیم که تکان   احساس با

 به چشمش و هستند کجا که کندیم فراموش لحظه کی

 تکان بخاطر و است گرفته دستانش در که افتدیم دسن  

 .است دهیپر  خواب از دست آن

ل یبرا …آوردیم ادی به کم کم و گرداندیم چشم  تب کنی 

 هاماریب باق   یدار یب ساعت و اندمانده مارستانیب در حوا

 .بود شده یکی هاآن خواب ساعت با

 نگاه را حوا دار تب باز مهین چشمان و شودیم بلند جااز

 چشمانش حوا و بزند حرق   که چرخدنیم زبانش.کندیم

 .نکند نگاه تا دزددیم را

 .شود مغرور یبچهپرس کی تا دارد ازین روج لحاظ از

 یپا که طور همان .بزند هیتک آن به و برود یوار ید رساغ

اشک کش که نگران و کند هیگر  زار زار ندینش یم وارید

 .ندینب را شیها
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 ؟یبهی   -

 

 و کشدیم ازهیخم پشت ازهیخم .دارد خواب شیصدا

 .دهدیم جوان   نه و کندیم نگاهش نه حوا

 

ه حالت که شکر رو خدا -   .بهی 

 

 عذاب .کند یم شی  یب را دلش غم دهدنیم که جواب

 .کندیم بدتر را حالش و برابر چند را وجدانش

 

 ؟یموند بارون ریز  یاونطور  چرا -

 

 در ضاحت با انقدر و برگردد حوا که کندنیم باور

 :دیبگو  و بزند زل چشمانش

 

  ؟یاومد جر  یبرا تو -
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 :دیبگو  باز گرفته یصدا با و کند مکث

 

 .یبود روزا نیا که ن  جا همون برو -

 

 سمتش به حوا جانب از هاحرف نیا که کند نیم باور

 .شودیم کیشل

 را رسش حن   .ندارد حوا یکوبنده جمالت یبرا جوان  

مگ  .اندازدیم یی   پا ی   رس 

 

 .افتاده اتفاق   چه دونستمنیم -

 

 ویل دیبگو  یی   چ خواهدیم .شودیم پر حوا چشمان

 رسما اثر در که اشدورگه یصدا
 
 ی  گ شده نطوریا خوردیک

 .بردیم را امانش رسفه و کندیم
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 .…پ رستار.…پرستار -

 

 مدت تمام .رساندیم اتاق در به را خودشکشان ادیفر 

رسفه یصدا که کندنیم توجیه و زندیم صدا را پرستار

 .است شده قطع حوایها

 دنید .چرخدیم عقب به دهیترس دیآیم که خودش به

ا آندر حوا  !کندیم نابودش طیرس 

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۶۱پارت#

 

 یم پر شیگلو  و کندیم نگاه نی   اکس ماسک انیم یحوا به

 انسان   چه دنینبخش که کندیم فکر خودش با .شود
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 عیلی  ام از یرس  سه وید چه دنینبخش !است ساخته

 !است ساخته گذران خوش همت

 

 .خوب دخی   کالیبار  …آروم بکش، نفس -

 

 :دیگو یم دکی   شودیم آرام کیم که حوا

 

 بخواب رسمت یتو  میزد یقو  آرامبخش هی برات -

  .میکنیم مرخصت ش  یم بهی   فردا انشاهللا

 

یم دکی   صورت یرو  از را نگاهش خمار چشمان با حوا

 هی  خ است گرفته شیپ را ساعدش راه که رسیم به و دی  گ

 .شودیم

 

 انگار .است گرفته انیجر  شیهارگ در پوجر  هیشب یی   چ

  .ستین مهم شیبرا یی   چ چیه
 
 دخی   نیا یبرا زندیک
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 را پازلش یهاتکه یطور  هی   انگ و دیام از پر شهیهم

  خوش یرو  هم لحظه کی که است دهیچ
 
  .ندینب را زندیک

 

 برابر در العمیل عکس و گذاردیم هم یرو  را چشمانش

  .دهدنیم نشان عیلی  ام توسط دستش شدن گرفته

 شیبرا را روزش و شب که یمرد ست؟یک عیلی  ام اصال

 نیا از تر تلخ مگر گرید است؟ کرده مار زهر تلچ   به

 باشد؟ تواندیم تیوضع

 

  احمق؟ یوونهید خودت با یکرد کارجر  -

 

 کند فکر که ستین مهم گرید .ستین مهم شیبرا گرید

 یهاترکش ای است کرده را کار نیا حودش با خودش

 !است عیلی  ام رفتار

 به داشت گنارش را عیلی  ام اول لحظات همان اگر دیشا

 .افتادنیم روز و حال نیا
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  .کنهنیم ولمم گرفته گلومو خر وجدان عذاب -

 

 داریب متوجه عیلی  ام تا داردیم نگه را شیگلو  بغض

 به هم آن .دهدیم گوش احساسن   فقط .نشود بودنش

 وقن   کمی   مدت نیا در دیشا که یمرد یهاحرف

 .است دهیشن را شیصدا

 

 دور از را عیلی  ام یصدا و است بسته گوشش انگار

 کند،یم صحبت ایلیخ عیلی  ام با دلش در .کندیم گوش

 .کوبدیم او یبرا قلبش و است عاشقش که یمرد با

 

 عیلی  ام !ایستین نیا ؟کناریم که روزه چند دون  یم »

 .داره دوسم و دارم دوسش که اون   …کنارمه خودم

 اصال من عیلی  ام آخه .توعه به نسبت من باور دمیشا

 «.ستین نامهربون
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 رسش در اشایلیخ عیلی  ام یجا به واقیع عیلی  ام یصدا

 :زندیم زنگ

 

 .می  بگ ادی که یی  بگ منو دست تون  یم تو کن، کمکم -

  خودمون یبرا و زمیبر  دور رو نهیک
 
 .کنم زندیک

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۶۲پارت#

 

یم خم .کندیم نوازش شصت انگشت با را دستش یرو 

 :بوسدیم را انژوکتش یرو  و شود

 

انش تونمنیم ن  تنها ویل قبول کردم بد -  خودت .کنم جی 

 .کن کمکم
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 نیا خرج را شیهاعاشقانه که دیل .افتدیم لرز به حوا دل

ایم ن   بجز جوان   چیه و است کرده دلسنگ مرد  و احی 

  .نگرفت من  ینامال 

  ذوق تمایم که شهیپ عاشق زن  
 
 به مرد نیا کنار اشزندیک

 .رفت قهقرا

 

 انقدر که یکی …باشه یکی خواستیم دلم بودم، که بچه -

 یچاقو  هی با دارم وقن   که باشه داشته دوست رو من

سه، چر یه سمتش دوامیم رسخ یلباسا و خون    چر یه نیر

 رو فالن   من گمیم و بهش رسمیم وقن   که یکی …نگه

 غمت هستم من تا بگه و کنه بغلم حرف بدون کشتم

 .میکنیم حلش گهیهمد با ه؟یچ

 

 : کندیم زمزمه آرام و گذاردیم حوا دست کنار را رسش
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 ن  دوتا و میبزن بهم رو جرم یصحنه میبر  هم با هم بعد -

 جر  دون  یم .نفهمه کش میکن کاریچ که میباش نیا دنبال

 عمق که گمیم نویا .بکشم آدم بخوام من که نه گم؟یم

 .کن   درک رو فاجعه

 

یم احساس بزرگ یقدر  به را عیلی  ام ینهیس یرو  غم

  .افتدیم راه چشمش یگوشه از اشک که کند

 شوهرش دل یرو  غم یبرا ویل نکرد هیگر  مادرش یبرا

 .شودیم گوشش سوراخ رایه شیهااشک

 

 آجر آب پمپ یتو  کردم طنتیش مدرسه یتو  بار هی -

 از که کتیک یکبود !کنهیم گزگز صورتم هنوز .انداختم

 سه و ستیب گزش گز ویل شد خوب زود خوردم حاج  

 .شده موندگار صورتم رو ساله چهار

 

 حاال ویل بود دهینشن عیلی  ام از هم کلمه چهار جمع رس

 .کردیم انیب را دلش درد و بود نشسته
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 دنبال به کلمه هر با که مغمویم و ساکت عیلی  ام

 حوا یزدهخی جسم کنار حاال هاستانسان کردن محکوم

 .کندیم دل و درد

 

 ویل یشد کس ن   و یداد دست از رو مادرت االن تو -

 .دادم دست از هم با پدرمو و مادر روزا همون از من

 

 نیا در بخاطرش که یمادر  .مقدسش یواژه مادر،

 که یامسخره ینامهغهیص بخاطر .دارد قرار تیموقع

 میتنظ جانش از زتریعز  پدر چه یبرا دینفهم وقتچیه

 !بود کرده

 

 ویل شونیندار  تو نه؟ همه هیشب مونن  تنها و کش ن   -

 .نداشتموشون وقتچیه دارمم که من
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  نظرچشم#

 ۱۶۲پارت#

 

یم اشهمرایه خدا دارد باور .کندیم فکر شیهاباور به

 است دهینکش دست آن از گاهچیه که یباور  تنها .کند

 که شدیاندیم ن  خدا به یدار یب و خواب انیم حاال ویل

 !کجاست در حکمتش فهمدنیم

 

 خواستمیم و کردمیم طنتیش .دمیجنگیم اوال اون -

 خاموش چراغ بودم گرفته ادی ویل .کنم ثابت خودمو

 .باشم

 

 تواندنیم حوا عاشق و خودگذشته از …فداکار تیشخص

غم و شودیم مچاله قلبش تنها .کند فکر خودش غم به

 .بردیم ادی از را خودش یها
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 .دارد ورم شیگلو  و است گرفته غمباد که بردیم ادی از

 از شیب و داده دست از را مادرش که کندیم فراموش

 …شده چارهن   و کسن   قبل

 

 پدرش یلیس ذهنش پس در که شدیاندیم یابچه پرس به

 .کندیم حمل خود با را

 

 از شدم خسته فقط من ویل شدم آروم من کن  یم فکر -

 باور .رنیپذنیم رو من خود که ن  آدما یجلو  بودن خودم

  هفت از کن  یم
 
  با صبح نماز رس سالگ

 
 خوابالودیک

 سادم؟یوا

 

 .است دردآور شیبرا عیلی  ام وجود در یی  تغ همه نیا

 شکل نیرتر یپذبیآس و نیتر لحت در عیلی  ام انگار

 دادن یدلدار  یجا به و است نشسته کنارش ن  یشخص

 .دیگو یم شیدردها از
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 اشک دینگو  او به کش که ی   هم خواهد،یم را ی   هم

 .ندهد اشیدلدار  و کن هیگر  دینگو  !زیبر 

 رنج و درد جذب .دارد یخودآزار  تشیذهن یعمده بخش

 .کندیم تیتقو  خود سمت به را

 .باشد امشیالت تا طلبیم را عیلی  ام رنج و درد

 

 ب ن  وقتا هی -
 که یافاصله .وفتهیم فاصله آدم دوتا ی  

 هی یی  نگ جلوشو اگر و شهیم شکاغ به لیتبد رفته رفته

 یز یبر  خاک توش استیدن ایدن تا که شهیم انتها ن   یدره

 کمی   بشه شی  یب ههفاصله نیا .شهینم پر گهید جا اون

 .شهینم

 

 نفس یصدا .دهدیم قرار حوا دست یرو  را رسش

  .دهدیم گوش را نی   اکس ماسک انیم در دنشیکش
 
 زندیک

 !است بند ی   هم به
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 اگر  .مهم اتفاق بدون .هیحرف چیه بدون ههفاصله نیا -

 مثل یکی ویل لقش کون میگیم نباشه مونیزندگ مهم آدم

 دور ازش و کن  نیم بحث .کنار گذاشت شهینم رو پدر

 خداروشکر ویل هاسخته نداشتنشون دونمیم .ش  یم

 !یندار  من مثل

 

 

 

 نظرچشم#

 ۱۶۳پارت#

 

 یساله هفت یبچه پرس که ستین ن  یموقع در حوا

 .کند درک بردیم خوابش نماز ی   ح که را خوابالود

 

 شیرها کش ن   اوج در همرسش !است شکسته حوا

 .است کرده چندان دو را شیهاغم و کرده
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  باق   روز کی که یمرد
 
یم تصور او کنار در را اشزندیک

 وانیح کی مانند و کرده تجاوز بدنش و تن به کرد،

 با که یاضهیغر  ی  تاث تحت و روش نیبدتر  به وحش  

 .است دهیدر  را وجودش بود همراه حقارت

 

 یبرا دمت،ید بارون ریز  روز و حال اون یتو  وقن   -

 .اومد بدم خودم از میزندگ یتو  بار ی   اول

 

 ن   عیلی  ام .لرزاندیم حوا قلب عیلی  ام سوز پر یصدا

 که یمرد نیا .کندیم را تصورش که است آن از تر پناه

  تمام
 
 حاال است بوده ی   چ همه از فرار دنبال به اشزندیک

 یاپرده چیه ن   لرزان لحن   با و نشسته تختش کنار

 .کندیم انیب را حرفش

 

 مون  یپش شدت از .کردم قضاوتت که مونمیپش یلیخ -

 یر یبپذ رو زشتت کار ینما فهیمیم .رفتم و گذاشتم
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 .نمتینب که رفتم بدم حال شدت از من شه؟یم یچجور 

 حوام؟ فهیمیم !انداختمت یروز  چه به نمینب

 

 یحوا و اشحرق   سه اسم به چسباندیم تیمالک میم

 !شناسدنیم همرایه و تجاوز عاشق،

 .بغض از پر دردناکش ینهیس و شودیم سیخ اشگونه

 تر چشمانش شد یسیر  اشک ن   مکررا که ساعان   از بعد

 .شودیم

 

  پدرش، نبود مادرش، نداشی    غم
 
وع و خودش زندیک  رس 

یم ورحمله جانش به همه شانن  زناشو روابط یانهیوحش

 .شوند

 شانه شیهافشار بار ریز  صادق آقا ریز  به رس دخی  

یم رس هیگر  شیهاگوش و گلو درد با و کندیم زانیآو 

 .دهد
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 و شودیم خم حوا رس یرو  .شودیم بلند جا از عیلی  ام

  .دهدیم قرار رسدش شان  یپ یرو  را لبانش

 عیلی  ام یبوسه با و گذاردیم هم یرو  را چشمانش حوا

 :کندیم سفر شیاهایرو  ی   رسزم به

 

 تربزرگ تو اما ستمین بخشش قیال  زم،یعز  ببخش منو -

ان ینذار  و نبخش   که اون   از  .کنم جی 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۶۴پارت#

 

 اندازدیب چشم که آن بدون و آورد یم باال را دستش حوا

 و دی  گیم را دستش .گرددیم عیلی  ام دست دنبال به

یم بلند صورتش یرو  از تعجب با لحظه همان عیلی  ام
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 یبسته چشمان به سپس و دستانشان به نگایه .شود

 .اندازدیم حوا

 

 خودمون؟ یخونه یبی   رو من شهیم -

 

 و سوزپر حن   بار نیا و ترآرام شهیهم از حوا یصدا

 .رسدیم گوش به اشحنجره انیم از گداز

 :دیگو یم حول  و بردیم ترکینزد را رسش

 

 ؟جر  بشه بد حالت اگر ؟مطمئن   -

 

 .خوبه حالم -

 

 را شیموها و کشدیم حوا صورت کنار را آزادش دست

 :کندیم مرتب
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 م؟یبر  بود بهی   حالت میبمون ظهر تا شهیم -

 

 …عیلی  ام -

 

 .شودیم عیلی  ام چشمدر چشم .کندیم باز را چشمانش

 او که کندیم رصد عیلی  ام چشمان انیم را اشک یحلقه

 :زندیم لب عی    رس 

 

یم شه تموم رسمت .خونه برمتیم چشم زم،یعز  چشم -

 .برمت

 

لب به نگاه .کندیم لمس یکی یکی را حوا چشمان کنار

 حسش ن   چشمان به باز و کندیم اشزده خشیک یها

 .شودیم هی  خ

یم فکر خودش با و شودیم خسته نگاه تالق   نیا از حوا

  نیا یبرا دیبا هم باز کند
 
 .کند تالش زندیک
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 دارد؟ عیلی  ام از ی  غ به را کش چه مگر

 که عیلی  ام و مانده خودش …ن  یوالد نه و یاخانواده نه

 که دیل با خودش .است مانیپش خود یکرده از حاال

 دوست از تواندنیم و تپدیم نامهربان مرد نیا یبرا

 .بکشد دست داشتنش

 

 .نمیبب بخند -

 

 به یاخنده تا شودیم هی  خ حوا یهالب به و خنددیم تلخ

 نیبهی   حوا یبرا تصور، برعکس .بنشاند آن یرو  زور

 داشته توانستیم که یالحظه نیتر تلخ .است تیموقع

 از اشتلچ   شدت شیبرا عیلی  ام حضور با و باشد

 .شد کمی   زهرمار

 

 .خانم بخند -
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 ؟عیلی  ام -

 

 مرتن   یموها اش،پشت پر ابروان .کندیم نگاهش اخم با

 نافذ چشمان .نبود مرتب حوا چشمان به گرید حاال که

 .رنگش یاقهوه

 .گذاردنیم گفی    یبرا حرق   اشیظاهر  صالبت

 

 جانم؟ -

 

 .شودیم ریرساز  شنودیم که جانیم از حوا اشک

 

 جمعش ارمیب دبه و و سلط برم یی  بگ آبغوره یخوایم -

 .میکن

 

 که یاخنده .افتدیم خنده به عیلی  ام حرف از ناخوداگاه

 .دارد نر  در را او اخم هم باز و شودیم لیتبد رسفه به
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  خواسن  یم جر  حاال -
 

 ؟بیک

 

 

 

 نظرچشم#

 ۱۶۵پارت#

 

 قطرات به و دهدیم تکان ندانسی    ینشانه به را رسش

 لحظه آن که است احساش تنها ترس .شودیم هی  خ رسم

 .باشد داشته تواند یم

 

 با و تیمسئول به عیلی  ام رسد یم انیپا به که رسم

 مراحل از بعد و کندیم مرخص را حوا خودش تیرضا

 .روندیم خانه سمت به صیترخ
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یم ی   ماش صندیل یرو  مارستانیب یهالباس همان با حوا

 .رودیم خواب به عایرس  هم جا همانو ندینش

 

ه ساعت از قبل عیلی  ام لیموبا زنگ
ُ
یم اشعصن   صبح ن

 الیخیب ناشناس یشماره تا دهدنیم جواب انقدر .کند

 با عیلی  ام که دی  گیم تماس مرتبه پنج از شیب ویل شود

 صندیل یرو  خواب در غرق که مظلوم یحوا به نگایه

 .کندیم وصل را تماس است نشسته کنارش

 

 !بله -

 

  شیصدا
 

 و است دهیخواب درست نه .دارد اضاق   گرفتیک

 نگذشته روزش انگار .است شده داریب ساعت رس نه

 که تفاوت نیا با دارد قرار قبل شب در هنوز و است

 .است روشن آسمان چراغ

 

 !جون ی  ام الو، -
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 یم .بزند صدا مهین و نصفه را نامش کش است متنفر

 قطع دخی   یغمزه و نازپر یصدا یرو  را تلفن خواهد

 :شنودیم را شیصدا باز که کند

 

 .زمیعز  نگرانتم !اینکن قطع یوا -

 

ان با یقدر  به .آوردنیم خاطر به را شیآشنا یصدا  دخی 

 ادی به را همه تواند نیم که دارد کارو رس مختلف زنان و

 !باشد داشته

 لج خودش با بلکه ستین لج اشخانواده با عیلی  ام

 دارد مالقات قرار یدخی   با که بار هر بردیم لذت .است

 .زنندیم یکار  هر به دست تشیرضا یبرا

 

 شما؟ -
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وا -  چند تا .اداینم ادتی منو که ینامرد یلیخ …زمیعز  ا 

 ته یزبر  و شدیم دهیکش تنم به تنت پوست شیپ ساعت

 ؟کن   فراموش تون  یم یچجور  .بود صورتم یرو  تشایر 

 

 به بسته چشم همانطور کندنیم نگاه عیلی  ام به حوا

یم .اوست به حواسش تمام ویل است داده هیتک شهیش

نیم عیلی  ام که است تلفن پشت کش چه بداند خواهد

 .شناسد

 

 .دیگرفت اشتباه -

 

 االن رفن   گذاشن   یهمونطور  .گرفتم درست هم یلیخ -

  ؟شناشنیم هم

 

 .دیگرفت اشتباه خانم -
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 چشمان همان با .زندیم هم به را حوا دل خانم یواژه

 تلفن پشت است ممکن کش چه که کندیم فکر بسته

 باشد؟

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۶۶پارت#

 

 متوجه عیلی  ام مبادا تا بنددیم ترمحکم را چشمانش

 داندنیم که حش !معلق و حس ن   .شود بودنش داریب

 .دارد تعلق کجا به

 

 یرو  به رس خواهد یم .خواهد یم را مادرش دلش

 .کند ناز را شیموها او و بگذارد شیپاها
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 دامن به لیدل ن   که است تنگ ن  روزها یبرا دلش

 فقط سوایل چیه دنیپرس بدون او و برد یم پناه مادرش

 یم ناز را شیموها و رفت یم اش صدقه قربان ها ساعت

 .کرد

 لب ریز  و کندیم پرت ن  جا را لیموبا عیلی  ام که شنودیم

 :کندیم زمزمه

 

 .روان   احمق -

 

 ویل کند یم احساس خودش یرو  را عیلی  ام نگاه ن  یسنگ

 .بخشدنیم امیالت یی   چ چیه را روانش و روح درد

 

 دنبال به حوا دار تب نگاه کندیم باز که را واحد درب

 دهید غم تب پر چشمان همان با هاچراغ شدن روشن

 .ندینشیم مقابلش یبلبشو  یرو 

 ی   زم یرو  یها لکه و کند یم بند چهارچوب به را دستش

  .کند یم رصد را
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خانه یجلو  شده شکسته ظرف نیچند  و دارد قرار آشیر 

 .اند ختهیر  ن  رایپذ وسط لوازمشان تمام

سد سوایل حن   ندارد توان   .بیر

 

 بهم؟ یدینم دستتو -

 

 .رسدیم عیلی  ام دست به نگاهش و دی  گیم خانه از چشم

 کندیم نگاهش تنها العمیل عکس چیه بدون لحظه چند

 .بردیم جلو را دستش آرام بعد و

 :کشدیم خانه داخل را او و دیآ یم شیپ خودش عیلی  ام

 

 من بخواب یذار یم کجا پاتو کن نگاه باش مراقب -

 .کنم ی   تم تر رو نجاهایا

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   681 | 1196 

 

 کردن ی   تم از حرف …همت حاج پرس !همت عیلی  ام

 یعنض  چیه که یاخانه !زندیم تیوضع آن با یاخانه

 .ندارد قرار اش شده یی   تع و مشخص یجا در آن از

 یمرد به هیشب عیلی  ام .ندیبنیم رفتارش در یتظاهر  چیه

 حواس مرد کی .بود دهید اول روز ده آن که است شده

 دارد،بریم قدم کنارش که است زن   مراقب که جمع

 قدم نوع نگران و است شیرفتارها تک تک به حواسش

 …برداشتنش

 

یم راه یطور  هم عیلی  ام و داردبریم قدم نهیتمأن با و آرام

 وارد شانیپاها کف به ن  یآس خانه میوخ اوضاع که رود

 .نکند

 

 حوا یهالباس یکشو  رساغ .نشاندیم تخت یرو  را حوا

 .افتدیم رعشه به حوا وجود رودیم که
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  نظرچشم#

 ۱۶۷پارت#

 

 

 .کشدیم ی  ت درد شدت از رسش و دی  گیم نبض تنش

ب و سوزدیم اششان  یپ  که یی   چ ن  یبشیپ .زندیم ض 

 وزنش ریز  .کندیم سست را تنش کشدیم را انتظارش

 .کوبدیم ترتند قلبش و شودیم خایل

 

 و نیچند .کند فرار و شود بلند جا از خواهدیم دلش

 بدود ویل ایدن رس آن تا شده .بدود و دی  بگ قرض پا چند

 که ن  جا تا و ببندد را چشمانش خواهد یم .شوددور و

بان لحظه هر .بدود تواند یم  یم تر تند و تند قلبش ض 

 .شودیم مور مور شی  یب تنش و شود

 مرگ ناقوس به هیشب هالباس یکشو  آمدن ونی  ب یصدا

 .کوبدیم رسش در
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 من وجه چیه به .خواهدیم را مارستانیب یهالباس

 .کند خارج تنش از را هاآن خواهدنیم الوجوه

 

 چشم .ستدیایم شیجلو  شده تا یهالباس با که عیلی  ام

 تار و هی  ت شب آن یاداور ی .نکند نگاهش تا دزددیم

 کی ی  درگ فقط حاال .کندیم بدتر قبل از را حالش

 
 
 حاال …ستین مادرش دادن دست از و ساده رسماخوردیک

 همرسش که یمرد توسط بدنش ترسدیم که است ن  حوا

 .کند پنهان او از را وجودش خواهدیم .شود لمس است

 

 و دهدیم قرار تخت یرو  حوا کنار را هالباس عیلی  ام

 است خوب چقدر که کندیم فکر حوا .ستدیایم شیجلو 

 .شود نیم او چشم در چشم و ستین روشن چندان اتاق

 

 یلیخ تنت .بش   بهی   کمی مارستانیب یموندیم کاش -

 …داغه
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یم آرایم نوچ و دهدیم قرار حوا کتف انیم را دستش کف

  .دهدنیم جوان   .است شده رس   حوا .کند

 

یم فرو شی  یب حوا دل و کشدیم را گردنش پشت بند

 ویل بخورد تکان خواهدیم .کند مقاومت تواندنیم .زدیر 

 .دارد درد تنش تمام

 .زدیر یم هم به را روانش ن  کذا شب آن تکرار ترس

 

 ؟ خون   -

 

 کندیم باز را مارستانیب لباس .بردیم یی   پا و باال را رسش

  .کندیم خارج آن ی   آست از را شیهادست و

 حس .شودیم خم تنش یرو  عیلی  ام و بنددیم چشم حوا

 .اندازدیم جانش به تهوع حتلت تنش به یکینزد

 و سوزدیم تنش .بخورد تکان تواندنیم و جوشدیم دلش

 .کند سکوت تا دی  گیم گاز را زبانش ترس از
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  نظرچشم#

 ۱۶۸پارت#

 

 

یم اشبسته چشم به و شودیم دور تنش از کامل لباس

 .رودیم تنش از جان چطور که ندیب

 انگشتانش و است زده مهیخ تنش یرو  عیلی  ام یهیسا

 و دیآیم کینزد رسش .دی  گیم قرار داغش یشانه یرو 

 .شکافدیم را اشنهیس حوا قلب

 حوا و دی  گیم قرار پوششن   و لخت یرسشانه یرو  لبش

 .کندیم حبس نفس

 

 …می  بم -
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 یشانه و دیگو نیم یگر ید ی   چ چیه .کلمه کی تنها

 .بوسدیم هم را گرشید

چیه به دست عیلی  ام ویل ندارد تن به ریز  لباس حن  

تن   کندیم بلند که را لبش .زندنیم تنش یکجا  رس 

 از را رسش .کندیم باز را آورده خودش با که یگشاد

 یگرفته گاز یهالب یرو  نگاهش و کندیم رد قهی داخل

 .کندیم ی  گ حوا

 

یم .ستین سخن   کار اصال او یبرا حوا حال دنیفهم

 و است آورده پناهن   دخی   نیا رس به ن  بال چه که داند

 شیکارها نیا بار ریز  از تواندنیم که داندیم خون   به رید

 .بروددر

 

 .دخی   ش  یآت یکوره هی کنمیم حس …حوا داغ   یلیخ -
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 آتش در و کندیم ور شعله را وجودش دخی   یکلمه

 .سوزدیم کلمات

 ندارد یوالد گرید !دخی   .شودیم بغض از پر چشمانش

ش که  انهیوحش به و ستین دخی   گرید اصال !باشد دخی 

 .است گذاشته قدم زنانه یایدن به ممکن شکل کل نیتر 

 

 ترسدیم هم هنوز و دارد تن به را مارستانیب شلوار هنوز

 .خواهدنیم او که دهد انجام را یکار  عیلی  ام

 

 .تونمیم خودم -

 

 یصدا به شباهن   چیه که ن  صدا با و بردیم شیپ دست

 دست از را شلوارش خواهدیم ندارد حوا دلنواز و آرام

 .دهدنیم اجازه او که دی  بگ عیلی  ام

 

س -  .نی 
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سد؟ دینبا چرا !ترسدیم  بلکه بار کی نه کش از وقن   بی 

 او از دیتوانیم فقط دیباش دهید ستیناشا رفتار بارها

س  .دیبی 

 به وابسته گرید یهاآدم با مواجهه در هاآدم یتجربه

 درذهن که لحظان   به وابسته .است آنها سابق اتیتجرب

 کرده وارد او به ن  یآس و است کرده حک مقابل شخص

ان عنوان چیه به که است  .ستین ریپذ جی 

 

بریم تخت یباال از را بالشت ستادهیا همانطور عیلی  ام

 :گذاردیم حوا پشت و دارد

 

 باال اریب پاهاتو …بکش دراز -
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  نظرچشم#

 ۱۶۹پارت#

 

وع دستانش کف  زده وحشت . کند یم کردن عرق به رس 

 به زبانش .بزند حرف تواندنیم و لرزد یم داخل از

 .خوردنیم تکان و دهیچسب دهانش

 

 …زمیعز  -

 

 عقب به آرام خودش و دی  گیم حوا یشانه به را دستش

لش
ُ
 آن یهاصحنه تمام دوباره که یانگار  حوا .دهدیم ه

  .کندیم تجربه را شب

 .بنددیم خی و شودیم منقبض وارده درد شدت از بدنش

اض   گونهچیه توان  همرسش د؟یبگو  چه .ندارد را اعی 

 همرسش از او که خواهدیم هم عتشیرس   و نید .است

 .کند اطاعت
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 رسدته؟ ؟یلرز یم چرا -

 

 تا بنددیم را چشمانش حوا و ندینشیم تخت یرو  کنارش

 زندیم صدا را خدا و فرستدیم صلوات لب ریز  .نکند نگاه

 .نزند دست بدنش به عیلی  ام که

 تواندنیم …کند تحمل تیموقع نیا در ندارد کشش

 .کند کمکش تا  خواهدیم خدا از فقط و شود مانعش

 

یم دلش .دهدیم فشار و دی  گیم دست در را حوا دست

 .تواندنیم ویل بزند پسش خواهد

 

 .باش آروم شده؟ جر  .آروم …شیه -
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یم خم .کشدیم باال شیگلو  تا و اندازدیم شیرو  به را پتو

 اششان  یپ یرو  دست .کندیم نوازش را شیموها و شود

 یم هق درون از حوا ویل کشدیم

 .دیگو نیم یی   چ و زند

 

 شه؟یم درست یی   چ کن  نیم هیگر  که ینطور یا -

 کن  یم اشخفه گلو یتو  و کن  یم هق هق ینطور یا

 تیاذ نهیبب تورو حال خدا بنده اون گرده؟بریم مامانت

 …خانم شهیم

 

 چند که ن  هانگران   نیا .دیآبرنیم عیلی  ام از هاحرف نیا

 به باشد حوا مراقب و کند چک را تبش بار کی لحظه

 .دیآنیم عیلی  ام

 …است افتاده اتفاق   کی

 دور نطوریا مرد نیا که دارد چیتوج قابلی  غ لیدل کی

یم بازهم نکند که است ترس در حوا و گرددیم حوا

 .برسد بدنش و تن به خواهد
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 یرو  از را پتو فقط بار نیا و شودیم بلند جااز عیلی  ام

لباس و کشدیم یی   پا را شلوارش .زندیم کنار حوا یپاها

 .کندیم خارج تنش از آرام را شیها

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۷۰پارت#

 

لباس و کشدیم ونی  ب را هالباس کی به کی آرامش در

 تا کندیم جمع را حواسش .کندیم تنش به ی   تم یها

 عذاب جور کی .باشد نداشته حوا تن با یبرخورد

 تیمسئول احساس .است زده چنگ را بانشیگر  وجدان

 .داندیم مقض را خودش که انگار .کندیم

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   693 | 1196 

 

 را حوا یهالباس حوصله با و آرام عیلی  ام که مدن   تمام

 .زدیر یم اشک بسته چشم با حوا کند،یم ضیتعو 

 رد چشمش یجلو  از شب آن ترسناک یهاصحنه تمام

 نیا عاشق چرا که فرستدیم لعنت خودش بر و شودیم

 .است شده مرد

 

 باال؟ بخوان   درست ش   بلند تون  یم -

 

 بلند را لرزانش و دهیترس تن و دی  گیم حوا بغل ریز  دست

 هم را پتو و خواباندیم تخت یراستا در را او .کندیم

 .کشدیم شیرو 

 

 .کن صدام داشن   کارم مبل، یرو  خوابمیم من -

 

یم آرام حوا دل که انگار شودیم خارج عیلی  ام که ی   هم

 که خواهدیم هم .کند تحمل را حضورش تواندنیم .شود
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 او کنار از ترسدیم هم و باشد زخمش مرحم باشد،

 قرار اشانهیوحش یحمله مورد از ترسدیم .بودن

 .ترسدیم …وجودش درد شدن شی  یب از …گرفی   

 

 اتاق وارد عیلی  ام که بار هر ویل گذاردیم هم یرو  چشم

ل را بدنش یدما و شودیم  .شودیم متوجه کندیم کنی 

 بار نیچند و شودیم اتاق وارد متوایل بار چند و نیچند

 خوب کندیم تصور که ن  هادن  ینوش انواع شیبرا هم

 .آوردیم است

 

 هم قطع و چدیپیم ساختمان در یورود در زنگ یصدا

 از خواهدیم و کندیم باز را چشمش یال حوا .شودنیم

یم پس پا درد شدت از اشزده رسما تن ویل شود بلند جا

 .کشد

 

 بلند یقدر  به در زنگ ویل شنودیم را عیلی  ام یصدا

 را دستش که دارد اضار در پشت شخص و است
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نیم گوشش به درست عیلی  ام یصدا اصال که برندارد،

 .رسد

 

 یرو  از بردار دستتو اشخونه یتو  ضیمر  !یهوووو  -

 .امیم دارم مصب سگ اون

 

 زنگ یصدا شدن قطع با و است عصبان   شیصدا

 .چدیپیم خانه یفضا در یلیس یصدا

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۷۱پارت#
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 حوا .چدیپیم خانه یفضا در ن  آشنا یهانعره یصدا

 جسمان   ضعف و شودیم بلند آرنج یرو  زدهوحشت

 .باشد داشته عمل رسعت دهدنیم اجازه

آن با را خودش عی    رس  تواندنیم ویل ندیگو یم چه شنودیم

 .برساند ها

 

فت به تف …تتی  غ و ذات به تف -  بگم ادیم عارم !رس 

فن   پرسیم  .ناکس رس 

 

امتون -  !حاج   نیدار  نگه رو احی 

 

 را محله تمام و کشدیم ادیفر  طور آن که است پدرش

 عزادار از نشان اهشیس لباس که یمرد .است کرده خی  

یم تیحکا قبل روز یهیگر  از چشمانش و دارد بودنش

 .کند
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 تو به که من رس بر خاک !الدنگ یپرسه ببند دهنتو -

 .شدم واسطه تو یبرا که من رس بر خاک .کردم اعتماد

 !شکسن   رو کمرم

 

 و است حرف از پر که سکون   .کندیم سکوت عیلی  ام

 نیا در خواهدنیم .دیبگو  یی   چ حاال خواهدنیم

ا تیموقع  حال خودش کردن خایل با و کند بدتر را طیرس 

 .کند بدتر هم را حوا

 

 !خوابه …ترآروم حاج   -

 

یم هیتک چهارچوب به .رساندیم درگایه به را خودش حوا

 گرفته یی   پا را رسش عیلی  ام .کندیم نگاه را هاآن و زند

 کرده علم قد عیلی  ام یجلو  قوا تمام با حاج   و است

 .است

تب چشمان همان با ،عیلی  ام از ترسش و ناراحن   تمام با

 دوست .شودیم جمع همرسش یبرا شیهااشک دار

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   698 | 1196 

 

 را رسش ندارد دوست .ببند رسافکنده نطوریا را او ندارد

 .ندیبب رنجور و افتاده

 

 …آقا حاج -

 

یم بلند حاج   نگاه که ی   هم ویل زندیم شیصدا سخن   به

 .دیآیم باال هم عیلی  ام یافتاده ریز  به رس شود

 

 حالت؟ نیا با یشد بلند چرا -

 

 ن   چشمان و دهیپر  رنگ صورت یرو  نگاهش که حاج  

 یبازو  و گرددبازیم خشمش ناگهان افتد،یم حوا حال

 :دی  گیم هوادر را عیلی  ام

 

 ؟یآورد دخی   نیا رس ن  بال چه -
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 اتاق درگایه سمت به را شیهاقدم و کندیمشیرها

 :کندیم تند خواب

 

 راه هزار دلمون .ما یخونه میبر  کن جمع رو هاتلباس -

 دنبالت درمونگاها و هامارستانیب یتو  …دخی   رفت

 ؟رفن   کجا خی   ن   .میبود

 

 :گفت پدرش از ترآرام ویل تمسخر با بار نیا عیلی  ام

 

 از رو زنم دیبا چرا که باشم شایک شما از دیبا من -

سوتون و مارستانیب یم پاره منو لب کنج شما کنم دایپ قی 

 چه گهید خودتم پرس منم …حاج   زادیمر  دست .کن  

 ؟یدار  ازم توقیع
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  نظرچشم#

 ۱۷۲پارت#

 

 را اششانه .ستدیبا رسپا تواندنیم .زندیم چنگ درگاه به

 باز آرام را دارش تب چشمان و چسباندیم چهارچوب به

 .کندیم بسته و

 

 کندیم اقدام عایرس  که افتدیم او یرو  به نگاهش عیلی  ام

کشان اتاق در به را خودش و  .رساندیم مشی 

 .کندیم تیهدا داخل به را او و دی  گیم را حوا بغل ریز 

 

 از تیرضا با وقن   نشد قرار ؟یشد بلند جات از چرا -

 جات از خواست دلت وقتهر خونه یایم مارستانیب

 .هابش   بلند
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 چه یبرا که داندنیم .دیآیم بند زبانش چرا که داندنیم

 دوست رس از تنها .شودیم مسخ رسدیم که عیلی  ام

 داشته دوست را گرت شکنجه که انگار .ستین داشی   

  !باش  

 

 .بش   بلند دینبا نشه بهی   حالت تا بخواب ایب -

 

 که آن بدون عیلی  ام .بود قبل ساعت چند که داندنیم

 تنش .بود کرده عوض را لباسش باشد داشته چشم

 تیرعا .بود لباسش فکر به تنها عیلی  ام ویل بود دهیلرز 

 .دیترسیم او از دینبا و بود کرده را مارشیب حال

 

احت ما یخونه میی  م -  .کنهیم اسی 

 

 :دیگو یم هیکنا و دیتاک با و چرخدیم راه انیم عیلی  ام
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 هواشو روز دو ی   هم دیکرد لطف همت، حاج ممنون -

 .دیداشت

 

 حوا هی رو باشد دهینشن را عیلی  ام یصدا که انگار حاج  

 :دیگو یم

 

 گمیم .مسجد یایب ستین ازین امروز ؟یدار  الزم جر  -

 .بمونه شتیپ هم زهرا

 

 :دیگو یم و نشاندیم تخت یرو  را حوا عیلی  ام

 

 نیزد .کنم له پاهام ریز  رو موننداشته یحرمتا نینذار  -

 .نگفتم چر یه زنم حرمت به !نگفتم چر یه گوشم یتو 

 

 :زندیم پوزخند تمسخر به حاج  
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 خدا امون به یکرد ول رو زنت ی   چ همهن   کهیمرت!زنم -

ستون   کدوم سین معلوم  زنم زنم یاومد حاال هسن   قی 

 .هللا ایل اله ال ؟انداخن   راه

 

یم علم قد پدرش یجلو  و ستدیایم حوا به پشت عیلی  ام

 :کند

 

ع و حکم .ادیب باهاتون تونهیم خواست خودش اگر -  رس 

 کجا و بره کجا می  بگ میتصم براش من که دهیم اجازه

یم خواست خودش اگر .دیندار  نظراظهار حق شما .ادیب

 …ضمن در .ادیب تونه

 

 :کندیم مکث لحظه چند

 

 که باشه مراسیم فکر به ستین ازین اصال حالش نیا با -

 چه رفتنش فکر چه .بسوزونن دل براش و انیب مردم باق  

 .نرفتنش فکر
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  نظرچشم#

 ۱۷۳پارت#

 

 یرو  یتو  رومون نذار .نکن باز رو دهنم !اکی   و هللا -

 .بشه باز نیا از شی  یب هم

 

 در ضعف احساس .است نمانده حوا فروپاش   تا یی   چ

 .است گرفته او از را ستادنیا صاف یاراده عضالتش

 به را اشبسته خی دستان .استدیب تواندنیم کمک بدون

 .بکشد ادیفر  که ندارد تاب ویل زندیم چنگ چهارچوب

 آنکه با .ندیبب عیلی  ام جانب از را من  ینامال  نیا تواندنیم

 دوست یوا است گرفته او از ایدن تمایم یاندازه به دلش

نهیک نطوریا را دارد ایدن در که کش تنها همرسش، ندارد

 .ندیبب یا
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ترسناک بودنش یجد نیا .است یجد کامال عیلی  ام

 تمام ویل ندارد تمایم او از اشیدلخور  .کندیم هم ترش

 .ندارد عیلی  ام جز به کش چیه که دیگو  یم وجودش

 تمام زن کی .است گرم همرسش به دلش زن، کی

  یبرا را تالشش
 
ّم  تمام زن کی .کندیم اشزندیک

َ
 و ه

  غمش
 
 .است اشزندیک

 

 .ندارد را نیا از شی  یب روج فشار تیظرف حوا اما

 یهایخاکسی   آن از است، شده یخاکسی   کامال شیایدن

یم باق   تار و کدر هم باز بپاشد رنگ هرچه .هی  ت و کدر

 .ماند

 مان  یپش ندارد دوست ویل ستین مهم شیبرا ی   چ چیه

 و پدر هم او که برسد یروز  خواهدنیم .ندیبب را عیلی  ام

 .بخورد حرست و باشد نداشته را مادرش

 

 …خطبه شناسنامه، اسم به هست یی   چ هی آقا، حاج -

 .میدار  کمال و تمام شونو همه ما خداروشکر !عقدنامه
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 یپا هم کامل روز کی یاندازه به .میکرد یط هم روالش

 .میزد امضا هاشبرگه

 

 شدت از صورتش که است عصن   یقدر  به همت حاج

 که یپرس  از تصوراتش تمام .است شده رسخ تیعصبان

 در هرچه .است رفته ی   ب از دهیپروران سال یاند و ش

 انگار و بود ختهیر  فرو هفته کی نیا در داشت ذهنش

  .شناختنیم را پرس نیا اصال که

 

 دنیشن با عیلی  ام و زندیم صدا را عیلی  ام دار تب حوا

بریم سمتش به و دهدیم نشان واکنش عی    رس  شیصدا

 .گردد

 

 …عیلی  ام -
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  نظرچشم#

 ۱۷۵پارت#

 

 ظاهر .دی  گیم را بغلش ریز  و داردبریم حوا سمت به قدم

 حال ن   و جان ن   چقدر که دهدیم نشان خون   به حوا

یم تخت یرو  و کندیم تیهدا اتاق داخل به را او .است

 .نشاند

 

 .شمنیم مانعت من یبر  یدار  دوست اگر -

 

شان  یپ به دست و دهدیم تکان نق   نشان   به را رسش حوا

 یارسفه تک که است گرفته دردناکش یگلو  .دی  گیم اش

 .دهدیم تکان را رسش هم باز و کندیم

 

 .دینکن دعوا خدا تورو .دینکن دعوا -
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  تو هرجر  چشم، -
 

 …بیک

 

یم گوشش پشت به صورتش کنار از را حوا یموها

 :دیگو یم و فرستد

 

 .باش آروم تو بخواب، -

 

 دهدنیم اجازه شانشیخ .شودیم پر عایرس  حوا چشمان

 :کند نگاه خوب را عیلی  ام

 

 .کن عذرخوایه ازش .نکن صحبت ینطور یا بابات با -

 .بودن نگرانم نبود خوب حالم .گهیم من بخاطر حاج  

 

 را او کیم و دهدیم قرار حوا رس یگرد پشت را دستش

 یرو  را لبش .رودیم جلو خودش هم کیم و کشدیم جلو

 :دیگو یم و دهدیم قرار او شان  یپ
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 .یبخوا تو هرجر  چشم، -

 

یم اضطراب از پر را وجودش .ندارد دوست را یکینزد نیا

 از ویل شود کینزد او به عیلی  ام خواهدنیم دلش .کند

  .کندیم طلب را وجودش هم طرق  

 بر رس دارد دوست .خواهدیم شیآال ن   دوسن   کی دلش

 دارد دوست .کند دل و درد شیبرا و بگذارد عیلی  ام یپا

 که داندیم ویل شیهایدلخور  از و دیبگو  شیهاغم از

 انشانیم که ستیحرف تنها سکوت و دیآیم بند زبانش

 .شودیم یجار 

 

 مهین .رودیم ونی  ب و شودیم بلند عیلی  ام بعد لحظه چند

 .کندنیم حوا دنینشن به کمیک چیه اتاق در بودن باز

پنج حواس تواندنیم ویل است خواب مست چشمانش

 .بخوابد و کند خاموش را اشگانه
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 .هستم مراقبش خودم .رفتم تند که خوامیم معذرت من -

 

 ؟یبود کجا -

 

 بردار دست همت حاج ویل کندیم سکوت عیلی  ام

 از قبل آرامش به هیشب عیلی  ام آرامش نیا .ستین

 یبد حرف که ندارد دوست هم خودش و است طوفان

 .شود یجار  انشانیم

 

 .شده نطوریا که یآورد رسش ن  بال چه ستین معلوم -

 …عیلی  ام کردم اعتماد تو به من

 

 .هستم زنم مراقب من ،حاج   -

 

 روزش و حال یبود اگر .نامرد سن  ین د …سن  ین د -

 .نبود نطوریا
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 :دیگو یم قبل از تر آرام عیلی  ام

 

 خونه نیبر  شما .اسشوکه داده، دست از رو مادرش -

 شوهرش دیبگ گرفت رو رساغش مراسم یتو  هم هرکس

 .باشه دهیند صالح

 

 روز .میشد آشنا و دوست دست یمضحکه -

 داشته حضور دینبا .میشد مردم زبان یلقلقه یخاکسپار 

 ؟باش  

 

 :دیگو یم قاطعانه و محکم عیلی  ام

 

  مردم یبرا ما -
 
یم بود خوب حالش اگر .میکننیم زندیک

 داشته حضور که دونمنیم صالح االن ویل میاومد

 مهم من یبرا اصال هم بهیغر  و آشنا دهن و زبون .میباش
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 اگر چون ی   برس مراسم به نیبر  لطفا هم شما .ستین

 .شهیم دعوامون قطعا ی   کن معطل شی  یب

 

 

  نظرچشم#

 ۱۷۶پارت#

 

 بردن یبرا عیلی  ام که گذردیم حاج   رفی    از ساعان  

 را بانشیگر  وجدان عذاب .رودیم اتاق به حوا یداروها

 شده عذاب به لیتبد شیبرا لحظات تمام .کندنیم رها

 بهشت در را سیخ یمچاله تل آن که یالحظه از .است

 .شد منقلب وجودش دید زهرا

 یب از .دارد تیمسئول احساس
 
فهیوظ حوا کشن   و چاریک

نیا خودش.باشد او به حواسش که داندیم خودش ی

 …کندیم فکر گونه
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 اتفاقات وجود با حوا که تمایم سنگ و تولد یاداور ی

 چشمانش یجلو  از یالحظه بود گذاشته شیبرا ی  اخ

 .رودنیم کنار

 …دادیم خون   با فقط را شیهایبد تمام جواب دخی   نیا

 

 ؟خوان   ،خانیم -

 

یم کار به که لحن   از هم خودش .کندنیم روشن را چراغ

 نطوریا زن   چیه با ندارد سابقه .کندیم تعجب برد

 .کند برخورد

 

 و رنگارنگ .بزنند پرسه اطرافش و دور هازن دارد عادت

یم دوره را او که هستند هازن شهیهم …مدل به مدل

 …او نه دارند توجه جلب قصد رفتارشان با و کنند
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 کنارش .خوردنیم هم تکان   حن   .شنودنیم حوا از ن  صدا

 .دهدیم قرار پاتخن   یرو  را آب بزرگ وانیل و ندینشیم

 حوا شان  یپ یرو  دست و گذاردیم تر جمع را شیپا کی

 .دهدیم قرار

 یالحظه کندیم احساس دستش ریز  که یدیشد یگرما

 ویل کندیم صدا را حوا گرید بار چند .کندیم اششوکه

 .دی  گنیم جوان  

 

خانه به یم تشن   دنبال به اشکودیک ادی به و رودیم آشیر 

 تنها و باالست تبش شدت .کند هیپاشو  را حوا تا گردد

 .است ی   هم رسدیم دهنش به که یی   چ

 ن  نو یاحوله دستمال و کندیم پر آب ی  ش از را تشت 

 .کندیم دایپ کشو داخل از

 

 و است داغ همچنان حوا رودیم اتاق به که دوباره

 و بردیم فرو آب داخل را شیپا .شنودنیم را شیصدا
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 شیپا ساق یرو  را آب تا زندیم باال زانو تا را شلوارش

 .زدیبر 

 

 .دی  گیم را آبش و کندیم سیخ آب داخل را دستمال

 یرو  را شده تا دستمال و دهدیم انجام شیهادهید طبق

 .دهدیم قرار حوا شان  یپ

 

 ساخته دستش از یکار  و شود شی  یب حوا تب ترسدیم

 یپتو  با را حوا یپاها رودیم تر باال که آب یدما .نباشد

 ضیتعو  یبرا و کندیم خشک است تخت یرو  که نازیک

 .رودیم سیرسو  به آب

 

 حوا وقن   و دهدیم ادامه را کارها ی   هم گرید دوبار

 باز را چشمانش است رسش یرو  دستمال که همانطور

یم ازش راحت الیخ با و کشدیم آسوده نفش کند،یم

 .بخورد را شیداروها خواهد
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ه آب شو خم کیمی -  .گلوت یتو  نیر

 

 گوشن   یبازو  .است نگران چقدر که آوردنیم زبان به

 .شود ی   خمین کیم تا کندیم کمک و دی  گیم را حوا

 

 ؟یبهی   -

 

 درهم لحظه چند چشمانشان .کندیم نگاه را عیلی  ام جیگ

 صورت دیام یاروزنه دنبال نگاهشان و خوردیم گره

 .کاودیم را گریهمد

 

 یمقدار  شودیم باعث ناگهان   تکان   و شودیم هول حوا

 سیخ که آن یبرا عیلی  ام و بپاشد تشت ونی  ب به آب از

 .شودیم بلند جا از نشود

 

 …دیببخش .دیببخش -

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   717 | 1196 

 

 

یم بلند کامل و خواهدیم معذرت هم رس پشت حوا

 ترس   منتظر حوا و است کرده سکوت عیلی  ام .شود

 .اوست جانب از محکیم

 

 

  نظرچشم#

 ۱۷۷پارت#

 

 !سیه -

 

 را سیه یآوا ی   هم تنها و دی  گیم ن  یب مقابل را انگشتش

 .کندیم خارج دهان از

 زمان   و بردیم خودش با را آب تشت و شودیم بلند جا از

 :دیگو یم حوا به رو گرددیم باز که
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 .شهیم بد حالت دوباره بکش دراز -

 

 آن به قهیدق کی و گذاردیم دهانش داخل را دماسنج

 به اخم با آوردیم ونی  ب را آن که زمان   و شودیم هی  خ

 .کندیم نگاه دهدیم نشان وهیج که هشن   و ش عدد

 

یم فکر مدت تمام .زندیم حرق   نه و شودیم عصبان   نه

 !چرا داندنیم هم خودش …خوردیم حرص و کند

 

*** 

 

 د؟یگرفت هیهد ه؟یچ نیا -

 

اخم است برده کار به حوا که جمیع فعل از عیلی  ام

 را شده چیپ کادو یهابسته .بردیم فرو هم در را شیها

 .شودیم کتش آوردن در مشغول و دهدیم قرار ی   م یرو 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   719 | 1196 

 

 

 .کن بازش -

 

 :پرسدیم سوال متعجب هم باز حوا

 

 منه؟ یبرا -

 

 به روزها نیا .اندازدیم حوا پوش اهیس یرستاپا به نگایه

شده برجسته شی  یب شیهالپ عیلی  ام یهاتیتقو  خاطر

 سمت آن را کتش و ندینشیم کاناپه یرو  عیلی  ام .اند

  .کندیم پرتاب کاناپه گرید

 

 به زور به وعده پنج حداقل روز در وعده سه یجا به

 و ن  یتقو  یهاخوردن   اقسام و انواع و خورانده حوا

 .است داده او به را های   تامیو 
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 هست؟ یاگهید کس نجایا .گهید توعه یبرا قطعا -

 

 .درآمده شیابرو  ریز  وضوح به و است شده پر شیابروها

یم بلند عیلی  ام اجبار به که ستیمتحرک یمرده به هیشب

یم داریب و خوابدیم عیلی  ام اجبار به .ندینشیم و شود

 .کشدیم نفس او اجبار به حن   …شود

 

  یانرژ  او به که است عیلی  ام روز هفت نیا تمام
 
 زندیک

 همراهش کندیم مجبورش روز هر .دهدیم کردن

یم کار او یپا به پا هم خودش و کند درست صبحانه

 .کند

 

  .نبود ازین ممنون -

 

 قلب طرح با رنگ کرم یکادو  کاغذ که را ایهدا از یکی

 :دیگو یم و دی  گیم حوا سمت به دارد ن  طال
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 .بشه رسد تییچا تا کن باز نویا اول -

 

 .کند باز را هیهد ی   هم اول حوا که است نیا هدفش

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۷۸پارت#

 

  .نبودم زحمتتون به راض   ممنونم -

 

 دلش .زندیم پس را دی  گیم عیلی  ام از که ترحیم احساس

 آنکه با .است واقیع ی   چ همه که کند تصور خواهدیم

 دم و دیآیم کش لبش دهد، یم یدلسوز  آالرم قلبش کنج

 .زندنیم
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یم عیلی  ام دست از است لباس شک ن   که را نرم یکادو 

اضش تواندنیم ویل دی  گ  .کند خفه گلو در را اعی 

 نگاه عیلی  ام به که آن بدون و اندازدیم یی   پا را رسش

یم و کشدیم براق ن  طال قلب یرو  را انگشتش کند،

 :دیگو 

 

 یهوا هفته کی نیا که ممنونم .ندارم توقیع ازتون من -

 رسپا تونمیم هفته کی از بعد گهید .دیداشت رو من

  .امیب کنار هم یکی نیا با دیبا سمیوا

 

 :پردیم حرفش انیم عیلی  ام که دهد ادامه خواهدیم

 

 .دمیم انجام رو امفهیوظ باش   داشته توقع ستین ازین -

 

 …هی   چ ،عن  ی نه -
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 خروج از بعد صبح همان .دی  گیم دندان انیم را لبش

 به دیسف تار چند زدیم شانه را شیموها وقن   ،عیلی  ام

 گردش رشیپذ جز یاچاره ویل بود زود .خورد چشمش

 .ندارد زمانه

 

 آمده جسمش و روح به مدت نیا که یدیشد فشار

 یهاجوش و پوسن   یهالکه و دیسف یمو  با است

 .است کرده انینما را خودش عصن  

 

 :کندیم نگاه عیلی  ام به لحظه کی و کندیم بلند را رسش

 

 باعث شما ی   کنیم فکر .نیدار  وجدان عذاب دونمیم -

 .ستین ینطور یا بگم خوامیم ویل وفتهیب اتفاقا نیا نیشد

 …من عن  ی
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یم کاناپه یلبه و دیآیم جلو کیم .شودیم تریجد عیلی  ام

 :دهدیم هیتک زانو به را آرنجش و ندینش

 

 وجدان؟ عذاب -

 

 …دزددیم او از چشم .دهدنیم جوان   حوا

 

 شوهرتم؟ رفته ادتی -

 

 شیرستاپا یرو  را عیلی  ام نگاه .چسبدیم هم به لبانش

 از واژه نیا دنیشن .شودیم زده ذوق و کندیم احساس

یم را تنش کمرش شیخ .نبود هم شیاهایرو  در عیلی  ام

 .لرزاند

 

 

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   725 | 1196 

 

  نظرچشم#

 ۱۷۹پارت#

 

 !حاال کن بازش -

 

 آرام را اشجسمان   تنش کیم تا بردیم فرو را دهانش آب

 .کندیم باز کی به کی را کادو یهاچسب دیترد با .کند

 پاره کادو یکاغذها یجا چیه تا کند یم را تالشش تمام

 .کندیم بازش هاچسب از فقط و نشود

 

زده چمباتمه شیگلو  در همه هاحرف و لرزدیم دستانش

 و مانندیم شیگلو  در همه هاحرف ک است متنفر .اند

 .شنودنیم را شیصدا خودش جز کش

 

 و کشدیم ونی  ب بسته داخل از را رنگ اهیس یپارچه

 :دیگو یم آن یتا کردم باز بدون
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 .دیدیکش زحمت یلیخ ممنونم -

 

یم و بردیم باال را شیموها .کندیم فوت را نفسش عیلی  ام

 :دیگو 

 

 .کن بازش حداقل -

 

 تور یهای   آست رس دنید با و کندیم باز را پارچه یتا حوا

 به را درشتش چشمان .شودیم متعجب اششده یدوز 

 اشک .کندیم نگاه را عرن   چادر بعد و دوزدیم عیلی  ام

یم ذوق با و زندیم حدقه دارش خش یهاعسیل انیم

 :دیگو 

 

 .شهینم باورم .ممنونم یوا -
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 ؟یدار  دوسش -

 

  یهالباس با همانطور و دهد یم تکان رس
 

 را چادر خانیک

یک خواب اتاق داخل و کندیم رس با  در که رودیم مشی 

 یبرا تنها عیلی  ام و است بوده حوا اتاق هفته کی نیا

 .نهاده آن در را شیپا رسکش  

 

 یهالبه و کندیم مرتب رسش یرو  را چادر خوشحایل با

 .کندیم نگاه دقت با و آوردیم باال را نشیآست

 

 :پرسدیم و شودیم اتاق وارد هم عیلی  ام

 

 خوبه؟ -

 

 .خنددیم وقت چند و نیچند از بعد حوا چشمان

یم افتیدر  چشمانش همان از را تیرضا برق عیلی  ام
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مطمی    را مرد شودیم دهیکش اطراف به که هم لبش .کند

 .کندیم تر

 

  .کنم تشکر یچطور  دونمنیم .ممنون .یلیخ -

 

 :دیگو یم و دهدیم فشار دندان ریز  را لبش

 

 کنم؟ رسم چادر نداره بیع ،عن  ی -

 

 .دمیخر نیم برات داشت بیع اگر -

 

 ذوق .چرخدیم شکمش درون پروانه به هیشب یی   چ

 ریز  به را خون کندیم احساس که یر یناپذ وصف

 در است وقت یلیخ که ن  گرما .دواندیم پوستش

 .چسبدیم جانش به دوباره بسته خی وجودش
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 .شهنیم باورم -

 

 قدیم ناخواسته حوا و شودیم کشینزد قدم کی عیلی  ام

یم برخورد تخت ی   ت یلبه به شیپا پشت .رودیم عقب به

 .دیگو یم آرایم آخ و کند

 

 

  نظرچشم#

 ۱۸۰پارت#

 

بریم شیآرا ی   م یرو  از را حوا کوچک جواهرات یجعبه

  .گرددیم یی   چ دنبال داخلش و دارد

 آورددریم را یی   چ چه عیلی  ام که شودنیم متوجه حوا

یم عیلی  ام دست ی  اس راستش دست بعد لحظه چند ویل

 .دیآیم باال سمت به اجبار به و شود
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 با عیلی  ام …زریفر  هم دیشا !شودیم خچالی یدما هم

 ی   آست به حوا نظرچشم اتصال مشغول قیدق و آرامش

 :دیگو یم لب ریز  و شودیم چادرش

 

 .ی   یبب ندارن چشم مردم ار،ین درش -

 

 که یبار  ی   اول به هیشب ،اویل یروزها همان به هیشب

 از بعد هم هنوز .زدیر یم فرو دلش …گرفت را دستش

نفس هرم کنار از گذر بار هر با وقت نیچند گذشت

 .افتدیم تپش به دلش و دی  گیم گر تنش عیلی  ام یها

 

  مشیک شلوار و بلوز آن با
 

 کش با که ن  موها و خانیک

 است دار خنده رسکردنش چادر است،بسته رسش پشت

 لبخند تواندنیم رودیم ونی  ب اتاق از عیلی  ام وقن   ویل

 .بزند کنار لب یرو  از را کمرنگش

 

 ؟کن  نیم باز رو اشهیبق -
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 ونی  ب اتاق داخل از کندیم مجبورش عیلی  ام یصدا

یم فکر و داردبریم رسش یرو  از لبخند با را چادر .دیایب

 !است شده راه به رس عیلی  ام که کند

 حاال نبود هم خانه حن   هاشب بعض   که یاعیلی  ام

 هم هاصبح و دیآیم خانه به یعاد ساعت از زودتر

  .رودیم رترید

 

 مشیک چادر شیبرا حن   و است جمع حوا به حواسش

 .کندیم حس را شیاعال جنس وضوح به .است دهیخر 

 هیشب قایدق نشیآست لب ناتییتز  …لخت و است سبک

 قناعت بخاطر شهیهم که یی   چ …حوا یقهیسل به

 .رفتنیم سمتش

 

 .کنم تشکر ازتون یچجور  دونمنیم -

 

 .ازت -
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یم طرف دو از را است دستش در که پشمیک یبسته

نیم نگاه متعجب یحوا به .شود باز زرورقش تا کشد

 .است ستادهیا راه وسط چه یبرا که داندیم ویل کند

 

 ؟جر  -

 

 .جان حوا نفرم هی …ازت !کنم تشکر ازت -

 

 نگاهش .است کرده را جانش قصد عیلی  ام .جان حوا

 نگاه حرکاتش تمام به هی  خ و است کرده ی  گ عیلی  ام یرو 

 و گذراندیم نظر از را شانشیپر  پشت پر یموها .کندیم

  .نگردیم خمارش چشمان

 

یم را انگشتانش تعداد و آوردیم باال را خودش دست

 ی  غ ی   چ اگر که داشتند یباور  نوجوان   در .شمارد
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 توانندیم دستشان انگشتان شمردن با نندیبب یا منتظره

 .داریب ای خوابند بفهمند و شوند باخی   ماجرا صحت  از

 

 که است انگشتانش سه یشماره یرو  پنجم بار یبرا

 :دیگو یم عیلی  ام

 

 .گهید ایب -

 

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۸۱پارت#

 

 .بزنم تا رو چادرم -
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 یهالب ناخواسته که است قیعم یقدر  به لبخندش

یم نه،یک از پر یمرد .شوندیم وادار خنده به عیلی  ام

 توانسته عسیل چشم یدخی   چطور که داندنیم و خندد

 یزدهشتاب حرکات به .کند وادار خنده به را لبانش است

  چطور که داندنیم و کندیم نگاه دخی  
 
خورده گره زندیک

  .شودیم وصل متانت نیا به اش

همه یمحتو  شیهاعکس یمحتو  یبجا حاال که یدخی  

  ی
 
 ن  هالپ آن با .است کرده خودش آن از را اشزندیک

 شودیم دهیدزد که نگایه و شودیم رسخ خجالت از که

 را شیهامشغله و کار تمام یهفته کی که کرده یکار 

 .بگذارد کنار

 

 :دیگو یم هزارم بار یبرا و زندیم تا را چادرش ذوق با حوا

 

 ازین گرونن یلیخ چادرا نیا .قشنگه یلیخ واقعا مرش -

 .دیوفتیب خرج یتو  انقدر نبود
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 .کنم روشن دیبا رو جمالتت اصالح -

 

 هان؟ -

 

یم خم همانطور گذاردیم نفره تک مبل یرو  که را چادر

 منگ و جیگ .گرددیم عیلی  ام حرف یمعنا دنبال و ماند

یم ورق ذهنش یدهخدا در و گرددیم کلمات دنبال به

 .چسبندنیم ذهنش دست به هاکاغذ ویل زند

 

 .نفرم هی من …تو .خانم حوا بودم تو قبال !وفن  یب -

 

 .دیببخش بله -

 

 یکی عیلی  ام که طور همان و دهدیم تکان هم را رسش

 رادر بسته کندیم پرت حوا سمت به را ها کادو از گرید
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یم باز خودش هم را هابسته از گرید یکی …دی  گیم هوا

 .کند

 

 درون بوت و فیک حن   و شال پالتو، شلوار، ،ی   شوم

 و شودیم رسخ حوا هرکدام شدن باز با .دارد قرار هابسته

 بار چند و نیچند بار هر و کندیم ذوق شانن  بایز  از

 یپالتو  …جذب ی   ج شلوار و قرمز ی   شوم .کندیم تشکر

 همه یاقهوه کفش و فیک و رنگ یشی   نازک موهر

 .دهدیم نشان را دارشیخر  یقهیسل و دقت

 

 یکار  قرار یبرا عسلماه در که ن  هالباس یاداور ی با حوا

 عیلی  ام .کندیم فروکش ذوقش لحظه کی بود دهیپوش

 است ممکن یتفکر  ی   چن نداند که است آن از ترزرنگ

 :دیایب دخی   نیا ذهن رساغ به
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 که ن  ای   چ کردم سیع ویل چطوره امقهیسل دونمنیم -

 گهید دوارمیام .بخرم برات رو ادیم خوشم خودم

 .نخرم لباس برات عزا از اومدن در بخاطر چوقتیه

 

ه .نگذشته روز چهل هنوز ویل ممنونم -  چهل بعد بهی 

 .ارمیدرب رو اهمیس روز

 

 .نجایا ایب -

 

 خواهدیم حوا از و کندیم اشاره کنارش به عیلی  ام

بان.ندیبنش مبل یرو  کنارش یم تند بارهکی به قلبش ض 

 که یانقطه به هی  خ نگاهش و گشاد چشمانش .شود

 .ماندیم قفل کندیم اشاره عیلی  ام

 

 .اریب شالم اون -
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ن آن از بخش   که یاقهوه قرمز، شال    پی 
 

 حوا .دارد پلنیک

یم عیلی  ام کنار لرزان یپاها با و داردبریم را شال دیترد با

 .…او به شدن کینزد از ترسدیم .دیآ

 

 .زمیعز  ی   بش -

 

 از کدام چیه به هیشب عیلی  ام زمیعز  .لرزدیم درون از

 در یروز  چیه به هیشب رفتارش .ستین شیهاگفی    زمیعز 

 .ستین شناسدیم را او که روزها نیا

 خواب شب آن دیشا .است بیغر  شیبرا عیلی  ام نیا

 .است دهید خواب را اتفاقات آن تمام دیشا .است بوده

 دهیدر  درنده وانیح کی مانند را تنش که کش آن دیشا

  .است نبوده عیلی  ام اصال است

 بود دهید دن   به سفر در که مسن   باز هوس مرد آن حن  

 نیا و بود خواب ی   چ همه هم دیشا !بود یگر ید کس

 .بود همرسش تمام ی   چ همه آل دهیا مرد
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  نظر_چشم#

 ۱۸۲پارت#

 

 و دی  گیم دستش از را شال عیلی  ام ندیبنش که آن از قبل

 خوردیم حوا چشم به شیبایز  نگار و نقش .کندیم بازش

 :کندیم اشاره ندیبیم رسپا را او که عیلی  ام و

 

 .گهید ی   بش -

 

 عیلی  ام به یلیخ کندیم احساس وقن   و ندینشیم آرام

 آن از شی  یب عیلی  ام .رودیم عقب کیم است کینزد

یم حوا یزانو  به را شیزانو  و دیآیم جلو را مقدار

 ریز  را شیموها و گذاردیم رسش یرو  را شال .چسباند

 .بردیم فرو شال
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 یموها یال و قهیشق یرو  عیلی  ام یهادست لمس

بان دهدنیم اجازه  قلبش تپش تمیر  .دیایب یی   پا قلبش ض 

به سه دو یاقهیدق و شودیم تندتر  .کوبدیم هم پشت ض 

 

 است یی   چ از بلندتر شیهاگوش در حوا قلب یصدا

 از را لبش .کندیم شکر بار هزاران را خدا .باشد دیبا که

 را کمرش شیخ که کندیم شکر خدارا و گزدیم درون

 .ندیبنیم عیلی  ام

 

 کندیم مجبورش و زندیم حوا یچانه ریز  دست عیلی  ام

 نگاهش قیعم ویل کمرنگ یلبخند با .کند بلند را رسش

 :دیگو یم و کندیم

 

 .ادیم بهت چقدر -

 

یم را هیثان چند نیا گذر است، باد و برق مثل شیبرا

یم گره هم در نگاهشان که یاهیثان چند ی   هم !میگو 
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 مهر کاشی    یبرا و بردیم جلو را صورتش عیلی  ام و خورد

 .شودیم قدمشیپ حوا یگونه یرو  بوسه

 

یم وصل حوا تن به برق وولت ستیب و ستیدو  که انگار

 .ماندیم حرکت ن   و شودیم خشک .شود

 صورتش با می  یلیم چند یفاصله با بوسه از بعد عیلی  ام

یم حوا یگونه یرو  شیهانفس داغ   .ماندیم حرکت ن  

 …دیبگو  کجا از کندیم فکر کالم ن   و ندینش

یم شیهاشانه رایه و خوردیم رس حوا رس یرو  از شال

 .اندمانده حرکت ن   همانطور شده مسخ دو هر .شود

 تابانهیب عیلی  ام و یکینزد نیا از لرزدیم و ترسدیم حوا

 .کندیم شیتمنا

 

 ؟ترشیم ازم -

 

 به را اششان  یپ .دهدیم قرار حوا یشانه یرو  را رسش

 از را دستش .دهدیم فشار اشرسشانه یرو  استخوان
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 را شکمش گرید طرف از و بردیم کمرش پشت طرف کی

 .دی  گیم

ک خواهدنیم دلش .شودیم حوا ترس متوجه  را دخی 

ساند نیا از شیب   کاق   یاندازه به .بی 
 
 او یبرا را زندیک

 .است کرده جهنم

 

 ینطور یا نخواه .کنمیم بغلت فقط .ندارم تیکار  -

 نصفه بس از شدم خسته .تونمنیم .باشمت نداشته

 .کردم نگاهت خواب یتو  شب

 

 .رسدیم هم عیلی  ام گوش به حوا قلب یصدا بار نیا

یم خارج عیلی  ام دهان از هاحرف نیا شودنیم باورش

 .شود

 

 

  نظر_چشم#
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 ۱۸۳پارت#

 

 .خانم حوا ندارم تو بجز رو چکشیه ایدن نیا یتو  من -

 

 را شهر نیا دخی   نیدلخورتر  حن   که ستیچ عشق

 و دهد حرکت را جانش ن   دستان که کندیم یقو  انقدر

 اورد؟یب باال

 

بداخالق و کندیم گرم را حوا دل که ستیحال چه عشق

 دهد؟یم جا حوا دل در را شهر نیا مرد نینامردتر  و نیتر 

 

 .ندارم رو کش تو از ی  غ منم -

 

 است دلخور .دارد هم بغض .دیگو یم لرزان و آرام حوا

 ناراحت .بزند پس را مرد نیا آغوش شودنیم لیدل ویل
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 و است درد هم که ن  جا تنها شودنیم لیدل ویل است

 .کند دور خودش از را درمان هم

 

 اشن  دارا تنها و همدم تنها هاشب نیا که یاعیلی  ام

 پس را او تواندنیم …بوده همراهش و مونس تنها بوده،

 .کند سلب خودش از را آغوش نیا و بزند

 

س .زنمنیم بهت دست .خانم نلرز -  …نی 

 

 به را او و رساندیم حوا یموها پشت به را دستش

  .چسباندیم خودش

 

 .تونمنیم ویل خوامتیم -

 

 دستشان از افسارش .کوبدیم محکم شانیهردو  ینهیس

 .است درفته
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 یرو  به حن   و بخش  یم که خانیم انقدر دونمیم -

 .یار ینم خودتم

 

 در را حوا هم قسمن   تا ویل است درست حرفش نیا

یم باعث حرف نیا انگار .دهدیم قرار شده انجام عمل

 در را حرفش دارد تیشکا و گله قصد حوا اگر حن   شود

 .بماند ساکت و کند خفه گلو

 

 لبش و شودیم سیخ عیلی  ام یترقوه یرو  حوا چشمان

 مطمی    ویل است نشده صاف دلش .ندینشیم خنده به

 ن  خدا .است داده را شیهاخون   جواب خدا که است

 و بخشش است انداخته دلش در را محبت نیا که

 خدا درگاه به جا کی قطعا .آوردیم شیبرا هم را آرامشش

 .است شده پاداشش نیا که است کرده خون  

 شکن   اتیی  تغ همه نیا و عیلی  ام در تحول همه نیا

 .دی  گیم نشات خدا جانب از تنها
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 را شال و ستدیایم ناخوداگاه حوا شوندیم دور که هم از

 خم هاکاغذ کردن جمع یبرا .کندیم باز گردنش دور از

 .داردبریم را ها آن کی به کی و شودیم

 

 با برام یلیخ ممنون .دارم دوسشون یلیخ ،مرش -

 .ارزشت

 

 ی  غ به اندازدیم جا همه به را نگاهش و زندیم حرف تند

 همه و کندیم کار شتابزده .عیلی  ام صورت و چشمان از

 .کندیم جمع فرفره به هیشب را

 

 !خانم -

 

 :دیگو یم که افتدیم عیلی  ام لبخند به چشمش و ستدیایم
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 نظرت چشم یچالهاهیس ویل شد، جر  دمینفهم من -

 .کرد غرقم

 

 

  نظر_چشم#

 ۱۸۴پارت#

 

*** 

 

 ؟یبر  یخوایم ن  جا -

 

 نیی  ش یچا قلپ کی و گذاردیم دهانش در را لقمه

 و است شده داریب شهیهم از زودتر حوا .خوردیم شیرو 

 .است ظروف ن  جابجا مشغول آماده و حاض  
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 .مامانم شیپ برم خوامیم -

 

 جلسه عیلی  ام که داندیم .است زهرا بهشت به منظورش

 .کند همرایه را او تواندنیم و دارد

 

 تنها؟ -

 

 به و داردبریم را شیچا فنجان و بنددیم را نتیکاب در

خانه داخل ینفره دو ی   م سمت  :دیآیم آشیر 

 

 .رمیم تاکش با -

 

 .میی  م هم با خب -
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 عیلی  ام رفی    زهرا بهشت خاطر به که است نگران

یم عی    رس  ی   هم یبرا اندازدیب عقب را کارش شود مجبور

 :دیگو 

 

 .برم تونمیم .دیدار  جلسه شما نه -

 

 ؟یاینم خودت مگه .ظهره از بعد سه ساعت جلسه -

 

 محل به حوا نداشت دوست عیلی  ام که بود وقت یلیخ

 .بماند خانه در تا بود خواسته برگشی    از بعد .دیایب کار

 

 …مگه -

 

 کنم؟ هندل تنه هی رو مهیم نیا به جلسه یدار  انتظار -
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 منتظر نوشدیم یچا که همونطور و باال داده ابروشو هی

  .است حوا جواب

 حوا و دهدیم قرار دهانش داخل را یبعد یلقمه عیلی  ام

 بردیم فرو که را دهانش یمحتو  .کندیم نگاه او به متفکر

 :دهدیم ادامه

 

کت هم بعد زهرا بهشت میی  م -  ی   تم چادر هی فقط .رس 

کت یبرا  .ش  یم خایک زهرا بهشت چون بردار رس 

 

یم متعجب عیلی  ام از شی  یب گذردیم که یاقهیدق هر

 از بعد و دیبوس را اششان  یپ که قبل شب از آن .شود

 .چادر بابت رفتارش هم نیا و کرد ترک را اتاق ی  بخ شب

 

 نابود را چادرش طور آن که یمرد کندنیم باور اصال

کت داخل تا بردارد یی   تم چادر خواهدیم بود کرده  از رس 

 !کند استفاده آن
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 .نشه رید که شمیم حاض   االن -

 

 .بعد بخور رو اتصبحانه شهینم رید -

 

یم حوا طرف به .مالدیم ی  پن شیرو  و داردبریم نان   تکه

 :دیگو یم و دی  گ

 

 .بخور نویا ایب -

 

یم فکر است کرده اضافه که ن  لویک پنج چهار به حوا

  .دی  گیم عیلی  ام دست از را لقمه تشکر با و کند

 

 بهم یداد ی   چ انقدر مدت نیا .بسمه ی   هم .ممنون -

 .شدم چاق که خوردم

 

 .شده فیضع بدنت بخور .هیسالمت مهم -
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  نظر_چشم#

 ۱۸۵پارت#

 

  واقعا که انگار
 
 .است داده نشان را گرشید یرو  زندیک

 داده حوا دل به دل و کرده دایپ را اشواقیع خود عیلی  ام

 .است

 

 .است انینما کامل طور به حوا صورت در تیرضا

یم قرار ی   ماش داخل را هاظرف و خوردیم را صبحانه

 دهم انجام یکار  تا ندینشیم تاپلپ پشت عیلی  ام .دهد

 .رودیم اتاق به شدن حاض   یبرا حوا ی   ح ی   هم و
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 حالت آن از اشدهیپر  رنگ صورت تا کندیم شیآرا کیم

 با را خالدارش مشیک یرورس  و شود خارج روح شبه

 کنار یدار  ی  زنج یانقره سنجاق و بنددیم کامل حجاب

 .زندیم رسش

 

ساده چادر و گذاردیم فیک داخل را عیلی  ام ن  اهدا چادر

 .کندیم رس را اشیمیقد ی

 چند و دیآیم باال عیلی  ام نگاه شودیم خارج اتاق از وقن  

 .شوندیم رایه هم با و بنددیم را تاپلپ بعد لحظه

 

کت نیبر  شما نیدار  کار اگر -  زهرا بهشت از بعد من رس 

 .امیم

 

 .بگو درستشو -
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جمله دنیفهم دنبال به و بردیم باال همزمان را شیابروها

 .کندیم نگاه را عیلی  ام اش

 

 …یدار  کار اگر -

 

 :دیگو یم و خنددیم قیعم حوا

 

ام با عمویم یهامکان یتو  -  .شهیم احی 

 

 عیلی  ام .خنددیم زیر  و دی  گیم دهانش یجلو  را دستش

 :دیگو یم آسانسور ستادنیا با و دی  گیم را حوا آزاد دست

 

 .ستین کش تو و من جز که نجایا -

 

  .کشدیم خودش دنبال به نگیپارگ داخل را او و
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 .بود اری   ب دی  بگ را دستش زن   که آن از شهیهم

ان   از بخصوص  شدندیم زانیآو  شیبازو  به که دخی 

 قدم شیپ حوا دست گرفی    یبرا خودش حاال .بود متنفر

 .داشت همرایه طلب او از و شدیم

 

رفتار نیا با که بود وجودش احساسان   بخش تنها حوا اما

 هاشب همچنان درونش زخیم بخش و شدیم ارضا ها

 رسش به ن  بال چه که کردیم یاداور ی شیبرا خواب در

 .است آمده

 

 کیم از بعد و کشدنیم طول ادیز  رفتنشان زهرا بهشت

یم رسخ را حوا سیخ چشمان که خواندن قرآن و دعا

 به و شوندیم بلند تازه، دارنم یهاقی   کنار از کند،

کت سمت  .روندیم رس 

کن   وع جا همان از ی   چ همه روز کی که رس   …شد رس 

  که محیل
 
 .کرد رو و ریز  روز کی در را حوا زندیک
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  نظر_چشم#

 ۱۸۶پارت#

 

 با .است نشسته قبیل منش   یجا ساله پنجاه حدودا زن  

ام با و شود یم بلند جا از وردشان یم سالم ها آن به احی 

 .دیگو 

 پاسخ را سالمش نرمش یاذره بدون و مقتدرانه عیلی  ام

 هم یرو  یهابرگه بررش مشغول شی   م یجلو  و دهدیم

 .شودیم گذاشته

 

  .هسی    همرسم یعلو  خانم ،شیرئ خانم -
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 عیلی  ام .کندیم گم را شیپا و دست معرق   نیا از حوا

 قرار حوا یشانه پشت را دستش و کندیم بلند را هابرگه

 :دهدیم

 

 یاز ین دیبگ بهش دیتونیم دیداشت بنده با یکار  هر -

 .دفی   داخل دیایب خودتون ستین

 

 با شیرئ خانم که کندیم نگاه را عیلی  ام تعجب با حوا

 کندیم نیمز  را اشداشتن   دوست صورت مهربان لبخند

 :دیگو یم و

 

 .خوشبختم باهاتون ن  آشنا از -

 

 .ی   همچن -
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 عیلی  ام که زندیم شیرئ خانم به یازده خجالت لبخند

 دی  بگ نفش خواهدیم که ی   هم .داردبریم را دستش

 خایل یجا در و دهدیم قلقلک را دستش انگشتانش

 .رودیم فرو ها آن انیم

 

 شیرئ خانم ایلیخیب با عیلی  ام ویل آوردیم باال را نگاهش

 :است داده قرار خطاب را

 

 و دیکن حاض   رو جلسه اتاق لطفا .میدار  جلسه امروز -

 .دینکن وصل گرفت تماس زمان اون هم هرکش

 

 سمت به عیلی  ام کی   یم امر اطاعت که شیرئ خانم

 یحوا و ستدیایم راه انیم .افتدیم راه به خودش اتاق

 .شودیم ستادنیا به مجبور هم متعجب

 

 .اتاقم ادیب دیبگ ماین به ،راسن   -
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 کار اتاق ونی  ب که خودش ی   م سمت به را حوا دوباره و

 .کشدیم دارد قرار عیلی  ام

 را قبیل یجا یاساده و نو ی   م .است کرده یی  تغ حوا ی   م

 قرار قبیل ستمیس یجا به کوچیک تاپ لپ .است گرفته

 .است ی   م پشت راحن   گردان صندیل و دارد

 

 راحته؟ تیصندل ی   بب ی   بش -

 

 .نبود بد هم ی   م حن   .نبود بد .افتدیم قبیل صندیل ادی

 .ترراحت قطعا و است شده قبل از باتریز  فقط

 

 !بود خوب که ایقبل -

 

ه نایا -  .باش   راحت دیبا .بهی 
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 .ی   کنیم معذب رو من نیدار  -

 

 :دیگو یم و کندیم فوت را نفسش عصن   عیلی  ام

 

وع باز -  .کرد رس 

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۸۷پارت#

 

 اوردیدرب را آن دیبا که دارد دیترد .کشدیم باال را چادرش

 !نه ای

 هم نیا از ترقبل حن   که ندیبیم کندیم فکر که کیم

 و دیپوشیم بلند یعبا گایه .نداشت رس به چادر شهیهم

  …اهنی  پ حن   گایه
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 یبرا را آن .یلجباز  رس از نه و دارد دوست را چادر

  .پسنددیم تشیماه

 مناسب خودش دید از که را شیهالباس برج   معموال

 .پوشدیم چادر با ستین

 .است بخشلذت شیبرا دی  گیم آن از که ایلیخ آرامش

 .بودنش کامل حجاب اجبار ضفا نه

 

یم تشکر بار ی   هزارم و دهدیم قرار ی   م یرو  را فشیک

 .است رفته در دستش از شیهاتشکر تعداد گرید .کند

 

 بدم؟ انجام دینبا یکار  -

 

 منتظر و کرده شلوارش بیجدر را شیهادست عیلی  ام

 .ندیبنش تا حواست

 

 .نه -
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 :دیگو یم لبخند با و دی  گیم قرار ی   م پشت

 

 .دارم دوسش یلیخ .قشنگه یلیخ -

 

 :دیگو یم و افتدیم راه اتاق سمت به تیرضا با عیلی  ام

 

 .منتظرتم دو ساعت -

 

 یجلو  ماین بعد لحظه چند و بنددیم را اتاق در عیلی  ام

 افتاده یی   پا یرس  با و است معذب .دی  گیم قرار شیرو 

 .شود یم بلند پرشاحوال یبرا

 

 .دیار یم فیترس   دونستمنیم د؟یهست شما یعلو  خانم -

 .باشه آخرتون غم انشاهللا .کنه رحمت رو مادرتون خدا
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 :دیگو یم و کندیم تشکر جواب ریز  به رس طورهمان

 

 .داره نگه رو زاتونیعز  خدا -

 

 داخله؟ خودش.ممنون -

 

 .هسی    شما منتظر بله -

 

 اتاق سمت به هم خودش و ندیبنش حوا تا کندیم اشاره

 از مقدار نیا .است بیعج رفتارش .رودیم عیلی  ام

 نداشت انتظار اصال .ستین یعیطب رفتارش در تعجب

 .ندیبب جا آن را حوا

 

 بحث که انگار .شنودیم نامفهوم ن  صدا ماین ورود از بعد

 .کاق   یاندازه به نه ویل است قیعا عیلی  ام اتاق !کنندیم

 .است دنیشن قابل کیم ونی  ب از برود باال صدا کیم اگر
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یم بلند جا از .دهد گوش را هاحرف خواهدنیم دلش

 .رودیم آبدارخانه به یچا خی   یر  یبرا و شود

 دوباره وقن   و زندیم شیرئ خانم به یلبخند راه انیم

 :دیگو یم ماین که شنودیم گرددبریم شی   م پشت

 

یم بفهمه اگر !احمق   کنمیم حس دارم که هیبار  ی   اول -

 ؟کن   کاریچ یخوا

 

یم دستانش انیم را یچا .شنودنیم را عیلی  ام یصدا

 چند ویل دیگو یم چه اینم که فهمدنیم .ندینشیم و دی  گ

کت عیلی  ام غرش یصدا بعد لحظه  .کندیم پر را رس 

 

یم تو چشم از من وفتهیب اتفاق   ی   همچ اگر !شوخفه -

 .دون  یم رو نیا که ن  تو فقط .نمیب
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 ادیفر  ینطور یا وقت چیه عیلی  ام .دهدیم بد گواه دلش

 .کشدنیم

 

 گفن   وقت هر توان؟ یمسخره مردم مگه  !بابا برو -

 نجایا شیاورد برداشن   شن؟ زنده گفن   وقت هر نی  بم

 بشه؟ جر  که

 

 

  نظرچشم#

 ۱۸۸پارت#

 

 خودش به ماین منظور کندیم فکر .دارد ن  یعج احساس

 و دهد گوش رو شانیهاحرف خواهد یم .است

 درسن   کار که زندیم ترس   خودش به ویل اوردیرسدرب

  .ستین

 :دیگو یم و کندیم باز را اتاق در عیلی  ام لحظه همان
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 ؟شیرئ خانم .انیم االن شد، دو ساعت -

 

 تمام حوا و شودیم تمام جا همان ماین و عیلی  ام بحث

  .شودنیم دور دو آن یهاصحبت از فکرش جلسه مدت

کت به را او لیدل ن   عیلی  ام  واقع در و است آورده رس 

  .ندارد او با یکار  چیه

 تنها …مشکیل پیتا نه و هست یاترجمه به ازین نه

 .شودیم برگزار خون   به که است آرام یامذاکره

 بعد کیم و روندیم ونی  ب ن  رایپذ از پس هاهمانیم

 .شودیم خارج اتاقش از عیلی  ام

 

 :کشدیم را تنش و بردیم رسش یباال را شیهادست

 

 !مایبود خونه میشد تنبل -
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  .خنددیم آرام حوا

 

 ام؟یب دیگفت چرا .دیندار  یکار  من با که شما -

 

یم هیتک آن یلبه را دستانش و شودیم بلند ی   م پشت از

یم ی   م پشت به اتاقش در سمت همان از عیلی  ام .دهد

 :دهدیم هیتک ی   م به حوا کنار و دیآ

 

 .دارم یلیخ که کار -

 

یم نگاه یطور  کی .شودیم پاچه دست کنارش مرد نگاه از

 .کندیم معذب را او که کند

سد سوال شیکارها و شغل بابت خواهدیم یم فکر و بیر

 خالف بخواهد او از که است تیموقع نیبهی   کند

 مشکل امروزشان قرارداد یکجا چیه که البته .نکند

 .نداشت
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سم؟ یی   چ هی شهیم -  بیر

 

 !رسکارا ادیب باهاش آدم زن جالبه -

 

 کیم را حوا هم ی   هم .نکرد حوا حرف به توجیه اصال

 .کندیم دمغ

 

س خانم، بگو -  .بیر

 

 .چر یه نه -

 

 عیلی  ام .دی  گیم ی   م از را اش هیتک و دزددیم چشم

 شی  یب اشفاصله دهدنیم اجازه و داردیم نگه را شیبازو 

 .شود
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 .کنمیم تعجب خودم که کنمیم ن  کارا هی دارم -

 

 :پرسدیم کندیم نگاهش هی  خ

 

 ؟جر  -

 

  خواسن  یم جر  -
 

 ؟بیک

 

نیم جواب به سوالش کند اضار هم هرچقدر که داندیم

 :کندیم یی  گیپ را اش قبیل سوال ی   هم یبرا رسد

 

 رو، هست کار یتو  که هرخالق   کنم، خواهش شهیم -

 د؟یبذار  کنار

 

 در زنانه ن  صدا که است نشده منعقد اشجمله هنوز

کت یم هم به را در و کشدیم غیج کش .چدیپیم رس 
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یم تاراج به لحظه از کمی   در شاننفره دو خلوت .کوبد

 .رود

 

 !نجایا یایم که باالخره !خان عیلی  ام یآقا -

 

 

  نظرچشم#

 ۱۸۹پارت#

 

یم که ن  صدا دنبال به و دی  گیم فاصله حوا از عیلی  ام

  .شناسدنیم را صدا .داردبریم قدم دیآ

 را وجودش یهمه خطر احساس .رودیم دنبالش به حوا

 .گذاردنیم آرامش الیخ و فکر .است گرفته فرا

 

 یرو  که دسن   فیک با یبلوند مو بلند قد دخی  

دهیکش یپاها که کوتاه ن  پالتو با است انداخته ساعدش
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 شیرئ خانم ی   م کنار است گذاشته شینما به را اش

 .دارد کردنش آرام در سیع شیرئ خانم و ستادهیا

 

 :کند یم سکوت شیرئ خانم عیلی  ام دنیرس با

 

ه چه - م خانم کاره محل نجایا ؟!خی   .محی 

 

 عیلی  ام چشمان در بلند یهامژه و برجسته لبان با دخی  

 یکاغذ کند نگاه فشیک به که نیا بدون و شودیم هی  خ

 .آوردیم ونی  ب داخلش از

 

 آشنا امسال دوست پارسال .یکرد ن  نما رخ !به به -

 ؟کن  یم بالک .خان عیلی  ام یآقا
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 همانطور دخی   ویل کندیم اشاره در سمت به عیلی  ام

 خواهدیم .ستدیایم دارفاصله کیم حوا .دیآیم جلوتر

  باز بفهمد
 
 .است زده رقم شیبرا یایباز  چه زندیک

 

 شیرئ خانم داده؟ راه نجایا شمارو یک .ونی  ب دییبفرما -

 م؟ینداشت جلسه مگه د؟یکرد باز رو در جر  یبرا

 

 داندنیم .است ستادهیا شی   م پشت دهیترس شیرئ خانم

 :دیگو یم لکنت با .بدهد جوان   چه

 

 …رفی    …جلسه -

 

 ؟یبر  در یخوایم جر  از -

 

 :دیگو یم و چرخدیم حوا سمت به عیلی  ام
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 .من اتاق یتو  برو -

 

 به شیبازو  به دادن فشار با را بلند قد دخی   کندیم سیع

 .خوردنیم تکان شیجا از حوا و کند تیهدا در سمت

 :کوبدیم عیلی  ام ینهیس در را برگه و زندیم داد دخی  

 

 زر زر بعد کن جمع رو یزد که یگند ایب که،یمرت چته -

 .کن

 

 :دیگو یم بلند و دهدیم هلش عیلی  ام

 

 .بفهم دهنتو حرف -

 

 ازت ون؟ی  ب یبنداز  منو یخوایم االن یکرد کارتو -

ف ن   کنمیم تیشکا  !امحامله ازت من !رس 
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  نظرچشم#

 ۱۹۰پارت#

 

 ویل ستدیایم حرکت از یالحظه مبهوت و مات عیلی  ام

 .کند غلبه او به شوک دهدنیم اجازه

 

 !بده حواله گهید یجا تویروز  خدا برو ایب -

 

 دهیم نشون ویچ همه شیآزما تیمسئول ن   بدبخت -

 تمام با تونمیم ویل نکن قبول یخوایم !همت جناب

گزار   .بدم باد به دودمانتو کنم صحبت ایخی 

 

 دی  گیم را اشفک و کشدیم ششیر  ته به دسن   عیلی  ام

 درون شیهادندان آوردیم که یفشار  و حرص از تا

 .نشود خرد دهانش
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م خانم -  یکرد فکر  .شناسمنیم شمارو اصال من محی 

ا نیا از جا نیا ادیم تی  گ ی   چ هی  ی  گیپ برو .ستین خی 

 !هیک از اتبچه و یبود دهیخواب ایک ریز  ی   بب شو

 

 یصحنه به متعجب و گذاردیم دهانش یرو  دست حوا

 را ذهنش گذشته یروزها یهمه .شودیم هی  خ شیروبرو 

  .کند شک عیلی  ام به که است کرده یز یر  برنامه نطوریا

 که است دهیچ نطوریا را ذهنش گذشته اتفاقات تمام

 .بداند مقض را عیلی  ام

 

 هر امابون  یخ من مگه بفهم رو دهنت حرف !کهیمرت -

 .کنمیم رسوات !آشغال باشم؟ یکی با شب

 

کت از و دهدیم هل را عیلی  ام  عیلی  ام .شودیم خارج رس 

یم حوا سمت به و کشدیم اششان  یپ به دست عصبان  

 .چرخد
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 قابلی  غ شیبرا .است اشفروپاش   به کینزد چارهیب دخی  

 یمادر  یادعا و دیایب نفر کی لحظه هر که ستین باور

 .باشد داشته را عیلی  ام از یفرزند یبرا

 

 .دیار یب آب وانیل هی -

 

 تکان   چیه او ویل کندیم تند حوا سمت به را شیهاقدم

 :فرستدیم لعنت لب ریز  عصبان   .خوردنیم

 

 …تف شانس نیا به تف -

 

 .گذاردیم صورتش یرو  را دستش و ستدیایم حوا یجلو 

 

  خانم؟ خون   -
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 حاال که نامعلویم ینقطه .کندنیم نگاهش حن   حوا

 .داده قرار چشمانش هدف را است عیلی  ام ینهیس وسط

 کندیم تشکر عیلی  ام و آوردیم را آب وانیل شیرئ خانم

 :دی  گیم حوا لب یجلو  و

 

 …بخور کمی -

 

 را خودش خواهدنیم …دیگو نیم یی   چ !دهدنیم حیتوض

 است شده محکوم بابتش لحظه ی   هم که گنایه از

 .کند خالص

 

 

  نظرچشم#

 ۱۹۱پارت#

 

 .ادیب جا حالت کمی بخور …زمیعز  !خانمم -
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 حوا کندیم اضار هرچه عیلی  ام .کندنیم باز هم از لب

 .خوردنیم تکان

 

ه نیا اصال من -  .رو دهنت کن باز .شناسمنیم رو دخی 

 

 :دی  گیم را حوا دست و دهدیم شیرئ خانم به را وانیل

 

 …نجایا ی   بش ایب -

 

 !یکرد کارش جر  باز -

 

 …شو خفه ماین -
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 آتش او چرا فهمدنیم .است خرد ماین دست از اعصابش

 و بود خودش زانیآو  قبل روز چند تا !شودیم معرکه اریب

 .کندیم موعظه شیبرا حاال

 

 را جانش ن   یهاقدم و زندیم پس را عیلی  ام دست حوا

 کارش ی   م سمت به ندیبیم خودش در که تالش   تمام با

 .کشاندیم

 همان عیلی  ام و شودنیم بلند شیرو  از ماین ی   سنگ نگاه

 :دیگو یم جا

 

 .خونه میبر  بردار رو لتیوسا -

 

 نجا؟یا یآورد شیبرداشت جر  یبرا اصال !مرد ض  یمر  تو -

 

 و کندیم بلند را شیصدا .دیآیم جوش به ماین دخالت از

 :کشدیم ادیفر 
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 و زن به راجع مونده ی   هم از؟یپ ته ای یاز یپ رس تو بابا -

یم دلم زنمه نه؟ سنه تورو !!!!بدم حیتوض بهت میزندگ

 !!!رسکار ادیب خواد

 

 و دهدیم هل رخ ماین عیلی  ام دی  گیم باال که شانیدعوا

 دست به را عیلی  ام یقهی .آوردیم هجوم سمتش به ماین

 و دهدیم فشار هم یرو  را شیهادندان یال از و دی  گیم

 :دیگو یم

 

 چشمم یجلو  از لحظه هی !!!!آشغال داره ربط د -

 نه؟ ای تهیحال تو …شده کابوسم !هی  نم

 

 که زمان   و کندیم جدا اشقهی از را ماین دستان عیلی  ام

 .افتدیم ی   زم یرو  ماین نکیع دهدیم هلش عقب به
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 را خودش لیوسا تا رودیم اتاقش سمت به رسدرگم

 حال نظر به و است نشسته شی   م پشت حوا .بردارد

 .دارد یبهی  

 

 .میبر  امیم االن شو حاض   -

 

 .شودیم بلند جا از حوا بنددیم که را اتاق در

 

 

 

  نظرچشم#

 ۱۹۲پارت#

 

کت مبل یرو  که ماین حن   و شیرئ خانم به توجه ن    رس 

 .رودیم ونی  ب و کندیم باز را در است نشسته
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 ی   هم ویل دیآیم ماین یصدا بعد و شیرئ خانم یصدا

یم محو آسانسور در پشت حوا شودیم باز در دوباره که

 .شود

 

 و دارد ن  یاهم احساساتش نه ست،ین مهم شیبرا گرید

  نه
 
 کش چیه که ن  جا برود .برود خواهدیم .اشزندیک

 بغل به غم یزانو  یبرا را یآباد کجا نا و برود .نباشد

 .ندیبرگز  گرفی   

 

  زرد تاکش یبرا را دستش مجتمع یی   پا
 

 دهدیم تکان رنیک

 اصال .کندیم تن به را چادرش شدن سوار از قبل و

 .کند رس به هم چادر دیبا که بود کرده فراموش

 

یم راننده از و دهدیم هیتک ی   ماش یشهیش به را رسش

و کنار را او تا خواهد  .کند ادهیپ می 

 

*** 
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عربده یصدا .دیآیم فرود ماین یگونه یرو  یبعد مشت

 شان معرکه دور به را محله اهل یهمه عیلی  ام یها

 .است کرده جمع

 .است شده پاره لبش یگوشه و خون   ماین صورت

 وزنش و آوردیم ورشی عیلی  ام سمت به زخیم همانطور

 و اندازدیم او یرو  است عیلی  ام از کمی   یلیخ که را

 .بدهد دست از را تعادلش شودیم موجب

 

  !!!!حرویم !!!!ناموش ن   !!!!کش…ک -

 

 .افتدیم ی   زم یرو  و دهدیم دست از را تعادلش عیلی  ام

 :دیگو یم بلند یمرد

 

 .جوونا بسه .دیش بلند دیبفرست صلوات -
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 :دیگو یم و کندیم کینزد عیلی  ام به را رسش ماین

 

 برو پاشو ؟یمرد !بسن   پشت از باباتم دست -

 بتون   اگر عمرا ویل کنمیم داشیپ می  م من !!!!دنبالش

 .کن   داشیپ

 

 لب یگوشه .زندیم کنار عیلی  ام یرو  از را وزنش

 یتر  میوخ تیوضع ماین ویل است شده پاره هم عیلی  ام

 .دارد

وع ساختمان الن   از که ن  دعوا  ابانیخ به و شد رس 

 .شد دهیکش

 عیلی  ام و ختیگر  ابانیخ به حوا برگرداندن یبرا ماین

 …او دنبال به هم

 

 یکی تو به هیچ زنم با ام رابطه و کجاست من زن نکهیا -

 !نداره ربیط چیه فهیمیم .نداره ربیط چیه
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  نظرچشم#

 ۱۹۳پارت#

 

  !نبود نیا وضعت که یبود آدم -

 

 یمداخله با ویل آوردیم هجوم سمتش به عیلی  ام

 سمت به کدام هر .شودیم ی  خ به ختم دعوا انیاطراف

یم اقدام حوا کردن دایپ یبرا و روندیم خودشان ی   ماش

 .کنند

 

 صبح آخر .است نرفته زهرا بهشت همرسش که داندیم

  !بودند جا آن
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یم زنگ زهرا به .ستین جا آن ویل رودیم خانه سمت به

 .ندارد حوا از یخی   هم او ویل زند

 !داندیم کرده را جانش قصد

 

 تماس او با تواندنیم حن   و کرده خاموش را تلفنش

 کی که کندیم احساس بار ی   دوم یبرا عیلی  ام .دی  بگ

  !زندیم لنگ وجودش در یی   چ

 داندیم خدا و کرد دایپ زهرا بهشت در را حوا اول یدفعه

 . نه ای کند شیدایپ بتواند بار نیا

 

ک  چادرش و است نشسته امامزاده رسد وارید کنج دخی 

 رساغ خلون   .کند هیگر  آرام تا گرفته صورتش یرو  را

د را شیدردها که ندارد  را دلش و درد که ندارد ن  جا .بی 

د  …بی 

 

یم چنگ را قلبش .خواهدنیم چیه و زندیم صدا را خدا

 .است کنارش خدا باشد مطمی    خواهدیم فقط ویل زند

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   787 | 1196 

 

 یب و حقارت همه نیا از بعد
 
 تحمل تواندنیم گرید چاریک

 و کند خم کمر انتیخ بار ریز  نیا از شیب تواندنیم .کند

 .نزدند دم

 

 :ندینشیم اششانه یرو  دسن  

 

که خانم، بردار -  …تی 

 

 هرچه که شودیم رد دلش از ویل ندهد تیاهم خواهدیم

 از را چادر کند، نگاه را زن که آن بدون .دی  بگ هست

 سمتش به شده دراز یلقمه و زندیم عقب صورتش یرو 

 .دی  گیم را

 

 .کنه قبول خدا -

 

 .انشاهللا بده رو قلبت حاجت خدا بخور، کن تین -
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 را رسش شودیم منتقل او به زن لحن با که خون   حس از

 .دارد یاداشتن   دوست دیشف صورت .کندیم بلند

 .اندازدیم ادشی به را مادرشوهرش نگاهش

 

یم عیلی  ام یبرا .کندیم روشن را گوش   و کندیم تشکر

 :سدینو 

 

 «.دینباش نگرانم .امصالح امامزاده »

 

 

  نظرچشم#

 ۱۹۴پارت#

 

 را شیهاعصب یسی    یبو  .کندیم باز را لقمه دور لونینا

  .کندیم نوازش
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 .زندیم یگاز  و رودیم ضعف دلش

 خاموش تلفنش یصفحه که خوردیم را لقمه ینصفه تا

 گرفی    تماس حال در ناشناس یاشماره .شودیم روشن و

 .است

 

 شده جفت یپاها یرو  و کشدیم لقمه رس به را لونینا

یم دقت هرچه ویل کندیم نگاه را شماره .دهدیم قرار اش

 .شناسدنیم کند

 

 آن از ناشناس یمرد یصدا .کندیم وصل را تماس

 .رسدیم نظر به نگران خط سمت

 

 ؟یی   کجا ؟ی   خوب یعلو  خانم -

 

کت معاون .است هورفر ماین که شودیم متوجه  .…رس 

 :دیگو یم او جواب در و شودیم پاچهدست
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 .ممنون .سالم -

 

 .دنبالتون امیب دیبد آدرس دیهست جا هر شدم نگرانتون -

 

 :کندیم تشکر .شودیم معذب

 

 .ممنون ستین ازین -

 

یم قطع او یرو  را تلفن بزند یگر ید حرف که آن بدون

نیم .است افتاده وجودش در که اتفاق   ترس از .کند

 است قرار اگر .کند صحبت گرید یمرد با ردیبپذ تواند

 .فهمدیم عیلی  ام جانب از بفهمد را یی   چ
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یم خاموش را گوش   ویل ندینشیم گرید چقدر داندنیم

یم کز وارید یگوشه .کندیم هیگر  و خواندیم نماز .کند

 .زندیم زار و کند

 

 فشیک در که را لقمه باق   و کشدیم رس به را چادرش 

 را هاکفش لونینا .دهدیم قرار دهان در است گذاشته

 و اهیس آسمان دنید با رسدیم در یجلو  تا و داردبریم

 .است گذشته یادیز  زمان که فهمدیم طیمح خلون  

 

 رودیم قدم چند تا .ندارد هم یادیز  پول .کندیم تند قدم

 :شنودیم آشنا ن  صدا

 

 ؟یاومد باالخره -

 

 .دهدیم سالم آرام و دزددیم را چشمانش رسج  
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 .خانم سالم -

 

 :دیگو یم و شودیم دراز سمتش به یامردانه دست

 

 .من به بده رو فتیک -

 

 .داردیم نگه را فشیک و کشدیم عقب ناگهان  

 

 .ممنون نه -

 

 خونه؟ میبر  -

 

 و گذاردیم کتفش پشت دست عیلی  ام و دهدنیم جوان  

 .کندیم تیهدا جلو به را او
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 نه .شوند ی   ماش سوار تا شوندیم طبقان   نگیپارک رایه

 نجایا که ندیبیم مناسب عیلی  ام نه و دارد حرق   حوا

 حیترج و شودیم رسدتر گذردیم هرچه هوا .کند صحبت

 .کنند صحبت ی   ماش داخل دهدیم

 

 :کندیم باز لب از لب کندیم حساب که را نگیپارک

 

ه نیا -  به خوادیم …اسپله و پول دنبال امروز، دخی 

 .کنه سکوت و بزنه بیج به یی   چ

 

 خارج فشیک داخل از شکیل مربیع یاپارچه دستمال حوا

یم سیخ را اشگوشه .کندیم باز را معدن   آب و کندیم

 :دیگو یم و کند

 

 .ستین مهم -
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  نظرچشم#

 ۱۹۵پارت#

 

 :دیگو یم و گذاردیم عیلی  ام لب یگوشه را دستمال

 

 .کنم اعتماد میزندگ یتو  بار نیآخر  یبرا بهت خوامیم -

 

 در که کیبار  یاکوچه .کشدیم کنار را ی   ماش عیلی  ام

 .کندیم عبور آن از ن  یماش معدود شب ساعت آن

 :دیگو یم و دی  گیم حوا دست از را دستمال

 

 .میکن صحبت بذار -
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یم صاف و آوردیم مییپا را دستش .کندنیم نگاهش حوا

 پف چشمان ی   ماش توریمان چراغ یکورسو  در .ندینش

 .کشدیم آتش را عیلی  ام دل حوا یکرده

 

 فکر چون کنم اعتماد خوامیم .میکن صحبت خوامنیم -

  کنمیم
 

نیم وقتچیه ویل .دهیخواب وجودت یتو  مردونیک

 .باشم داشته دوست قبل مثل تونم

 

یم درد قلبش .لرزدیم حرف نیا گفی    با هم خودش دل

  یبرا دشیام تنها عیلی  ام .دی  گ
 
 اگر داندنیم .بود زندیک

 یم شک ن   !کندیم چه باشد انیم در یابچه یپا واقعا

 …رود

 

خواسته به توجه ن   و کندیم مچاله دستش در را دستمال

وع حوا ی  :کندیم دادن حیتوض به رس 
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 و زن تونستم تا !کردم چرا نکردم، یکار  چیه گمینم -

 .کردم جمع دورم دخی  

 

یم باز هم از را لرزانش لبان و کندیم نگاهش بغض با حوا

 :کند

 

 ؟کن  یم افتخارم -

 

 دنیکش عقب با حوا که کند ناز را صورتش خواهدیم

 .ندارد کار نیا به یاعالقه چیه که دهدیم نشان رسش

 

 حساب افتخار پرسا ی   ب معموال ویل .ستین افتخار -

 .شهیم

 

 :بردیم باال را شیصدا ناخواسته و کندیم نگاهش عیلی  ام
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 !!!نکن !ینطور یا نکن المصب د -

  

 صدا ن   حوا صورت و کوبدیم فرمان یرو  را مشتش

 و گوشه هاآن و گذشته شب از پاش .شودیم سیخ

 نیا یکجا دانندنیم عضیول تنگ یهاکوچه کنار

 .نرود در تا ندی  بگ را دهیپوس سمانیر 

 

 .نزن داد -

 

 .زنمنیم داد …دیببخش !باشه باشه -

 

 

  نظرچشم#

 ۱۹۶پارت#
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 چشمان حوا .رودیم ونی  ب ی   ماش از و کندیم باز را در

قبیل نیگز یجا دیجد یهااشک ویل کندیم پاک را سشیخ

  .کنندیم سیخ دوباره را صورتش و شوندیم ها

 

یم ی   ماش داخل و خوردیم رسش به هوا کیم عیلی  ام

یم رودیم جلو که کیم و کندیم روشن را ی   ماش .ندینش

 :دیگو 

 

 رو محاسباتم همه !خانم حوا بشه ینطور یا نبود قرار -

 !منه از مشکل .یزد بهم

 

 ؟یچجور  -

 

 دیآیم یی   پا که راننده سمت یشهیش و عیلی  ام سکوت

 از یگار یس .دهدنیم حوا به یگر ید سوال یاجازه

 .گذاردیم لبش یگوشه و آورددریم اشیگار یجاس
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 .زندیم محکیم پک و دی  گیم شیجلو  را ی   ماش فندک

 :دیآدریم صدا به حوا کندیم روشن که را دوم گاریس

 

 کنه؟یم آرومت -

 

یم نگه انقدر و زندیم محکم پک .دهدنیم جوان   عیلی  ام

 مانده دود از یاهاله تنها دودش کردن خارج ی   ح تا دارد

 .باشد

 

 ؟یدیم دونهی -

 

یم گشاد چشمانش و خوردیم ی   چ لحظه در اششان  یپ

 ترس از حوا که چرخدیم حوا سمت به همانطور .شود

 !کشدیم غیج تصادف
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 !باش مراقب -

 

 بدم؟ جر  -

 

 …گاریس -

 

 ونی  ب به شهیش از و داردبریم شیپا یرو  از را یگار یجاس

 .کندیم پرت

 

 !خب بکشم منم بده کنهیم آروم اگر -

 

ل ن کنی 
ُ
 تواندنیم و دیگو یم بلند .ندارد را شیصدا ت

ل را تشیعصبان  :کند کنی 

 

 !!!!اه !!!!اه !!!نکن نکن حوا نکن -
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 مقصد به تا راندیم فقط و کندیم ادیز  را ی   ماش رسعت

 :کشدیم ادیفر  عصن   .برسد

 

  نیا به لعنت -
 
 به لعنت من به لعنت !کوفن   زندیک

 انقدر چرا نباااااش خوب نبااااااش خوب بابا !!!!تو

 نیا که کن  یم آرومم تو زن؟ کن  یم ادیز  منو عذاب

 رو لعنن   فشار نیا تو نکشم؟؟؟؟ هم رو کوفن  

 بکشم؟ تونمنیم گارمیس که یدار یبرم

 

 کشدیم داد .زندیم ادیفر  و کوبدیم نهیس یرو  را مشتش

 .آوردیم درد به را شیگلو  خشک یهارسفه و

 

 

 

  نظرچشم#
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 ۱۹۷پارت#

 

 .برو واشی خدا تورو .آروم عیلی  ام -

 

ع .اوست مرد عیلی  ام ویل است سوخته دل  یم حکم رس 

  که کند
 
 تیرضا .نخواهد خودش یبرا فقط را زندیک

 او تیرضا اوست همرس که زمان   تا .است ازین همرسش

ط هم  .است رس 

 

 قرارن   و تابن   نطوریا را عیلی  ام ویل است شکسته دل

  کیرس   عیلی  ام .کندنیم تحمل
 
 بتواند دیشا .اوست زندیک

  شیبرا
 

  هم او تا کند مردانیک
 

 .کند او خرج را اشزنانیک

 

یم رو عیلی  ام دست .شوندیم ترسیخ سشیخ چشمان

 :کندیم التماس و دی  گ
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نیم گهید کردم غلط …کردم غلط .برو آروم خدا تورو -

 .گم

 

  ازم؟ یخوایم جر  -

 

یم شل عیلی  ام دست از را دستش .گزدیم را لبش حوا

 .دهدیم فشار لبش یرو  را دندانش و کند

 

 نظر به احمق قدر نیا ندارد دوست .باشد چارهیب دینبا

 .رسدیم جواب کی به افکارش تمام تینها در ویل برسد

 …کن فراموش و ببخش

 

 اون با یخوایم اگر …ادینم خوشت من از اگر …اگر -

 …دخی  

 

 !!!!!ح    وا -
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 .کنم صحبت بده اجازه خب -

 

 : کند یم فوت محکم و دی  گیم هوا از قیعم کایم

 

  !بفرما گل -

 

 بغض .دارد آرامش عیلی  ام لحن . زدیر  یم فرو حوا دل

 . شود یم صحبتش مانع

 چطور که داندنیم …فهمدنیم را خودش حال فهمد،نیم

 ای است عشق .است شده آسمان   یبال نیا گرفتار

  .داندنیم چیه ؟یناچار 

  از
 
 یجلو  رایه تا کندیم خدا التماس .دارد بغض درماندیک

 .ندارد یاجهینت ویل دهد قرار شیپا
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 .نخواستم تورو خودم گمیم همه به ،یخوانیم اگر -

 .کنه بد فکر اتدرباره کش ذارمنیم .خرمیم رو آبروت

 

  نیا .بردیم فرو را دهانش آب
 
 و دندان و چنگ با را زندیک

  .است داشته نگه بدبخن  
 
وع هنوز که یاآواره زندیک  رس 

 .داد تکانش زلزله که بود نشده

 

یم و کنمیم فراموش ،بش   جدا ازم یخوانیم اگر …اگر -

  .بخشم

 

 

  نظرچشم#

 ۱۹۸پارت#

 

 عیلی  ام جواب منتظر حوا که انددهیرس شانخانه به

 .است
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 .پسندمنیم رو دمید که ن  مردا روش و راه من -

 

 نشده منظورش متوجه .کندیم نگاهش متعجب حوا

 است؟ جور چه مردان روش و راه .است

 

 یهمه پسندمنیم .باشم برادرم و پدر مثل پسندمنیم -

 .باشه تظاهر از پر میزندگ

 

 .باشند داشته تظاهر افراد نیا که کردنیم فکر وقتچیه

یم فکر .باشند خوب همه داشت انتظار ادشیز  خون   از

یم سکوت ویل کندیم اشتباه هاآن یدرباره عیلی  ام کند

 .کند

 

 ازت تونمنیم دونمیم فقط !هیچ بهت حسم دونمنیم -

نیم رو خودم بابتش و کردم اشتباه اتدرباره .بگذرم
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 عروش شب اتفاقات اون یدرباره گهید خوامنیم .بخشم

 شیپ نمونیب بحثش خوامنیم چوقتیه و میکن صحبت

 خوامیم من ببخش   رو من اون بابت یحاض   اگر .ادیب

  نیا یبرا که
 
 .کنم تالش زندیک

 

ک یموها انیم یمیمال  باد که یانگار   رها سبکبال دخی 

 یرو  آرامش از مملو یلبخند .باشد دهیچیپ دشت در

 به را تشیرضا رسخش یهاگونه و ندینشیم حوا لبان

 .گذاردیم شینما

 خوشحال مهین نگاه از .لرزدیم دلش و خنددیم چشمانش

 .گزدیم لب و دی  گیم چشم عیلی  ام

 

 …باش   تو ماجرا تموم بعد به نیا از خوامیم -

 

 .زدیر یم فرو شی  یب حوا دل
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 حوا انگشتان یالبال عیلی  ام انگشتان شوندیم که ادهیپ

یم نوازش را دستش یرو  شصت انگشت با .رودیم فرو

 .آوردیم نر  در را حوا نگاه کشدیم که ق  یعم نفس و کند

 

 .شکرت ایخدا -

 

 دهینشن عیلی  ام از نطوریا را خدا نام گاهچیه که حوا

 خودش یخدا با آشن   از نشان   .کندیم بغض است

  .ندیبیم عیلی  ام وجود درون

 رسی .دهدیم را شیهاسخن   تمام جواب خدا که انگار

ش از بعد  !است آورده را عی 

 

یم راض   را خودش سخن   به عیلی  ام .شوندیم خانه وارد

 دخی   نیا که ندارد باور .کند رها را حوا دست تا کند

 عمرش یسالها تمام رسسخت عیلی  ام با یکار  ی   چن

  نیا دام به چطور فهمدنیم هنوز …است کرده
 
 زندیک

 !است افتاده
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 .کندیم نگاه را رفتنش راه عیلی  ام و دی  گیم فاصله حوا

 …را برداشتنش قدم طرز …را حرکاتش ظرافت

 لن   برق و است باز شیموها شود،یم خارج که اتاق از

 یشلوار  با کوتاه ی   آست یبلوز  .است لبانش یرو  میمال 

 .دارد تن به ساده

 .دی  گیم چشم خجالت از حوا و اوست قفل عیلی  ام نگاه

 

 

  نظرچشم#

 ۱۹۹پارت#

 

*** 

 

 ؟ن  لویک چند -
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 :زندیم لب ترس با حوا

 

 !لویک هشتاد -

 

 تن به خواب لباس .اندازدیم شیرستاپا به نگایه عیلی  ام

 .اشت گذاشته شینما به را اندامش و است کرده

 :دیگو یم پوزخند با و دیآیم کش لبش کنج

 

 کنه؟یم سکش رو لویک هشتاد لباسا نیا یکرد فکر -

 

 عیلی  ام لحن !زده خی .است یی  یس وجودش تمام

 .است انداخته جانش به جهیرسگ

 سوراخ را اشمعده است همراه جهیرسگ با که یبد تهوع

 .است کرده
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 لباسا نیا از ادیم بدت مگه …مگه !!!فقط …من -

 بپوشم؟

 

 .چدیپیم تنش دور و زندیم چنگ را ملحفه

 

 دست تو دست دنبه لویهشتادک با یدار  انتظار ازم -  

 نیا بگم ادیم اسیم داف هی با هرکدوم که قامیرف شیپ برم

  زنمه؟

 

 !دارد ابا کند معرق   دوستانش به را حوا که نیا از

 

  شکمت؟؟؟ تو بذارم بچه یدار  انتظار ای -

 

 حالن   .دهدیم نشان کننده مشمی    را صورتش حالت

  !تهوع به هیشب
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 خودت یچجور  !!!انداخن   خودت یرستاپا به نگاه هی -

 ؟دون  یم من حد در رو

 

نیم شیرها بدبخن   و حقارت حس !لرزدیم تنش تمام

 .کرد

یم .دارد شکنجه حکم شیبرا عیلی  ام یهاحرف تم به تک

 عیلی  ام داندیم …ستین عیلی  ام انیاطراف به هیشب داند

 …است دهید دخی   رنگاوارنگ

 

 …عیلی  ام -

 

 …کنه نگاهت کش عمرا چ،یه که من !مرگ و عیلی  ام -

ه گنینم روته اسیم هی کن خداروشکر برو  .دیترش دخی 

 

 

  نظرچشم#
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 ۲۰۰پارت#

 

 که نگفت بهم مگه نبود؟ مگه !عاشقمه کردمیم فکر»

ه و داره دوسم  نگفت مگه بشه؟ عوض من بخاطر حاض 

 شیکوفت انتقام بخاطر اشکنه؟همهنیم مونمیپش گهید

 «.کرد بدبخت منو .اشخونواده بخاطر اشهمه !بود

 

یم تا اورد،یب زبان به یی   چ چیه تواندنیم بغض شدت از

 پر چشمانش و شودیم قفل زبانش دیبگو  یی   چ خواهد

 :اشک از

 

 !زنتم من -

 

 کجا زن ؟چسبون  یم من به خودتو کش  ینم خجالت -

 با یخوایم نکنه !مون  یم تاپاله کهیت هی ی   ع !!!بابا بود

 ؟بکن   کممیتحر  تختم یتو  یایب چرن   همه نیا
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 .ستین بد هم دیگو یم عیلی  ام که ها اونقدر !کلشیه

 پر تو کیم .رسدنیم نظر به چاق اصال بلندش قد بخاطر

  .است گوشن   و

مسخره اش پر کلیه بخاطر یروز  کردنیم فکر چوقتیه

 …کند اش

 

 .داشت دوست را عیلی  ام زند،یم چنگ را شیگلو  بغض

 …لعنن   شب آن از بعد .دارد دوستش هم او کردیم فکر

 .است شده درست ی   چ همه کردیم فکر بخشش از بعد

 .کند تحمل را حقارت همه نیا تواندنیم

 

 ؟یکرد ازدواج باهام چرا -

 

 :کندیم کوچکش هم جوابش حن   .زندیم پوزخند عیلی  ام
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 !مربوطه خودم به اونش -

 

 چرا نبودم؟ زشت و چاقنقدریهم یدید منو وقن   مگه -

 ؟کن   ازدواج باهام یشد حاض  

 

 

 !بدبخت سوخت برات دلم -

 

یم را تالشش تمام ویل لرزدیم تیعصبان شدت از تنش

  .نکند هیگر  تا کند

 

 و افهیق نیا با دست؟ یرو  نمون   گرفتمت کردم بد -

 هی یبرا بش   مردای  پ رخوابیز  یبود مجبور تهش کلیه

 .بمون   زنده که نون لقمه
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  نظرچشم#

 ۲۰۱پارت#

 

 یی   پا به باال از کننده مشمی    حالن   با کندیم مکث کیم

 :دهدیم ادامه و کندیم نگاه حوا به

 

 اشکال شدن مردای  پ رخوابیز  شما نظر از دیشا البته -

 و مردی  پ گهید خوان  یم همه با که تو !باشه نداشته

 …بسه بده حال بهت باشه یکی !نداره جوون

 

 بکوبد عیلی  ام صورت یرو  تا کندیم بلند را دستش حوا

 با و کندیم ی  اس را مچش زودتر عیلی  ام دست ویل

به حوا یگونه روز محکم گرید دست  که زندیم ض 

 .شودیم ی   زم پخش
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 .کندیم درد وجودش تمام و است هیگر  سیخ صورتش

 نطوریا که یمرد از .خوردیم بهم مردها تمایم از حالش

 قرار اهانت مورد را او کلشیه بخاطر و کند شی  حق

 .است اری   ب دهد

 

 

 بلندت تونهنیم لمیجرثق !خانم هرزه کن جمع خودتو -

 دستت یآورد شانس .کن خودت حال به فکر هی …کنه

 ظاهر به خانم بود مباح خونت وگرنه ومدین صورتم رو

 !یخور یم گویه همه چاقچورت و چادر اون ریز  !مومن

 

 .کندیم نگاه عیلی  ام به نفرت با ی   زم یرو  طورهمان

یم عذابش ستادنیا مرد نیا مقابل یبرا اشناتوان   و عجز

 :دهد

 

 !بده طالقم -
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 جر  نمیبب برو .خوامیم طالق بگو حاج   به برو خودت -

 بدبخت .دمیم طالقت کن مدارا نگفت اگر !بهت گهیم

 لباس با !نداره فیتعر  طالق ها تو امثال نیا یی   آ تو

 …حرویم یی  م خونه نیا از پوشم کفن یاومد عروس

 

 حن   که داندیم .زنمنیم حرف پدرش حرف یرو  داندیم

 ندیبگو  یی   چ ن  یاسی خانم و حاج   باشم غیت ریز  اگر

نیم را نکاریا چوقتیه داندیم .اندازمنیم ی   زم را شانیرو 

نیم دم هم می  بم شیهالگد و مشت ریز  اگر حن   .کنم

 .زنم

 

 مگه !واال خدامه از منم .خوامشنیم بگو حاج   به برو -

 طالقت کنم؟ تحمل رو پیچ زن بهم حال یتو  خرم

 خرس تو مثل نه می  گیم خودمو لیم باب یکی می  م دمیم

ُمل نه و باشه
ُ
 !پاپن   ا
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 دست به که کنمیم یکار  هی !عیلی  ام کنمیم مونتیپش»

 «!وفن  یب پام و

 

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۲پارت#

 

نیم نگات کش ش   لخت ابونمیخ یخوابا کارتن یجلو  -

 کلتیه از اون ؟یکرد خودت به نگاه هی .بدبخت کنه

 به کنهینم رغبت وونمیح …دنتیپوش لباس طرز از نمیا

 …ادی   آدم برسه چه!کنه نگاه ختتیر 

 

 که خوردیم قسم دلش در و شکندیم شی  یب لحظه هر

 !!!!کند مانیپش را عیلی  ام
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 فشار کی با که انگار .شودیم ادیز  تنش تکان شدت

 تهوع حالت .شودیم پرت گرید یایدن به ن  ایدن از دیشد

 .زندیم چنگ را بانشیگر  هم با همه رسدرد و جهیرسگ و

 

 خواب …باش آروم .زمیعز  باش آروم …سیه …سیه -

 .خانمم یدید

 

 عرقش از سیخ یموها یرو  و دی  گیم بغل به را حوا رس

 در محکم عیلی  ام و زندیم نفس نفس حوا .بوسدیم را

 .دی  گیم آغوشش

 

 ینطور یا .نکن ینطور یا کن هیگر  .زمیعز  کن هیگر  -

 …شهیم بد حالت

 

 از را عیلی  ام و آوردیم شانیهابدن انیم را دستش

 :دیگو یم دهیبر  دهیبر  .کندیم دور خودش
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 …عقب برو …ب !عقب برو…ب -

 

 شودیم بلند جا از .شودیم دور ازش زده وحشت عیلی  ام

یم راهوا و زندیم نفس نفس حوا .کندیم روشن را چراغ و

 .بلعد

 :دی  گیم حوا یهالب یجلو  و آوردیم آب وان  یل

 

 .بخور آب کیمی -

 

 را وانیل .کشدیم نفس قیعم و نوشدیم قلوپ چند حوا

 یطور  …بلند بلند .دهدیم رس هیگر  باره کی و زندیم پس

 .است نکرده هیگر  گاهچیه که
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نیم یی   چ .زندیم بال بال رسکنده مرغ به هیشب عیلی  ام

 چیه و است گرفته آتش که انگار ویل پرسدنیم و دیگو 

 .ندارد وجود کردنش خاموش یبرا یالهیوس

 

 آرام را دستش عیلی  ام شود،یم ترآرام که حوا یهیگر 

 :داردیم نگه را حوا انگشتان و بردیم جلو

 

  …خانم -

 

 عیلی  ام دست انیم از را دستش و کشدیم نفس قیعم

 .آوردیم عقب

 

 ؟یدید خواب -

 

 …آره -
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 ؟خون   -

 

 .نه -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۳پارت#

 

 آرامش هم خواب در .است امدهین جا حالش هنوز

 .دیافزایم دردانش بر درد هم شیهاکابوس .ندارد

 

 .تونمنیم من -

 

 و دی  گیم بانیگر  به دست و شودیم بلند تخت یرو  از

 هدف ن   .دی  گیم نفس و کندیم دور را اشقهی .رودیم راه

 .زندیم قدم و شودیم خارج اتاق از
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 داندنیم شب از وقت آن .افتدیم راه دنبالش به عیلی  ام

 .است ساخته دستش از یکار  چه

 

 !شبه نصف سه ساعت زمیعز  -

 

 به و دی  گیم چشم .کندیم نگاه ساعت به و ستدیایم حوا

خانه  و ماندیم حرکت ن   لحظه چند .کندیم نگاه آشیر 

 .کندیم روانه سمت همان به را شیهاقدم بعد

 

 کندیم احساس .نوشدیم و زدیر یم آب داخل گالب کیم

 .شودیم خارج آنجا از که است شده ترآرام

 

 ؟یبهی   -

 

  .افتدیم راه اتاق سمت به و دهدیم تکان رس عیلی  ام یبرا
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 نایع بود دهید که ن  هاصحنه .لرزدیم و خزدیم پتو ریز 

 وج که انگار …بود محض تیواقع .بود تیواقع خود

ل  !بود می  

 

 زده وحشت خوردیم تکان عیلی  ام وزن با که تخت

 .کندیم حبس نهیس در را نفسش

 

 کردم؟ یکار  من -

 

 :دیگو یم و کندیم روشن را آباژور .شودیم بلند جا از

 

 بودن؟ کلیه خوش بودن تیزندگ یتو  که ن  زنا تمام -

 

  حوا لحن .خوردیم جا عیلی  ام
 
 را وجودش .دارد درماندیک

 یب و شک
 
  .است گرفته چاریک

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   826 | 1196 

 

 

  اتفاقات یهمه با تواندیم چطور داندنیم
 
 کنار اشزندیک

ده باد دست به ی   چ همه چطور داندنیم !دیایب  شود سیر

 …برود جلو به رو و

 

  نیا روز کی داندنیم اصال
 
 ای شودیم زندگس شیبرا زندیک

 !نه

 

 ؟یآورد کجات از رو سوال نیا -

 

 !لطفا بگو -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۴پارت#
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 !مسئله نیا به نکردم توجه اصال عن  ی .دونمنیم -

 

 و اندازدیم ریز  به را رسش .جوشدیم حوا اشک یچشمه

وع کنان هیگر   :کندیم زدن حرف به رس 

 

  تون  یم تو …تو …میبش جدا ایب -
 
 اتعالقه مورد زندیک

نیم .باشم تیزندگ مانع خوامنیم من .باش   داشته رو

 گهید .کن   می  تحق دارم که ن  کمبودا بخاطر روز هی خوام

 …گهید …گهید …کنم تحمل تونمنیم

 

 .ی   بب منو !قربون هاتوچشم …خانم …حوا -

 

 آن را معصومش چشمان وقن   .است ختهیر  عیلی  ام دل

 عیلی  ام یگرفته آتش دل آوردیم باال سیخ و اشیک طور

 :پاشدیم نمک را
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 زم؟یعز  یدید جر  خواب -

 

 .لرزدیم تنش و دهدیم فشار هم یرو  را شیهالب

 حوا یدهیترس و لرزان تن و دیآیم جلو ناچار به عیلی  ام

 یم آغوش به را

 :دی  گ

 

 گند به رو تیزندگ امروز تا درسته …نامردم درسته -

 یم خدا به .دمیکش

 عذاب .کنهیم بدتر منو حال تو حال نیا ویل بدم دونم

 ؟کن  یم درکم .کنهیم برابر نیچند وجدانمو

 

 و شودیم خارج حوا یگلو  از هق هق یصدا فقط

 حوا به بخواهد که ندارد اعتماد هم خودش به عیلی  ام

  .بدهد قول

 .کند ثابت را خالفش گرید روز دو و برند حرق   ترسدیم
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 یکرد خوبم .…کن خوبم تو ویل …بدم یلیخ !بدم من -

م ویل  !کن بهی 

 

 بدون کی   نیم رغبت ابونمیخ یخوابا کارتن گفن   بهم -

 …لباس

 

 نیم دادن ادامه یاجازه هقش هق

 و کشدیم شیهااشک یرو  دست عیلی  ام .دهد

  .دهدیم گوشش پشت را شیموها

 شکل دلش در بدل ن   تیمعصوم نیا با احساسان  

 …کند ثابت خواهدیم که است گرفته

 

 …منه ی  تقص -

 

 :دیگو یم باز و بوسدیم را رسش
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 !منه ی  تقص -

 

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۵پارت#

 

یم تنها را حوا یالحظه چند و شودیم بلند جا از عیلی  ام

 تا اندداده هم دست به دست ی   چ همه ن  گو .گذارد

  .دی  بگ بخشش نتواند

 

 پوشش بدون زمستان سوز استخوان یرسما در رسدرگم

  .کندیم فکر چیه به و ستدیایم بالکن در اضاق  
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  زار حال به و زندیم چمباتمه خودش در حوا
 
 اشزندیک

 آغوش .خواهدیم را مادرش دامان دلش .زدیر یم اشک

 ن   ی  س دل کی دلش …خواهدیم را پدرش بخش آرامش

 .خواهدیم بودن دغدغه

 

 چشمان   با و دی  گیم دست به ن  پتو .شودیم بلند جا از

 و است شده آرام کیم .رودیم بالکن سمت به کرده پف

 .کند آرام هم را همرسش خواهدیم

 

 ن   و چاره ن   طور آن که یمرد یبرا کشدیمپر دلش

 .کند آرامش تا گشتیم رایه در دربه جان

 

 انشیم از کیم سوز و شودیم بسته داخل از بالکن درب

 گاریس یبو  و کندیم بازش کیم .کندیم نفوذ داخل به

 .خوردیم مشامش به شی  یب عیلی  ام

 یلبه را گاریس عایرس  شودیم حضورش متوجه تا عیلی  ام

 .کندیم پرتاب یی   پا به و کندیم خاموش بالکن
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 ؟خون   -

 

شانه دور به خواهدیم و دی  گیم سمتش به را پتو حوا

 :کندیم مقاومت عیلی  ام ویل چدیبپ شیها

 

 .یخور یم رسما خودت دور چیبپ نه -

 

 ؟کن  یم کاریچ ونی  ب اون لباس بدون تو، ایب -

 

 تا دزددیم را چشمانش .است شده دماغ   تو شیصدا

 .نخورد عیلی  ام چشم به اش پف و یقرمز 

 

 ؟یکرد هیگر  -
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 !دارد که ندیبیم ویل ندارد ربیط تو به دیبگو  خواهدیم

 کنارش از و دی  بگ رخ خواهدیم .دارد او دل در عن  ی

 گره درد با را لحظاتش مرد نیا که شود اداوری کند، عبور

 .کند یدور  تواندنیم !تواندنیم ویل زندیم

 

 ؟ش   خوب کنم کاریچ -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۶پارت#

 

 را انگشتانش عیلی  ام دهدیم اجازه و کشدنیم را دستش

 .کند آرام را او نطوریا بتواند دیشا .کند لمس

 .دیافزاین کش به یدرد شودنیم دوا دردش اگر

 

 .شد بهی   ی   چ همه دیشا زمان، به میبسپار  ایب -
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 به .شودیم حرکتش مانع و داردیم نگه را حوا دست

 نیتر من  یق ن،یتر افتن  ین دست زن، نیا که رسدیم نظرش

 به ان  یدست …حاال و است جهان الماس نیتر لیبد ن   و

 !ایدن معضل نیدشوارتر  شیبرا آن

 

 …گفتیم راست زن اون اگر -

 

 صحبت یادامه به میتصم حوا واکنش با تا کندیم مکن  

 واکنش یاذره بدون زده غم چشمان با حوا اما …دی  بگ

 .کندیم نگاهش

 

 ؟یموندیم …داشتم بچه من عن  ی -

 

یم هی  خ عیلی  ام چشمان بهو ستدیایم بار، ی   اول یبرا حوا

 :دیگو یم لحظه چنداز کمی  در و کندیم نگاهش .شود
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 …هرگز -

 

 را بغضش ویل داردیم نگه برقرار را اشچشیم تماس

 :کندنیم پنهان

 

 از .موندم ویل موندمیم دینبا هم االن تا دیشا -

 …از !داشتنت دوست از …از !بدبخن   از …یدربدر 

 می  تحق که هم هرچقدر موندم ویل جر  از دونمنیم اصال

 ی   چن تونمنیم ویل !موندم یکرد لمیذل و خوار و یکرد

 نداشته خواب یجا اگر حن   .کنم تحمل رو یی   چ

 …باشم

 

  !ذارمنیم …شیه -
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 .است نبوده عصن   و ختهیر  بهم انقدر عیلی  ام چوقتیه

  گاه چیه
 

 نشده داریپد ظاهرش در شکل نیا به کالفیک

 رنگ او کندیم صحبت یجد حوا که حاال ویل است

 .استباخته

 

 پدر که شو مطمی    …خوامیم وی   چ هی ی   هم ازت لطفا، -

 …نه ای هسن   بچه اون

 

 .چشم -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۷پارت#

 

*** 
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کت به نخواست خودش صبحانه از بعد صبح .برود رس 

کت که گفت عیلی  ام به روحشانن   و رسد ی  .میآنیم رس 

 و دیایب شانخانه به بخواهد ایرو  از خواهدیم که گفت

  .باشند هم با

 سخت یروزها نیا در .ندیبیم کمی   هم را ایرو  روزها نیا

 یمیصن

 .ندارد هم را دوستنش نیتر 

 

 توریمان در ایرو  ریتصو  دیآدریم صدا به که خانه زنگ

 به هیشب ایرو  .شودیم نگران چرا داندنیم .بنددیم نقش

 .فهمدیم کیکوچ ریتصو  همان از را نیا .ستین شهیهم

 

دریم صدا به واحد زنگ که ی   هم و ستدیایمدر یجلو 

 ن   صورت که زمان   و کندیم باز او یرو  به را در .دیآ

یم یلیس صورتش به مشکل ادیز  حجم ندیبیم را ششیآرا

 .کوباند
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 …سالم -

 

 در هرکدام که یدخی   دو حرف، از پر و ی   غمگ نگاه دو

  !شانیبرا شنوا گوش دو و دارد هاحرف دل

 .ندیبب را حوا که بود منتظر فقط ایرو  ویل دیگو نیم حوا

 بود آمده شیپ ایرو  یبرا که مشکالن   و مادرش فوت

یم ایرو  حاال ویل دورشوند تا دادند هم دست به دست

 .شود سبک دوشش یرو  بار از کیم تا دیبگو  خواست

 

 !یشد شکیل نیا چرا تو -

 

 عادت .ندیبب زده غم طور آن را ایرو  صورت ندارد عادت

  .ندیبب خسته طور آن را چشمانش ندارد

 چه بار نیآخر  شادابش شهیهم دوست دیآنیم ادشی

 کی با فقط حاال ویل است شده سیخ چشمانش زمان  

 .چکدیم یی   پا شیهااشک حوا یجمله
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 .یکرد عمرم نصف -

 

 یم قرار مبل یرو  جا همان را هاسشلباس ایرو 

 کند ن  رایپذ دوستش از تا ستادهیا حوا .ندینشیم  و دهد

خانه به و بکند دل تواندنیم نکند صحبت تا ویل  آشیر 

 .برود

 

 .شم جدا خوامیم بابا چر یه -

 

 نشان خندان را خودش دارد سیع ویل دیگو یم بغض با

 ونی  ب جدل و بحث انیم از االن ی   هم که انگار .دهد

 .است آمده

 

 اشهی  خ مبهوت و جیگ .کندیم نگاهش باز دهان با حوا

 گذرد؟یم ازدواجشان از وقت چند مگر .شودیم
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 …که شما -

 

 با تونمنیم من ویل نشده ماهم کی هنوز دونمیم آره -

  یمرد
 
تم که کنم زندیک  بچه هی مثل بشورتم حموم بی 

 هم ختهیبرانگ شهوتش حن   و ونی  ب بفرسته چیپ حوله

 !نشه

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۸پارت#

 

 از .شودیم داغ شیهاگوش پشت حرف نیا دنیشن از

 یالحظه ویل بزند جار را مسائل نیا که ستین دیبع ایرو 

 .ندینشیم حوا جان بر لرز
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 ؟جر  عن  ی…ی -

 

 !خشکه خشک گلوم بخورم من بده ن  چا هی حوا اخ -

 

خانه به حوا رس پشت و شودیم بلند هم خودش یم آشیر 

  .رود

 

 دست هی شوهرت بغل تو خوان  یم شب کن فکر ی   بب -

 شه؟یم باورت اصال یوا !تنت به کشهنیم

 

 آوردیم ادی به .آوردیم ادی به را عیلی  ام منقبش عضالت

 در و مبل یرو  ای بخوابد تخت یرو  تا زندیم دل دل که

 آن بخش نیتر گوشهدر شودیم انتخاب تخت که تینها

 …خوابدیم

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   842 | 1196 

 

 را خودش چطور عیلی  ام که شودیم اداوری خودش یبرا

یم را تشیرعا و نزند او بدن و تن به دست تا کندیم بغل

 !کند

 

 :دیگو یم ایرو  کبارهی …شودیم زده خجالت

 

 کیتحر  لختت تن دنید با شوهرت ش  نیم ناراحت تو -

 بگه اونجا چسبونده هیمصنوع کنمیم حس بخدا نشه؟

 !داره رو یکاربر  همون ممیاسال  !مردم منم

 

 !!!!ی   ه -

 

 .کندیم تردرشت و درشت را چشمانش متعجب

 

 !داره مشکیل دیشا …نگو رسم بر خاک -
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 .گهید داره مشکل گمیم خب -

 

 و عصبان   .دهد یدلدار  را دوستش دیبا چطور داندنیم

 …رفته گود چشمان و شیآرا ن   صورت .است کالفه

 

 افتدیم یدرد پر روز ادی .ستین یبد ی   چ نظرش از اصال

 رابطه بدبخن   و درد با عیلی  ام گرشکنجه دستان ریز  که

 .شودیم راست بدنش یموها تمام بود کرده برقرار

 

 داخل ی   م یرو  و کندیم پر لیزنجب یچا از را را هافنجان

خانه  ی   ق یصدا با را گرید صندیل .دهدیم قرار آشیر 

 .دینشنیم و کشدیم عقب یبلند

 

 …من یخدا یوا ؟ش   جدا یخوایم عن  ی -
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  تون  یم مرداس دنبال چشمش که یمرد با تو -
 
 زندیک

  لمیف هی بابا ؟کن  
 
 گهید !کنهیم راست ذارمیم براش یک

 ه؟یچ کهیمرت مشکل نفهمم خرم؟ من

 

 

  نظرچشم#

 ۲۰۹پارت#

 

 شانیدردها …نزند ای بزند حرف که کندیم دل دل

 .کند درک را دوستش است بهی   ویل است متفاوت

 

ه برات هرجر  دوارمیام -  .هی  بگ قرار روت شیپ بهی 

 

 برده منو برداشته !!!!هی  نم بار ریز  ازگل، کهیمرت آخه -

 دود یوا .ونی  ب فرستاده شسته منو بچه هی ی   ع حموم

 .کنمیم فکر بهش وقن   شهیم بلند رسم از
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 خودش با .دی  گیم را ایرو  دست و کندیم دراز را دستش

 .ستین دردرس ن   و مشکل ن   شخض چیه کندیم فکر

 …خط رس و یبگذار  نقطه کی دیبا گایه

وع کی یبرا و کن   رها رست پشت دیبا گایه  تازه رس 

 …یشو  قدم شیپ

  کی از تشیذهن تمام ایرو 
 
 یارابطه ن  زناشو زندیک

 !خوابالود یهاصبح و خسته یهاشب …بود جانیپره

 یوا …حاال و گذاشتیم انیدرم حوا با را شیهایفانی   

 .یشو یم امتحان ایدن یجا نیتر سخت از که

 

 بهت؟ بود نگفته چرا خب -

 

 .کندیم باد را شیهالپ تیعصبان شدت از ایرو 

 باال کیم ناخواسته شیصدا و کندیم درشت را چشمانش

 :رودیم
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یم فقط نقصه و عب ن   شیمردونگ ی   افش نظر از -

 راست حن   نیا کهیمرت گمیم !نشم تیاذ بنده خواد

 !!!خوامنیم خودم گهیم !نشده

 

 :دهدیم ادامه حرص با و کندیم فوت را نفسش

 

 شهیم باورت ده؟ینبوس لب از حاال تا منو شهیم باورت -

 زه؟یی  م پشمااااات مردا به زنهیم زل مینشست رستوران تو

 .کنم اشپاره خوامیم گهید االن ویل کردمیم اعجب اولش

 

نیم یجد را امکشیپ یصدا .کوبدیم تندتند حوا قلب

 .رودنیم گوش   رساغ به و دی  گ

 

 .کن مشورت لیوک هی با -
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 نکردم؟ کن  یم فکر -

 

یم کینزد ن  یب به و دی  گیم دست به را شیچا فنجان

 .کشدیم نفس را لیزنجب یبو  و بنندیم را چشمش .کند

 

 .خواستیم لیزنجب یچا دلم چقدر -

 

 .جونت نوش -

 

 :دیگو یم لبخند با

 

 به لشیتما نکنه قبول اگر بش   جدا توافق   دیبا گنیم -

 .بش   جدا تون  نیم ونهیآقا
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  نظرچشم#

 ۲۱۰پارت#

 

 .است گرفته دلش .کشدیم قیعم نفش ناراحن   با حوا

 .شود یاناعدالن   ی   چن گرفتار که نبود ایرو  حق

 

خانواده به و دیگو یم ی   افش از !کندیم گله و دیگو یم ایرو 

ا اش   .دیگو یم نارس 

 

 از .فرستدیم لعنت بختش بر و دیگو یم خودش از

 مشکل انگار حال در وقت تمام که دیگو یم مادرش

 …است ی   افش
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 ایرو  تا شودیم گوش فقط مسکوت مدت تمام ویل حوا

 و کند کتاب را شیها غصه و زدیبر  شیبرا را شیهاناله

 :دیبگو  تینها در

 

 کنه؟نیم تتیاذ خوبه؟ شوهرت -

 

یم هفتادمن یمثنو  …عیلی  ام .زندیم لبخند ظاهر به حوا

 .کند دل و درد و دیبگو  او یدرباره اگر شود

 

 یهاکابوساز بزند؟ حرف کجا از کندیم فکر خودش با

  یهادخی   از ای شبانه
 

 از و بود دهید روز هر که رنگارنیک

 بود؟ دهیشن ها آن

 

  .شکر رو خدا آره -

 

 !شمایم ناراحت اصال !بده بگو ایب خدا تورو نه -
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  رس بر چه داندیم چه ایرو 
 
یم چه است؟ آمده اشزندیک

 رس از ن  روزها چه و است دهیکش درد چقدر داند

 است؟ گذرانده

 

 کی هردو .ندارند هم با فرق   چیه گفت شودیم دیشا

 مقابل یگر ید اتفاقات روزگارو داشتند یگر ید توقع

 .داد قرار شانیپا

 

  یهاتیواقع و عیلی  ام از زدن حرف اصال
 
 در شانزندیک

 حرف .کندیم کوچک را خودش تیشخص فقط نظرش

  !رسباالست تف مسائلشان از

 

 و بماند ای و کند رها ای …آمدیم کنار خودش دیبا

  است؟ اشتباه راهش یکجا اصال .بسوزد
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 در حن   .کندیم عوض را بحث و کشدیم غیج کیم ایرو 

ا ی   چن  گذران  خوش از دست ایرو  هم یبار اسف طیرس 

 .داردبرنیم

 

یم مجبور را حوا دیآیم در صدا به که خانه تلفن زنگ

انه یفضا از کیم و شود بلند جا از کند  فاصله شاندخی 

 .دی  بگ

 

 .کندیم متعجبش شگرینما یرو  عیلی  ام یشماره دنید

 .دی  بگ را خانه یشماره یرو  از وقتآن ندارد سابقه

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۱پارت#
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 جانش قبل یچند تا .دیبگو  را جانم که چرخدنیم زبانش

 بود، گرفته حوا از را ی   چ همه روحش کشی    با ویل بود

 …را جانش حن  

 

 لب انگشتش رس با دهدیم قرار گوشش کنار را گوش  

 :زندیم لب آرام و کندیم لمس را اششده خشک

 

 .سالم -

 

 کیم با .شودیم متعجب دادنش جواب نوع از عیلی  ام

 .دهدیم را جوابش دیترد

 

 ؟خون   .بایز  خانم سالم -

 

 اشاصیل مشکل .باشد مهربان عیلی  ام که ندارد عادت

  .باشد مهربان انقدر دینبا عیلی  ام …جاستی   هم قایدق
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 !نمیک ن   آن به نه …شور یشور  نیا به نه

 

 با بودن هم کنار نرمک نرم دارد؟ قرار کجادر پس تعادل

 .کند عادت دیبا

 

 افتاده؟ اتفاق   .ممنون -

 

 .است متوجه کامال حوا شودیم که تریجد شیصدا تن

 

 بزنم؟ زنگ بهت من که وفتهیب اتفاق   دیبا -

 

 تا کشدیم وارید یرو  ناخن و دی  گیم دندان ی   ب را لبانش

ل را اضطرابش  .کند کنی 
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 .افتاده اتفاق   کردم فکر نه، -

 

 ی   چ همه بشم مطمی    و بشنوم رو صدات زدم زنگ -

 .فهیرد

 

 از نوع نیا از ی  غ است فیرد ی   چ همه دیبگو  خواهدیم

 نیا است، ترسناک دادنت تیاهم نوع نیا !تو حضور

 .است بیعج اتمهربان   طرز

 

 .رسونهیم سالم نجاستیا ایرو  .ستین مشکیل آره، -

 

 قصد به تنها !ندارد هم خی   عیلی  ام تماس از اصال ایرو 

 .آوردیم را اسم صحبت ی  مس یی  تغ

 

 میبر  رو شام امیم زودتر کیمی شب .باشن سالمت -

  .ونی  ب
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 ؟جر  یبرا -

 

 بخورم؟ شام همرسم با بخوام باشه داشته یلیدل دیبا -

 

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۲پارت#

 

 خو عیلی  ام دیجد اخالق نیا با تواندنیم .است جیگ

 .باشد یعاد تواندنیم و است ی  دلگ .دی  بگ

 

 .نه -
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 .باش   حاض   که می  گیم تماس پس -

 

  ن   تواندنیم
 
 .کند ابراز رفی    ونی  ب بابت را اشحوصلگ

 که کنند رفتار یطور  .بروند ونی  ب هم با ندیبنیم یلیدل

 .بزنند رقم شبانه یهاعاشقانه و هستند یعاد زوج   انگار

 

 دورانادی به .گذراندیم ایرو  جوار در را ساعن   چند

  .خورندیم تخمه و نندیبیم لمیف مدرسه

 

یم برج و چسبانندیم هم یرو  دهان آب با را ها پفک

 .سازند

 

یم بحث هم با آن یدرباره و کنندیم لشیتحل لمیف از بعد

  .کنند
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 ن   از ایرو  و دیگو یم خواندن درس به اشعالقه از حوا

 
 

 وجودش در نخواندن درس از حرسن   .اشعالقیک

  از یاتکه انگار که ستیباق
 
 .اند گرفته او از را زندیک

 

 یهاتیسا در زدن گشت مشغول رودیم که ایرو 

 مورد یهادرس و دانشگایه یهارشته .شودیم مختلف

  .کندیم بررش را ازشین

 

دوره کی بخواند، ن  ید علوم خواستیم دلش زمان   کی

 …دکی   هم زمان   کی و شود معلم داشت دوست هم یا

 

 انقدر .ندیبیم را شانیهارشته و هادانشگاه حرست با

یم یهتلدار  یرشته به تا کندیم یی   پا و باال را قشیعال 

  .رسد

 

جاذبه از .شودیم مشتاق و گرددیم منابع تمایم یتودرتو 

 .گذراندیم نظر از را همه قشیعال  تا رشته نیا یها
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د ادی از دیبا .کند گرم را خودش رس دیبا  نه گرید که بی 

 که بخواهد دیبا …واقیع همرس نه و دارد یمادر 

 حضور به وابسته را خودش و باشد داشته استقالل

  .نداند عیلی  ام

 

  از لحظه هر است ممکن که داندیم
 
 را رسش زندیک

  .ندینب را عیلی  ام و بچرخاند

 

 دی  گیم درد ها نیا به فکر از قلبش هم هنوز که آن با

 .است موجود راه تنها که داندیم ویل

 

نتیا غرق انقدر  که هاستتیسا در گشی    و نی 

 و است گذشته هم شب ده از ساعت کندیم فراموش

  .ستین رفی    ونی  ب شام یبرا زمان   گرید
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  نه هم عیلی  ام
 

 دهیرس خانه به نه و است زده زنیک

 .…است

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۳پارت#

 

*** 

 

 است مبل یرو  هنوز .کندیم باز را چشمانش درد بدن از

 صبح گرانینما تابدیم خانه داخل به پنجره از که ینور  و

 .است

 

 کردن بسته و باز بار هر با .سوزدیم پلکش پشت

 .کندیم نفوذ چشمانش داخل به دیاس که انگار چشمانش
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 ده از ساعت .ندیبنیم را عیلی  ام ویل گرداندیم رس

 .است دهیند را عیلی  ام که است روز کی و است گذشته

 

دریم را آخش درد گردن .شودیم بلند جا از وحشت با

 .آورد

 

 اعداد و ساعت یهاعقربه ی   ب را دردناکش چشمان

 شود مطمی    خواهدیم .گرداندیم گوش   تالیجید ساعت

 .ندیبیم درست که

 

 گوش   یصفحه تا کندیم مجبور را اشبسته خی دستان

 کشدیم صفحه یرو  را حسش ن   انگشتان .کند لمس را

 .برسد عیلی  ام یشماره به تا

 

 به نگاه .دهدیم قرار بلندگو یرو  و کندیم لمس را نامش

 ی   سنگ چه را همرسش نام !همت عیلی  ام …کندیم نامش

 .است کرده هی  ذخ رُسن   و
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 به دست هم با شیهانگرایه و افکارش کچ   دهان

  .شوندیم بانیگر 

 

 :زندیم لب

 

 بزنم؟ زنگ یک به

 …برم کجا

 …خدا خدا

 

یم .دهدیم فرو خشکش یگلو  درون را دهانش آب

 .رودیم یی   پا و خراشد

 

 .ستین جوابگو کش ویل دی  گیم را شماره دوباره

 …ستین خاموش حداقل که خداروشکر
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 گذشته یلیخ .کندیم نگاه عیلی  ام تماس ساعت به

قبل حن   …کندیم نگاه اپش واتس دیبازد نیآخر  به .است

 .است بوده تماسش از تر

 

یم .دی  بگ تماس عیلی  ام یخانواده با تا کندیم دل دل

نیم خی   هم از پدرش با اساش یدعوا آن از بعد داند

 .ندی  گ

 

 تلفن یشماره .زندیم شانه را شیموها و رودیم اتاق به

 شیموها بافت مشغول که همانطور و دی  گیم را زهرا

 .دهد جواب تا ماندیم منتظر است

 

 …الو -

 

 را تماس بودن بدموقع تیحکا آلودش خواب یصدا

 یصدا اضطراب با و نی  گیم دست به را گوش   .دارد

 :رساندیم زهرا گوش به را اشگرفته
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 .جون زهرا -

 

 .شودیم اریهوش کیم تعجب از زهرا که انگار

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۴پارت#

 

 افتاده؟ اتفاق   حوا؟ خون   -

 

  خواب هم او یصدا
 
 .کوبدیم صورتش به را آلودیک

 

یم و دی  گیم قیعم نفش .کند نگران را او خواهدنیم

 :دیگو 
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 اومد روزید عیلی  ام نمیبب خواستم فقط زم،یعز  نه -

 خونتون؟

 

 زهرا .دارد خی   ان  یجر  از انگار که کندیم وانمود یطور 

 :پرسدیم و کندنیم باور ویل

 

  حوا؟ شده جر  -

 

 کنمفکر بودم گفته یی   چ هی بهش .زیعز  نشده یی   چ -

 .رفته ادشی

 

 ؟کن  یم رد خودتو یقرمزا خط حوا -
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 لبش .بود گفته که است دروغ   به منظورش که فهمدیم

 تواندنیم و کندیم لعنت را طانیش لب ریز  .گزدیم را

 :دهد ادامه تظاهر به نیا از شی  یب

 

 .اینگ یی   چ کش به تروخدا زهرا -

 

 .گهید بگو …یداد امسکته -

 

 از .شودیم هی  خ نهیآ انیم خودش یکرده پف چشمان به

 عزادار هنوز که صورن   از .کشدیم خجالت ظاهرش

  .است افرسده هنوز که نگایه از .است

 

 را خودش است نتوانسته که کشدیم خجالت شیخدا از

  به درست
 
 .برگرداند زندیک

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   866 | 1196 

 

 یخی   شبید از ونی  ب میبر  ادیب بود قرار فقط ،چر یه -

 .افتاده اتفاق   کنمیم حس .ستین ازش

 

 ن  باال بلند ی   ه دنیکش از بعد و رودیم باال زهرا یصدا

 :دیگو یم

 

 .بگم حاج   به برم بذار !کنم رسم بر خاک -

 

 ن  جا کن  یم فکر اگر فقط .نرو مامان جون زهرا نه، نه -

 .بفرست آدرس برام کنم داشیپ تونمیم

 

یم لعنت خودش به است کرده نگران هم را زهرا نکهیا از

 .فرستد

 

 داشیپ …ستین یی   چ اصال .کردم نگران تورو دیببخش -

 .شهیم
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 گذاشته تنها را او شب بارها عیلی  ام دیبگو  خواهدنیم

 خراب شیپ از شیب را خرابش یوجهه خواهدنیم !است

 .کند

 

 دنبالش؟ میبر  هم با دنبالت امیب -

 

 نگران .زنمیم زنگ بهت شد یخی   خونه بمون نه، نه -

 .نگو یی   چ کش به من مرگ .نباش

 

 کش تنها .کنندیم قطع را تلفن و دهدیم نانیاطم زهرا

کت معاون .است هورفر ماین رسدیم ذهنش به که  و رس 

 …عیلی  ام یمیصم دوست

 

 

  نظرچشم#
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 ۲۱۵پارت#

 

 تعادل یی   پا یروزها نیا یهوا .زندیم ونی  ب خانه از

 تا گرما گایه و است سوزاستخوان شیرسما گایه .ندارد

 .کندیم ذوب را استخوانت مغز

 

  ی   ع در شهیهم
 
 چشمانش اما حاال .است آراسته سادیک

کی هیثان چند را شیموها.کشندیم غیج را وجودش درد

نیم بازهم ویل دهدیم هل اشخوردههی  گ یرورس  ریز  بار

 !است گرفته عصن   کیت .ستندیا

 

 ن   و زندیم قدم طور همان شانخانه از افتد،یم راه ادهیپ

 .کشدیم رسک افکارش انیم هدف

 
 
 به لحظه کی .شودنیم فیحر  را افکارش پراکندیک

 به یالحظه …هورفر به یالحظه و کندیم فکر عیلی  ام

 …خودش یالحظه و عیلی  ام یخانواده
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کت به خواهدیم که داندیم  .ندارد را آن دل اما برود رس 

کت ی  مس  سمت آن به شیهاقدم ویل دارد ادی را رس 

 .شودنیم دهیکش

 

کت به که یبار  نیآخر   شانیجلو  بتیمص آن بود رفته رس 

یم مچاله را قلبش هم رفی    جا آن به فکر حن   .شد سی   

 .کند

 

یمیصم دوست و عیلی  ام یدعوا …اشیباردار  و زن آن

 رو را ذهنش هم آن به کردن فکر حن   که مسائیل و اش

 .کشاندیم زوال به

 باشد؟ مربوط زن آن به عیلی  ام نبودن است ممکن عن  ی

 

  به فکر حاال
 
 .بود شده اضافه شیدردها به ایرو  زندیک

 غمباد دلش یرو  هم را او بود کم خودش یهاغصه

 .بود کرده
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ش چیه درندشت شهر نیا در  .ندارد عیلی  ام به یادسی 

  .داندنیم اش یاشناسنامه شوهر از ی   چ چیه

 محل و یپدر  یخانه بجز ن  جا نه و عالقه مورد مکان نه

 .شناسدنیم حن   را همرسش …کارش

 

 تیاهم شیبرا حوا که دادیم نشان ظاهر به که یمرد

 را او رفتار نیا ای باشد نگرانش داندنیم حوا حاال و دارد

 .بداند یعیطب

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۶پارت#

 

 است خلوت ابانیخ .ندینشیم ابانیخ کنار مکن  ین یرو 

 .کندیم عبور کنارش از کش گهگایه و
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  یتکاپو  در مردمان
 
 کالف انیم دهیچیپ که ن  حوا و زندیک

 .شود خالص تا زندیم پا و دست مغزش ی خورده گره

 

 و گرفی    تماس یبرا و فشاردیم مشتدر را لشیموبا

 نیتر یمیصم مگر …هورفر ماین .کندیم دیترد نگرفی   

نیم را او بهی   هرکش از مگر نبود؟ عیلی  ام دوست

 شناخت؟

 

 هزار ذهنش .دی  بگ قرار تیموقع نیا در دینبا که داندیم

 ن  یاسی خانم کاش .ندیچیم هم کنار اگر و کاش کی و

 کاش کرد،نیم مطرح را پرسش ازدواج شنهادیپ وقتچیه

 !دادنیم مثبت جواب و گرفتنیم قرار منگنه در

 

 مانع حاج   اگر !بود مادرش کاش …بود زنده پدرش کاش

 و افکار انتقام پرسش دادنیم اجازه …شدیم وصلت نیا

 
 
 .دی  بگ حوا از رااو زندیک
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یم کچ   دهان شیرو  به بدجور بودنش کار و کس ن  

 …نبود تحمل به مجبور تا داشت استقالل کاش .کند

 !داد راه اسوابسته ذهن به بار ی   اول یبرا را نیا

 …او نظر از واژه نیتر بیغر  !استقالل

 

 را لیموبا ی  گشماره یصفحه و گذاردیم دلش یرو  پا

کت یشماره تا بنددیم چشم .کندیم انتخاب ادی به را رس 

 .آورد

 

رهیدا است نشده مانیپش تا و کندیم یی  گشماره را اعداد

 .کندیم لمس را سی    ی

 .شودیم نبض از پر شیهاگوش

 

ده تجارت -  …دییبفرما الزمان،صاحب گسی 

 

 .سالم -
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 .خدمتم در خانم، سالم -

 

 آوردن؟ فیترس   امروز همت یآقا دیببخش -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۷پارت#

 

 خانم؟ شما .اوردنین فیترس   هنوز ی  خ -

 

 دیبگو  تواندنیم .کندیم قطع خداحافیط   بدون را گوش  

 .کند وصل هورفر اتاق به را تماس که
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 یهاشماره به دشیترد رفع یبرا .رسدیم ذهنش به یفکر 

 .کندیم رجوع گوش   ی  اخ

 

کت نام با  نیا از قبل که یاگوش   …است هی  ذخ رس 

 یشماره است ممکن کندیم فکر .بود عیلی  ام به متعلق

  .باشد هی  ذخ درونش هورفر

 

 با هورفر که زمان   دیآیم ادشی کندیم فکر شی  یب که کیم

 .بود شده مواجه هورفر ماین نام با گرفت تماس او

 

 .است بهی   ینطور یا .گرددیم او یشماره دنبال به عی    رس 

کت منش   اگر  .شودیم بد برساند عیلی  ام گوش به رس 

 

 یصدا و زندیم ماین یشماره یرو  را لرزانش انگشت

 .شنودیم رسش درون را قلبش تپش
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 کنار از آشنا ن  صدا اوردیب باال را لیموبا خواهدیم تا

 .اندازدیم کار از را قلبش ابانیخ

 

 شده داده پاسخ ماین جانب از حاال که تلفن   زده وحشت

یم هی  خ عیلی  ام به گشاد چشمان   با .کندیم قطع را است

  .شود

 

یم نگاهش مکتین یرو  طور همان .خوردنیم تکان جا از

 .ستیعلی  ام خود شود مطمی    تا کند

 

 ؟نشسن   ابونیخ وسط چرا -

 

 درب و است یی   پا هاشهیش .شودیم ادهیپ ی   ماش از

 .باز ی   ماش
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 بغض حوا ویل داردبریم حوا سمت به را شیهاقدم

 .دیگو نیم یی   چ و دهدیم هل یی   پا به را شیگلو 

 

 .سالم -

 

 به االن تا که یمرد …همرسش .است ستادهیا مقابلش

 نشان   چیه ویل باشد دنبالش به خواستیم .بود دنبالش

 .نداشت او از

 

 .دهدنیم هم را سالمش جواب

 

 ؟کن  یم کاریچ نجایا -

 

 را عیلی  ام ندادنش پاسخ .است دهیچسب هم به لبانش

 :کندیم کالفه
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 !هستم شما با خانم حوا -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۸پارت#

 

 به دفعه کی شود ختهیر  تنش یرو  یرسد آب که انگار

 .ندی  گنیم اجازه شیهااشک .دیآیم خودش

 

 ؟یبود کجا -

 

 چشمان   با است، شده داریب خواب از ن  گو که عیلی  ام

 یروز  چیه به هیشب که ختهیر  هم به ن  موها و کرده پف

 حوا دست تا شودیم خم و دهدیم تکان رس ست،ین او از

 .دی  بگ را
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 .کنمیم فیتعر  شو سوار ایب -

 

نیم .است دهیرس لب به جانش انتظار از که دیگو نیم

 .است داده یباز  را مغزش نابهنجار افکار چقدر دیگو 

 گوش   که دسن   همان با را فشیک و زندنیم حرق   اصال

 .زندیم چنگ است گرفته را

 

 با .شود سوار حوا تا ستدیایم عقب و کندیم باز را در

ام یم ی   ماش گرید سمت به خودش و بنددیم را درب احی 

 .رود

 

 :پرسدیم ندیبیم که خانه جز به سمن   به را عیلی  ام ی  مس

 

 خونه؟ یی  نم -

 

 .نه -
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 و گذاردیم فشیک درون را لشیموبا .دیگو نیم یی   چ

 .کشدیم را پشیز 

 

 خواهدیم .بنددیم چشم و دهدیم هیتک عقب به را رسش

  آن از افکارش کیم .شود آرام کیم
 

 .شود خالص گسستیک

 !است آمده عیلی  ام

 

 ؟یدار یب -

 

 و چرخاندیم عیلی  ام سمت به را رسش .کندیم باز چشم

 .کندیم دییتا

 

 .خوان   کردم فکر -

 

 .بودم بسته چشمامو فقط -
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 :دیگو یم و کندیم توقف را ی   ماش

 

 .میدیرس -

 

 باغ .بردیم داخل را ی   ماش و کندیم باز موتیر  با را در

  یالیو 
 
 .دارد انیعر  یهاطاق الیو  یجلو  تا که است بزریک

 

 چرا؟ نجایا -

 

 :دیگو یم و داردیم نگه را ی   ماش

 

  از کمی تا -
 
 .میی  بگ فاصله زندیک
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 همان .گذراندیم را شیهاهفته آخر که ن  الیو  همان

 …نداشت خی   وجودش از کسچیه که ن  جا

 

 

  نظرچشم#

 ۲۱۹پارت#

 

یم ظاهرش به نگایه .شودیم ادهیپ عیلی  ام طبع به حوا

 رشیز  یشلوار  و مانتو تنها و دارد رس به چادر .کند

  .است دهیپوش

 

 .ستین مناسب هاملباس -

 

 ؟کن  کاریچ یخوایم مگه -
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 به عیلی  ام .دهدیم تکان رس ندانسی    یمعنا به جیگ

 حوا دست انگشتان انیم را انگشتانش و دیآیم سمتش

 .بردیم فرو

 

 .شدمیم دل هی خودم با بودم، نجایا شبید -

 

 ؟گذاشن   یخی   ن   یتو  منو چرا ؟جر  عن  ی -

 

 .دیببخش -

 

 سوال از پر حوا .بوسدیم و آوردیم باال را حوا دست

 .ی  خ ای دارد یی  توف دنشانیپرس داندنیم و است

 

 و کندیم روشن را هاچراغ .کندیم باز را الیو  در عیلی  ام

 :دیگو یم
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 .ادیم داره خانمم کی    ی   تم رو خونه گفتم -

 

 عیلی  ام خود است منتظر .کندیم نگاهش متعجب

 :دیگو نیم یی   چ او ویل دهد حیتوض

 

 ا؟یک -

 

  الیو  پشت که ن  آقا و خانم -
 
 نجایا امور به .کی   یم زندیک

 یرس
 
 .کی   یم دیک

 

 :دیگو یم و شودیم داخل

 

  .نداره خی   الیو  نیا وجود از کش  .گهید تو ایب -

 

 را شیپا کف و آورددریم پا از را شیها کفش متعجب

 .دهدیم قرار خانه یهاسنگ یرو 
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 :کندیم زبان   بلبل و دی  گیم را حوا دست هم باز عیلی  ام

 

نیم کش راحتم .نجایا امیم باشم تنها خوامیم وقتهر -

 .کنه دامیپ تونه

 

 .بلدم من االن ویل -

 

یم لبخند .شناسندیم را جا آن هم دوستانش که دیگو نیم

 :دیگو یم و زند

 

 …خب من   خود تو -

 

 

  نظرچشم#
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 ۲۲۰پارت#

 

یم باز هم از را چادرش طرف دو .ستدیایم حوا یجلو 

 :دیگو یم و کند

 

 .ستین کش اریدرب -

 

 را چادرش که عیلی  ام و کندیم اشهمرایه دهیترس کیم

 :پرسدیم دی  گیم دست به

 

 .نره راه هزار دلم یدادیم خی   -

 

 قرار مبیل یرو  چادر با و دی  گیم دستش از هم را فشیک

 .دهدیم

چشمدر چشم و دی  گیم یی   پا را رسش .شودیم کشینزد

 .دوزدیم حوا یدهیترس و متعجب یها
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 بهم یموها و کندیم باز گلو ریز  از را اشیرورس  یگره

 .کندیم مرتب رسش یرو  را اشختهیر 

 

 کردم؟ تتیاذ یلیخ -

 

 تداغ شیبرا گذشته خواهدنیم کند، یلجباز  خواهدنیم

  منطق   شدیاندیب منطق   حاال از خواهد یم .شود
 
 زندیک

 .کند

 

 به باشد مانیپش اگر .است همرسش عیلی  ام حال هر به

 بتواند که دارد شیبرا قلبش یپستو  در عشق یقدر 

 .کند تیرضا احساس

 

یم پوستش ریز  به را خون مردش یهارسانگشت لمس

  .خواسی    نیا از لرزدیم تنش .دواند
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چانه ریز  .دیآیم بند نفسش شودیم که ترکینزد عیلی  ام

 چشمان   در سشیخ چشمان .کندیم بلند و دی  گیم را اش

یم قفل کند درک را غمش تواندیم خون   به که مانیپش

 .شود

 

 حرف عیلی  ام نگاه .کنندیم نگاه را گریهمد لحظه چند

 …دارد مان  یپش .دارد

 

 یهالب یرو  را شیهالب بندد،یم چشم و شودیم خم

 …خشونت بدون و آرام .دهدیم قرار حوا رسد و دهیترس

 اشک و شودیم حس ن   دستانش .لرزدیم حوا تن

 .کندیم سیخ را صورتش چشمش

 

 یشده دار شماره نفس د،ی  گیم را حوا یهاشانه عیلی  ام

 .کندیم نوازش را لرزانش تن و کندیم حس را حوا
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 …دزددیم چشم حوا که کشدیم عقب

 

 .خانم حوا شدمیم دل هی خودم با …دمیبخشیم خودمو -

 

  نظرچشم#

 ۲۲۱پارت#

 

 به اعتماد.آوردیم در شیهادندان اسارت به را لبش حوا

 یبرا نه .کند ارزشمند را خودش دیبا .دارد ازین نفس

 را خودش اگر که داندیم …خودش یبرا بلکه کش

 چشم .بشکند را او تواندنیم یاحد باشد داشته دوست

 .پردازدیم ی   ست به کوبانش قلب با دلش در و دی  گیم

 

 تک به تک یرو  که عطرش خوش یبو  مرد، نیا یصدا

 ته رسد،یم مشام به هم شستشو ازپس حن   شیهالباس

 است مربوط او به چهآن تمام و صورتش یرو  شیر 
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 مقاومت تاب دارش شهیر  عشق .کندیم ناکوک را قلبش

 .ندارد

 

  در گایهیجا ی   چن تواند یم نفر کی چطور داند نیم
 
زندیک

 یرو  لحظه در شودیم چطور فهمدنیم .کند دایپ اش

 .نگفت چیه و بست چشم او ینکرده و کرده تمام

 

 :کندیم زمزمه ناگهان

 

 ؟یدیبخش ؟یشد دل هی -

 

 یبرا هاداستان انشانیم سکوت هم چشم در چشم

 انیم هی دزدیک اشک خنددیم که عیلی  ام لب .دارد گفی   

 در سیع که حوا لرزان نگاه .گذاردیم قدم چشمانش

 …دارد بودن محکم
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 و مرتب یهادندان خیم حوا و شودیم باز لبش انیم کیم

 .شودیم دشیسف

 

 .الزمه تو بخشش -

 

 که کندیم فکر خودش با .دی  گیم نظر ریز  را لبش حرکات

 با .است مانده شیبرا ایدن در که است کش تنها مرد نیا

  در فرصت کی تنها که شدیاندیم خودش
 
 شانزندیک

 .ستیباق

 

 یی   هرچ توانت حد در که هیطور  هی داشی    دوست -

 داشی    دوست .یدیم انجام طرف یبرا ادیبرب ازت

 از شی  یب وقن   .داره فرق یلیخ شدن عاشق ویل …قشنگه

 عاشق عن  ی باش   داشته دوست رو یکی توانت حد

 !شدم اشتبایه آدم عاشق من …یشد
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 عشق   خرج ترس بدون را بارش نیآخر  نیا خواهد یم

 .کندیم و است کرده تالش شیبرا توانش از خارج که مند

 لمس وجود تمام با دوباره را بار نیآخر  نیا دارد دوست

 .کند

 

 را دستانش و شودیم قدم شیپ که است حوا بار نیا

 صحبتش یادامه یبرا .دهدیم قرار عیلی  ام ینهیس یرو 

یم قیعم نفش و دوزدیم خودش دستان یرو  را نگاهش

 :دی  گ

 

 فرصت هی به ازین عشقم ،ویل شدم عاشق اشتبایه من -

 .شی  یب نه بده بهش تونهیم فرصت هی فقط من دل .داره

 ستین بلد اگر و اما .عشقه چون ذارهنیم اکر و اما براش

 گهید نی  بگ ادی که کندنو دل عاشقا ویل …عشقه چون

 .کی   نیم نگاه رسشونم پشت

 

  نظرچشم#
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 ۲۲۲پارت#

 

 را خودش .کندیم مشت عیلی  ام ینهیس یرو  دست

 :دهدیم قرار اشنهیس یرو  رس و کشدیم تر کینزد

 

 کنه تحمل تونهنیم زن هی .عیلی  ام نکن مونمیپش -

 یکرد هیتنب منو تو باشه، گهید زن هی تخت تو مردش

 …من که یدید ویل

 

یم تنش دور به دست .کندیم قطع را حرفش عیلی  ام

ک و گرداند  خایل زن   .فشاردیم خودش به محکم را دخی 

 !مهربان   از مملو …نهیک از

 

 دامانش ریز  را هایبد که است یقدر  به حوا خون  

  .سازد محو و کند خاکسی  
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 .باشه …شیه -

 

 :دیگو یم و کشدیم حوا پشت را دستش کف

 

 ؟یشد من نفس یک از تو -

 

یم هم یرو  چشم .شودیم آب حوا یدهیترس دل در قند

 .خنددیم دلش یهاقند انیم و گذارد

 

  از رو من .ندارم تو جز رو کش من -
 
 .نکن دیام نا زندیک

 

 :دیگو یم و گذاردیم حوا رس یرو  بوسه

 

 برا اگر حن   باشه، آدم از پر دورم اگر کردمیم فکر -

 .امیدرم ن  تنها از و شمین خوشحال منفعتشونه،
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 انگار .ندیایب ونی  ب هم آغوش از خواهندنیم کدامچیه

 یرو  بته بته که ن  هاآتش یبرا استمرحیم آغوش نیا

 .اندسوزانده دلشان

 

 و عشق منم انیم و رنیم رنگاوارنگ گفتمیم دلم تو -

 دوست که بودم اون   بابام و مامان یجلو  .کنمیم حالمو

 .باشم داشتم دوست که اون   خودم ن  تنها تو و داشی   

 ؟دون  یم بهم دادیم قدرت

 

 :کشدیم آه

 

 .نشون نیا خط نیا گفتم دمتید که اویل روز -

 

ک تن .کشدیم را نشانش و خط حوا کمر پشت یم دخی 

 .دهدیم فرو را آورده هجوم بغض و لرزد
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 امثال از رو انتقامم .ارمیدرم شوهیگر  .کنمیم بدبختش -

 .انداخی    روز نیا به منو که می  گیم امخونواده

 

 یصدا از ترکینزد گوشش در عیلی  ام قلب تپش یصدا

یم سیخ را همرسش لباس چشمانش .است اشحنجره

 .بشنود را شیهاحرف یادامه تا دی  گیم گاز را لبش و کند

 

 !یایدرنم و دلم تو وفن  یم تلنر  دونستمیم کجا از -

 

  نظرچشم#

 ۲۲۳پارت#

 

 پشت را حوا یموها عیلی  ام .ندی  گیم فاصله هم از کیم

 را اشچانه آلود بغض چشمان   با و فرستدیم گوشش

 :دیگو یم و دی  گیم اشاره و شست انگشت انیم
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وع اول از -  شده؟ جر  و بوده جر  بره ادمونی م،یکن رس 

 

 یتمنا چشمانش .کندیم حوا التماس که انگار نگاهش

 نه مرد نیا یجلو  تواندیم مگر حوا، و دارند بخشش

 اورد؟یب

 

 و شودیم باز خنده به هاغصه تمام انیم که لبش

یم باال و دی  گیم را دستش .کشدیم راحت نفش عیلی  ام

 :ببوسد تا آورد

 

 ؟یخورد یی   چ صبح از -

 

 :دیگو یم و بردیم باال نه یمعنا به را رسش حوا

 

 .نداشتم لیم -
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 !نداشتم لیم -

 

 اخیم با و کندیم شیرو  و رنگ ن   صورت به یااشاره

 :دیگو یم یظاهر 

 

 .داره فرق بودم الیخ و فکر مشغول با نداشتم لیم -

 !شده چطور روت و رنگ نگاه

 

  .شودیم خارج الیو  از و کندیم رها خودش حال به را حوا

ک  یرو  ن  یتزئ بزرگ ینهیآ سمت به ناخواسته دخی 

 رنگ صورت .کندیم برانداز را خودش و رودیم وارید

 هاآن به وضوح به برق که خسته چشمان   و دهیپر 

 .است برگشته
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 کیم تا بخورد خواهدنیم که شدیاندیم خودش با

 دور رسش از هاکابوس آن تا د،یایب فرم یرو  اندامش

 کند اهانت بودنش تپل به عیلی  ام که نیا فکر و شود

 .کند برابر چند را ذهنش آشوب

 

یم باز ساله پنجاه بایتقر  زن   با عیلی  ام بعد قهیدق چند

خانه به زن گرم سالیم از بعد .گردد  و رودیم آشیر 

 .بردیم جا آن به نهار ضف یبرا را حوا هم عیلی  ام

 

 داخل کوچک ینهارخور  ی   م از صندیل دو عیلی  ام

خانه  و ندینشیم زودتر خودش و کشدیم عقب را آشیر 

 :کندیم اشاره

 

 ؟ن  یشنیم -

 

 .کندیم باز را دهانش دیبگو  یی   چ خواهدیم که انگار حوا
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  نظرچشم#

 ۲۲۴پارت#

 

 :دیگو یم مردد

 

 اد؟یم بدت چاق زن از تو -

 

 به !داندنیم اصال .شودیم هی  خ حوا به متعجب عیلی  ام

 خوش به معموال .است نکرده هم فکر حن   سوال نیا

یم انتخاب را هادخی   بعض   گایه .کردنیم فکر آمدنش

 اکی   و دادندنیم نشان سی    چراغ هرکش به چون کرد

ها خود اوقات   .شدندیم قدم شیپ دخی 

 

 .دارد متانت رفتارش تمام .ندینشیم صندیل یرو  آرام حوا

 کش چیه با و است متفاوت برخواستنش و نشسی   
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 و است توجه جلب بدون و آرام .ستین سهیمقا قابل

 .اوست ن  یشخص بزرگ نکات از یکی نیا

 

 ه؟یچ منظورت -

 

 کندیم فکر .کندیم برنج از مملو را حوا ظرف طورهمان

 است نخورده یی   چ که است شدن الغر بخاطر حوا که

 :کشدیم درهم را شیهااخم کیم نیا و

 

 ؟یی  بگ میرژ  یخوایم -

 

 :دی  گیم را پاسخش عایرس 

 

 .بخورم تونمنیم همه نیا من بسه نه، نه -

 

 .تون  یم امروزو -
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 :دیگو یم و دهدیم هل عقب به دست کف با را ی  کفگ

 

 .نکن حروم رو خدا نعمت بخدا نه -

 

 ظرف بار نیا و کندیم نگاهش دار منظور عیلی  ام

 چه یبرا بداند خواهدیم مضانه .کندیم پر را خودش

 .است دهیپرس سوایل ی   چن حوا

 

 ؟یدیپرس سوایل ی   چن چرا -

 

سم دیرس ذهنم به غذا ی   م رس ،ینطور یهم -  .بیر

 

 آن یبرا ویل است اصیل لیدل منتظر هنوز ویل عیلی  ام

 :دیگو یم ندهد کش را ماجرا که
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 .نکردم فکر بهش وقتچیه -

 

ا اون از کدومچیه هیشب من …هی   چ ،عن  ی -  .…دخی 

 

 حرف و است خورشت خی   یر  مشغول یجد عیلی  ام

 :کندیم قطع را حوا

 

 بدون   یخوایم االن .سن  ین کش هیشب دونمیم آره -

 ه؟یچطور  من یقهیسل

 

  نظرچشم#

 ۲۲۵پارت#

 

 خودش بر تواندیم دنیکش نفس قیعم با کندیم فکر

نیم هم غلط که البته .باشد داشته یشی  یب تسلط
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 یشی  یب آرامش با دی  گیم دم قیعم که بار هر .شدیاند

 .دهدیم را عیلی  ام جواب

 

  کندیم فکر
 
ک زندیک  بر که ستین هاسخن   نیا به مشی 

ا که البته .دی  گیم خودش  که نداشت یایعاد طیرس 

 روز همان از بزرگ یفاصله کی .کند رفتار یعاد بتواند

  آغاز اول
 
 .بود انداخته فاصله هاآن انیم شانزندیک

 

 یچطور  همرست یدار  دوست بدونم خوامیم آره -

 !یدار  زنت از توقعان   چه باشه؟

 

خانه و دیگو یم یااجازه با خانم نبیز   زوج یبرا را آشیر 

یم تشکر او از هردو حوا و عیلی  ام .کندیم خایل جوان

 .کنند

 

 ؟یدار  توقعان   چه همرست از تو -
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 که ندارد انتظار .شودیم شوکه ناگهان   سوال نیا از حوا

 داده پاسخ خودش به هیشب سوال همان با قایدق سوالش

 مقابله یبرا توان   چیه هم حاال و بود پاسخ منتظر .شود

 .ندارد را سوال نیا با

 

 ویل بده جواب تو پس دمیپرس من اول دیبگو  خواهدیم

 .شودنیم باز جمالت نیا به دهانش

 

 …بودن اخالق با صداقت، ،یوفادار  -

 

 یرو  ادهیز  ترسدیم ویل شود اتیجزئ وارد دارد دوست

 حوا نظر از که ان  یخصوص از است پر عیلی  ام .باشد

چیه بود تیشخص ی   هم با اگر عیلی  ام .است ناپسند

 را یخواستگار  یبرا قبویل ینمره توانستنیم وقت

 .ندیبش نکاح یسفره رس او با برسد چه کند افتیدر 
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 ؟ی   هم -

 

 .ستین انیب قابل که هست های   چ یلیخ خب نه، -

 

 :دهدیم نشان مشتاق را خودش عیلی  ام

 

 ؟جر  مثل -

 

 بحث انیم که حاال ویل بزند حرف که ترسدیم کیم

 .کند باز را اتیجزئ کیم تا داندیم زیجا است

 

 یبو  از .کنه مضف الکل همرسم ندارم دوست مثال -

ر از جدا .ادینم خوشم گاریس  یبو  نظرم به گاریس ض 

 .داره یندیآناخوش
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 را اشجمله و دیگو یم معطیل چیه ن   و تند را نکته دو

 . ماندیم عیلی  ام العملعکس منتظر .کندیم امام

 

  نظرچشم#

 ۲۲۶پارت#

 

 مسن   حالت در کندیم فکر ست،ین خودش دست

 و بودنش حرام بر عالوه .کندیم افتیدر  یبد احساس

اب شخص داندیم که نیا نیم پاک روز چهل تا خوار رس 

 احساس .است متنفر مسن   احوال و حال آن از شود

 شیبرا بود آمده بدنش و تن رساغ به عیلی  ام که شن  

 .تحمل قابلی  غ انزجار احساس کی .شودیم زنده

 

 گه؟ید اوم -
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 ویل کنند صحبت کیم رابطه ی   هم در دارد انتظار

 و اندازدیم ریز  به را رسش .است اشادامه منتظر عیلی  ام

 .کندیم یباز  برنج یهادانه با

 

 .بدونه حروم و حالل -

 

 حوا یهافحر به دقت با و زده رچانهیز  دست عیلی  ام

 طورنیا از خسته حوا .کندیم دشییتا و دهدیم گوش

ض و آوردیم باال رس ناگهان بودن نظر ریز   :شودیم معی 

 

 .بده جواب خودت اول بودم، دهیپرس من -

 

 شیغذا از قاشق   .رودیم باال شی  یب عیلی  ام لب یگوشه

  .بخورد هم حوا تا کندیم اشاره و گذاردیم دهان درون را
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 عیلی  ام کندیم فکر .است شده دلخور کیم ویل حوا

 مشغول لیم ن   .دارد ندادن جواب و زدن دور قصد

 :دیگو یم عیلی  ام که شودیم خوردن

 

 دوست زن   جور چه که بودم نکرده فکر وقتچیه -

 انتخاب ویکی مامانم تهش که بود نیا تصورم چون دارم

 …ویل !هیبق مثل .می  بگ دیبا کنهیم

 

 تا کندیم ی   ت چندبرابر را شیهاگوش ویل کندنیم نگاهش

 .دهد گوش را عیلی  ام یهاحرف

 

 .خانم عسل یکرد آچمزم -

 

گونه دی  گیم که لقن   از …خانم عسل .زدیر یم فرو دلش

 تمام .دیآیم باال ناخوداگاه چشمانش و شودیم گرم اش

 به شوخ لحن   با عیلی  ام که بردیم فرو را دهانش یمحتو 

 :دیگو یم و کندیم اشاره لباسش یقهی از تریی   پا ن  جا
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 …فقط ادینم خوشم قلمو هی نیا !شدنا آب -

 

  نظرچشم#

 ۲۲۷پارت#

 

 طنتیش از پر نگاه به متعجب .شودیم شوکه یالحظه

نیم او منظور متوجه بازهم ویل شودیم هی  خ عیلی  ام

 .شود

 

 ؟جر  -

 

  به ترواضح عیلی  ام بار نیا
 

 اشباالتنه یهابرجستیک

 :دیگو یم و کندیم اشاره

 

 .بشه جا دست تو !دارم دوست بزرگ -
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 نیا انتظار .دودیم صورتش به دارد بدن در خون هرچه

یم ی   زم به دستش از قاشقش دستپاچه .ندارد را حرف

  .دی  گیم همرسش از را اشهی  خ نگاه و افتد

 

 دایپ را قاشق تا شودیم خم دستپاچه و شودیم بلند جا از

 .شودیم بلند عیلی  ام یخنده یصدا که کند

 

 !بش   هول ینطور یا خوادنیم حاال پاشو خانم عسل -

 

یم را حوا دست و شودیم ی   خ مین خندان طورهمان

 باشد شده وصل تنش به یقو  یولتاژ  انگار که حوا .دی  گ

 :دیگو یم شتابزده و پردیم جا از

 

 .دیببخش -
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 حوا که ی   هم و کندیم جدا او از را دستش عایرس  عیلی  ام

 :دهدیم ادامه را حرفش ندینشیم

 

 !ممه نگفتم خوبه -

 

ض حوا  :کندیم شیصدا معی 

 

 !عیلی  ام -

 

 !جون -

 

 .نگردیم اشنخورده دست بشقاب به و دی  گیم او از نگاه

 نیا که نداشت را انتظارش ویل است یعیطب که داندیم

 .بدهد نظر شیهانهیس زیسا یدرباره حی    ض  طور
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 برم یخوایم شوهرتم ناسالمن   .جان خانم کن عادت -

ا  بردارم؟ مپالشونو تپل کنم ی   گلچ ابونویخ یدخی 

 

 .دیگو یم لب ریز  آرایم ونه کندیم اخم دلخور حوا

 و زندیم لبخند حوا تیحساس نیا از خوشحال عیلی  ام

 .اوردیدرب دلش از تا کندیم سیع

 

 .سازمشیم خودم باشه کمیکوچ -

 

  نظرچشم#

 ۲۲۸پارت#

 

 ویل برساند انیپا به را بحث نیا دیشا تا دیگو نیم یی   چ

نیم تمامش تنها نه .ندارد برداشی    دست قصد عیلی  ام

 :دهدیم ادامه بلکه کند
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 حضور مختلق   ینقشا در تونهیم ه،یمهم یلیخ ینکته -

 شبانه هیتغذ بر عالوه دمیم حیترج من .باشه داشته

 .باشه بالشتمم

 

ل را خودش تواندنیم حوا بار نیا  گزدیم را لبش .کند کنی 

اض و  :کندیم اعی 

 

 دونمیم .برو شیپ تر آروم کیمی .شمیم تیاذ دارم -

 …لطفا ویل هیعیطب

 

 محکم چشیم با و کندیم نگاهش لبخند با عیلی  ام

 .کندیم آرامش

 

*** 
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یم داخل به را خودش پتو کنار و گوشه از صبح اول سوز

 احساس با خوردیم که تکان   .لرزاندیم را حوا تن و کشاند

 دنید با و کندیم باز چشم خوابش یجا بودن متفاوت

 را قبل شب اتفاقات است رسش ریز  شیبازو  که عیلی  ام

 .آوردیم ادی به

 

نهیس یجلو  را دستش دو هر و چرخدیم او سمت به آرام

 آغوش انیم و دارد تن به ریز  لباس فقط .کندیم قفل 

 .است گرفته آرام همرسش

 

 آن از .کند آرامش دارد سیع ویل ستین آرام دلش

 هستند ن  هاخوره هم هنوز ویل ستین یخی   قبل آشوب

 .بجوند را مغزش که

 

 ببندد را چشمانش خواهدیم خوردیم تکان که عیلی  ام

 خنددیم قایعم لبش .شودیم شکار او باز مهین نگاه با ویل

 :شودیم حلقه حوا کمر دور به آزادش دست و
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 .عسلم ی  بخ صبحت -

 

 یابوسه و دی  گیم هدف را لبانش آلودخواب همانطور

 هردو یبرا که کیرمانت یابوسه با صبچ .زندیم آرام

 هر یبرا دیجد و متفاوت یاتجربه .است نو و تازه

 …دونفر

 

 .ی  بخ صبح -

 

 به توجه با عیلی  ام .دهدیم را جوابش لبخند با هم حوا

 حوا گوش ریز  آرام و دار خش شانقبیل یرابطه یسابقه

 :کندیم زمزمه

 

 ؟آرویم -
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  نظرچشم#

 ۲۲۹پارت#

 

 قایدق قبل شب عیلی  ام .کندیم زمزمه متیمال  با را خوبم

  او با شیاهایرو  در که بود یمرد همان
 
 .کردیم زندیک

  و همرس تشیاولو  که اخالق   خوش مرد همان
 
 اشزندیک

  .است

 

 .بود دهیشن و بود دهید داشت، انتظار که طورهمان

ام  رس مقابلش در و دانستیم واال را زن ارزش و احی 

 .آوردیم فرود به میتعظ

 

 ویل کردیم شوج   …هرگز اهانت ویل کردیم طنتیش

 تواندیم دانستیم هم خودش که انگار .هرگز یرو  ادهیز 

 حوا از که باشد داشته قبل از متفاوت ن  یشخص

  درخواست
 
 از را ی   چ همه خواست و کرد دوباره زندیک

وع اول  .کنند رس 
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 شهیهم را ی   انگدل صبح نیا .بود راه به شانصبحانه ی   م

نیم باورش .کردیم تصور شیهامعشوقه و عیلی  ام یبرا

 ی   م پشت پرنسس کی به هیشب که اوست حاال که شود

 .مالدیم را چشمانش و است نشسته صبحانه

 

 ینم نه بخوام ازت یی   چ هی -
 

 ؟یک

 

 را فرصت حوا .کندیم نگاهش پر دهان با عیلی  ام

 :دیگو یم و شماردیم متیغن

 

 .شما یخونه میبر  هم بعد زهرا، بهشت میبر  -

 

 یچا کیم و خوردیم را اشلقمه مکث کیم با عیلی  ام

 .نوشدیم شیرو 
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 چطور؟ -

 

 جواب دنیشن تصور از .لرزدیم چشمش یهامردمک

 :لرزدیم هم شیصدا منق  

 

 .بشه حل هاکدورت -

 

 :دیگو یم و اندازدیم باال ن  ابرو عیلی  ام

 

کت اوضاع نبودم روز دو -  تونستم اگر .اسختهیر  بهم رس 

 مامان یخونه هم و زهرابهشت میر یم هم که امیب زود

 .فردا یبرا میذار یم نشد اگر ویل .نایا

 

 عقب از ناراحت ویل درخواستش نشدن رد از خوشحال

 به را ذوقش نتواند تا شودیم باعث خواسته نیا افتادن

 .دهد نشان عیلی  ام به ازین حد
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  نظرچشم#

 ۲۳۰پارت#

 

 .دارد را عسل ماه حکم شیبرا شب کی ی   هم که انگار

 عاشقانه شب نیا با سهیمقا قابل دن   به ن  کذا سفر آن

 .ستین

  از بخش آن بالشک توانستیم اگر
 
 طور به را زندیک

 ادی به را خاطراتش که تواندنیم حن   .کردیم حذف کامل

 خوان   ویل است دهیدیم خواب در که یانگار  .اوردین

 …واضح و قیدق

 

 عازم خودش و کندیم ادهیپ خانه یجلو  را حوا عیلی  ام

کت  یانرژ  خداحافیط   هنگام عیلی  ام نگاه .شودیم رس 

 همرسش کار که آن دیام به و کندیم ی   تام را روزش

 .رودیم خانه به شود تمام عی    رس 
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 و کندیم شیآرا کیم .پوشدیم تازه لباس و دی  گیم دوش

خانه و خانه رساغ به  هم آن به را اشیانرژ  تا رودیم آشیر 

 .داستیپ صورتشان از هازن حال .کند منتقل

 

 صدا به که خانه تلفن .شودنیم زمان گذر متوجه اصال

خانهرنگ سی    یهادستکش دیآدریم  دست از را آشیر 

 .داردبریم را تلفن و کندیم خارج

 

 شده گذاشته شینما به تلفن یصفحه یرو  عیلی  ام نام

 .است

 

 جانم؟ -

 

 ؟خون   .بال ن   جانت -
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 شود مطمی    .است داریب شود مطمی    تا گزدیم را لبش

 که بماند ادشی .ستین الیخ و خواب ناگهان   آرامش نیا

 .کند درست را ی   چ همه تا است داده قول او به عیلی  ام

 

 ؟خون   خودت خوبم -

 

احت .شدم خوب دمیشن رو صدات -  ؟یکرد اسی 

 

 :کندیم کج را رسش و زندیم نکیس به را اشهیتک

 

 ؟یکرد رو کارات تو .آره -

 

 ششمش حس .کندیم نگرانش عیلی  ام یخسته نفس

کت به که یروز  نیآخر  .دهدیم یگرفتار  از خی    رفته رس 

 عیلی  ام یکارها در گره و مشکل کیم که بود دهیفهم بود

 .است
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 م؟یبر  نه امروز اگر ش  ینم ناراحت .کامل نه -

 

د رااو زور به تواندنیم ویل شودیم ناراحت  کار قطعا .بی 

  .است یگر ید ی   هرچ از ترمهم عیلی  ام حال و

 

 کنم؟ کمکت تونمیم من نداره، ن  یع -

 

 .هیکاف شد خوب حالم دمیشن رو صدات که ی   هم -

 

  نظرچشم#

 ۲۳۱پارت#

 

 دلش احساس پر دست با را عیلی  ام جمالت خلوص

 برخورد و دیجد لحن نیا با مرد نیا .کندیم لمس

  .دیبگو  دروغ تواندنیم متفاوت
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*** 

 

 ه؟یدرست کار نظرت به -

 

 خوشحال شیاجزا تمایم که صورن   و تیرضا با حوا

 بود عیلی  ام شنهادیپ .دهدیم تکان بار چند را رسش است

 مسئله نیا او شنهادیپ از قبل تا کردیم دل دل خودش و

 .کند انیب را

 

 را فرمان شودیم ترمطمی    حوا دییتا از انگار که عیلی  ام

 خاطر نانیاطم یبرا حوا .کندیم کج کوچه سمت به

 عیلی  ام .کشدیم عیلی  ام یپا یرو  را اشبسته خی دست

 یخانه در یجلو  تا و دی  گیم دست به را دستش هم

 .زندنیم حرق   اشیپدر 
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 نفس از اشنهیس شدن یی   پا و باال کندیم باز که را در

  .است تیرو  قابل کشدیم که ق  یعم

یم نظرش به و بود رفته خانم حاج به کمک یبرا قبل روز

 ینذر  گید رس بوشدست یبرا زمان نیبهی   که دیرس

 خودش شد متوجه که هم عیلی  ام .است امی  یپ مبعث

 .بروند هم با بعد روز که داد شنهادیپ

 

 .کنندیم یط را خودروها پارک محل تا طوالن   ی  مس

ی   ماش تعداد .است مشخص جاهمان از خانه شلوغ  

 نیا یبرا که است یادیز  افراد یایگو  شده پارک یها

 .اندشده جمع دورهم نذر

 

 نگاهش در را نگران   .اندازدیم عیلی  ام یچهره به نگایه

  .ندیبیم شده پارک یهای   ماش سمت به

 .شودیم دهید صورتش یرو  مرتب و کوتاه شیهاشیر 

 به قایدق هم حوا که دارد تن به روشن آن   رنگ به اهنی  پ

 به توجهش .است کرده رس به ساتن یرورس  رنگ همان
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 که نیا حن   .است آمده عیلی  ام چشم به کامال اتیجزئ

 به حاال که زشیآو  کنار در را نظرش چشم دستبند

 به کرده دست به است شده بند شیمانتو  داری   چ ی   آست

 .است آمده همرسش چشم

 

 !شلوغه چقدر -

 

 ینذر  اصیل روز گاهچیه و آمده قبل روز شهیهم حوا

 خانم دوستان و هاخانم یهمه قبل روز .است نبوده

 دورهم هابسته یساز آماده و هیاول تدارکات یبرا ن  یاسی

 شانیآشناها و اقوام فقط ینذر  روز ویل شدندیم چمع

 .بودند

 

 از لبخند و روندیم ساختمان سمت به هم دوشادوش

 یجلو  که کش ی   اول .رودنیم کنار حوا لبان یرو 

 خانم ندیبیم نشدن   تمام یهاگید کنار در ساختمان

 .است ن  یاسی
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  نظرچشم#

 ۲۳۲پارت#

 

 و کشدیم یی   پا را اهنشی  پ یهای   آست وانیا یرو  حاج  

 با و دی  گیم باال را رسش لحظه کی .دیآیم یی   پا سمت به

 چشمانش عایرس  ویل شودیم روبرو حوا خندان صورت

 .شودیم قفل عیلی  ام یچهره یرو 

 

 قدم سمتش به عیلی  ام که است یی   پا مهین شیهای   آست

 دو و دیگو یم آرام سالیم رسدیم که پله یجلو  .داردبریم

 .رودیم باال را اول یپله

 

 و دی  گیم دست به را پدرش آزاد دست و شودیم خم

 را پله دو یگر ید حرف چیه ن   .زندیم آن یرو  یابوسه

 یاجازه یبرا حاج   ممانعت مقابل در و رودیم باال

 .رودیم پدرش آغوش به دستش شدن دهیبوس
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 .صلوات محمد آل و محمد بر -

 

 چشمان و فرستندیم صلوات صدا کی حاض   تیجمع

 .شودیم پنهان مادرشوهرش آغوش با حوا سیخ

 

م بشم فدات الیه -  .برم پاکت دل قربون الیه .دخی 

 

 به را حوا دل شیگلو  بغض و لرزدیم خانم یپر  یصدا

 .آوردیم درد

 

 .یپر  مامان باشه قبول -

 

 دهدیم قرار حوا صورت طرف دو را دستش ن  یاسی خانم

  :دیگو یم و بوسدیم را چشمانش .بوسدیم را شیرو  و
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 باشه نگهدارت الزمان صاحب آقا .تیب اهل با اجرت -

 .دلم زیعز 

 

 :دیگو یم که دشنویم کینزد را حاج   یصدا

 

م مبارک دتیع -  .دخی 

 

 را رسش و کندیم زمزه سالیم و چرخدیم حاج   سمت به

یم جلو عروسش رس دنیبوس یبرا جاج   .اندازدیم یی   پا

 :دیگو یم و زندیم چادرش یرو  یابوسه و دیآ

 

 .دیآمد خوش -

 

 آغوش به با که زهرا یانرژ  با آمدهشیپ ی   سنگ جو

 .شودیم صدا و رس از پر خوردیم بهم برادرش دنیکش

 و ندیآیم داخل از هم محمد و الیسه بعد لحظه چند
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 حاج   خواهر ی   همچن و ن  یاسی خانم یبرادرها و خواهر

 .شوندیم خارج فرزندانش همراه به هم

 

 کنار جاهمان عیلی  ام و بردیم عیلی  ام اتاق به را حوا زهرا

 .ماندیم پدرش

 

 اومدیم هم عیلی  ام کاش گفتیم داشت مامان صبح -

 یز یر برنامه خانم، طونیش .شدیم لیتکم میخوش گهید

 ؟یبود کرده

 

  نظرچشم#

 ۲۳۳پارت#

 

 .دارد لب به لبخند گرانید با صحبت در شهیهم مثل

 .کندیم فرو همه دل در را او لبخندش ی   هم
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 یارسمه گیلگل اهنی  پ .زندیم تا مرتب را اهشیچادرس

  .دارد تن به اشیرورس  رنگ به ن  هاگل با رنگ

 

 قبول باز فراغ با هم من .میایب داد شنهادیپ خودش -

 .کردم

 

 فهمدیم .است خون   نشان   حوا یبرا زهرا براق چشمان

 و است نشده بدل و رد نشانیب جمله نیا تنها که

  یگفتگوها در که مسائیل
 
 نیا به بوده شانخانوادیک

 .است مربوط عیلی  ام از حاج   خوب استقبال

 

 !ینامرد یلیخ حوا اه .نیکرد لیتکم رو مامان خوش   -

 .گهید نباش قهیسل خوش انقدر

 

یم فرو هم در را صورتش و کندیم اشاره حوا پوشش به

یم حوا که است خنده و شوج   جهت ضفا حرکاتش .برد

 :دیگو 
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 .میکن عوض ایب .نداره قابل -

 

 :دیگو یم و کندیم نازک چشم پشت زهرا

 

 ینطفه ی   همچن و خونواده کل بعدشم مونده نمیهم -

 انیب بشه شاخ برامون الیسه ینشسته شکم به تازه

 .ارنیدرب تنم از لباستو

 

 .کندیم مکث لحظه چند زهرا ناگهان   خی   دنیشن از

 .است باردار الیسه که انگار !کندنیم اشتباه

 :زندیم لب مهربان یاخنده با

 

 بارداره؟ الیسه -
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 به را شیابروها و گذاردیم دهانش یرو  را دستش زهرا

 :دهدیم تکان بانمیک شکل

 

 گالب داره اومده که یالحظه از خانم !دونسن  نیم اوا -

 .ارهیباالم  روت به

 

 و طاها وجود با کردنیم را فکرش !نبود الیسه هم روزید

  .باشد افتاده شدن داربچه فکر به دوباره شیهاطنتیش

 .فرستدیم لعنت را طانیش و زندیم بینه خودش به

 .طانیش بر لعنت !قضاوت

 

 به االن دونمنیم شم دار بچه ادیم بدم خودم من که نه -

  !نه ای قسمتتون شاالیا بگم دیبا تو

 

 .دارد خی   اختالفاتشان اندک از که است کش تنها زهرا

 شیرو  یجلو  که اتفاقان   و عیلی  ام یواسطه به هم آن
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 انشانیم که دانستنیم کش چیه او بجز .است افتاده

 .ستین برقرار صلح

 دانش همان هم زهرا حرف نیا لیدل کندیم احساس حوا

 .است اشقبیل

 

 .کنه سی    انتظارهارو چشم یهمه دامن خدا انشاهللا -

 …میبود انتظار چشم زمان هر هم تو و من

 

 :دیگو یم و بردیم باال را دستانش زهرا

 

 !دیع ی   هم حق به .باشم انتظار چشم کنم غلط من -

 مجرد مجوج عجوج قوم دست از امروز کنه رحم خدا

 .شکشیپ دامنم رسج   و یسی    شم خارج
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یم خارج اتاق از و خندندیم زهرا یهاحرف به هردو

 یهاانتخاب با !ندارد مشکیل ازدواج با زهرا .شوند

 .دارد مشکل خودش همرس عنوان به اشخانواده

 

  نظرچشم#

 ۲۳۴پارت#

 

م جمع به ورود از قبل  حاج   دور لیفام خانم محی 

 ساله شصت حدودا زن   .شودیم سی    راهشان یجلو 

 .ماهر یهاکنچیپ سوال آن از و است

ن   و مهربان طورهمان هاانسان تمام با رفتارش که حوا

م .زندیم لبخند شیرو  به است شیآال  یبرا خانم محی 

وع  :دیگو یم و دی  گیم دست به را حوا دست صحبت رس 

 

ه حالت چقدر -  مادرت نبود غم تونسن   خداروشکر .بهی 

 .بره ادتی رو
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 را تظاهر .رودیم کنار لبش یرو  از رسعت به حوا لبخند

 بروز را اشلحظه احساسات وجودش یهمه .ستین بلد

 مادرش مرگ که کند ادعا و بزند لبخند تواندنیم .دهدیم

 .است برده ادی از را

 :دهدیم پاسخ صادقانه

 

 آدما ادی از نه شهیم کم نه زانیعز  دادن دست از غم -

  هم نبودشون یتو  که میی  گیم ادی ماها فقط هی  م
 
 زندیک

 .میکن

 

م  ادامه و گذاردیم حوا یشانه یرو  را دستش خانم محی 

 :دهدیم

 

نیم …بهشته تو جاش .بود زود یلیخ .می  بم ،آج   -

 بشه؟ گرم رست نیار یب بچه هی نیخوا
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 برده ادی از را مادرش که نه .چرخدنیم دهانش در زبانش

  لحظه به لحظه نبودش باشد،
 
 تردردناک را اشزندیک

 را مسئله نیا ضاحت با شخض کهنیا ویل است کرده

 .دهدیم آزارش کند، یاداور ی شیبرا

 حوا از شودیم مجبور زندیم صدا را زهرا که ن  یاسی خانم

 و آوردیم لب به لبخند سخن   به حوا .دی  بگ فاصله

م جواب  :دهدیم را خانم محی 

 

 .باشه قسمت هرجر  انشاهللا -

 

 یتو  داداشش و مامان بود، عروس تازه ما یآشنا نیا -

 به ن  بال چه که دون  نیم .رفی    خدا رحمت به تصادف

 .اومد چارهیب دخی   نیا رس

  

 از را او کش کاش .کندیم نگاه حوا به ترحم پر حالن   با

 .دادیم نجات آزاردهنده یمکالمه نیا
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 به کارش جونت از دور که بود شده افرسده انقدر -

 ی   بب .بشه گرم رست شو داربچه عی    رس  .دیکش مارستانیت

 !بارداره رو دویم الیسه

 

 مردم .دی  گیم دلش احمقانه یسهیمقا نیا از چقدر

ا گرفی    نظر در بدون  یاجازه خودشان به گرانید طیرس 

 دیشا که کنندنیم فکر یالحظه و دهندیم نظر اظهار

 .باشند داده آزار را شخص آن

 

 جان؟ حوا -

 

 .کندیم فوت را نفسش پنهان   زندیم شیصدا که عیلی  ام

 .شودیم اضافه دو آن جمع به و دیآیم جلوتر قدم چند
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 دخی   گل نیا رس ی   بش داربچه زودتر گفتمیم داشتم -

 .نکنه الیخ و فکر ن  تنها بشه گرم

 

 چند و بردیم فرو درهم را اخمانش یالحظه عیلی  ام

 :دیگو یم که کشدنیم لحظه

 

 ؟نگفن   بهشون جان حوا مگه؟ ی   دوننیم -

 

م  ی  ام و جیگ یحوا ی   ب را نگاهش تعجب با خانم محی 

 :دیگو یم و گداندیم مض

 

 پرسم؟ ویچ -

 

 !شهینم بچمون نکهیا -

 

  نظرچشم#
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 ۲۳۵پارت#

 

م  عیلی  ام .کشدیم دندان به را نشییپا لب خانم محی 

 را شیهالب حوا و کندیم نگاه او به خندان لن   با فاتحانه

 گوش اشخنده یصدا تا دهدیم فشار گزیهمد به

 .نکند کر را گرانید

 

 ؟!پرسم هیحرف چه نیا .نکنه خدا !رسم بر خاک -

 

 !ی   نکن سوال که ی   بدون گفتم -

 

م  جلمات طور نیا انواع و دور به بال لب ریز  خانم محی 

نیم حوا گرید .گذردیم کنارشان از و کندیم زمزمه را

ل را اشخنده تواند  از تا رودیم عقب به قدیم .کند کنی 

 .زندیم خنده ریز  و نشود دهید ونی  ب
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یم جمع را خودشان عی    رس  ویل کندیم اشهمرایه عیلی  ام

 .شوند رایه کمک یبرا تا کنند

 

  فضویل نشسته -
 
 کار تو رست زن؟ چه تو به !هیبق زندیک

 .باشه خودت

 

 :دیگو یم و زندیم عیلی  ام یبازو  به آرام حوا

 

 .هیبق کنار میبر  ایب !زشته -

 

 خانم .رودیم یکار  رساغ به هرکس و شوندیم اطیح رایه

 و پرس به نگاهش کی حاج   .گرددیم دورشان ن  یاسی

 …ینذر  یهاگید به نگاهش کی و است عروسش

 

 .است نداشتن   دوست شدت به محمد یهانگاه

 .دهدیم تکان رس و افتدیم حوا به نگاهش هرازچندگایه
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یم سیع و است شده هانگاه نیا متوجه ناخواسته حوا

 .باشد نداشته او با یاچشیم تصادف چیه کند

 

 منتظر و اندکرده پهن وانیا یرو  بزرگ فرش سه دو

 دم را هاپلوعدس تا هستند هابرنج آب آمدن جوش

یم شیصدا زهرا که زندیم هم به را برنج آب .بگذارند

 اشکناردسن   به را بزرگ چون   ی  کفگ عذرخوایه با .کند

 .رودیم زهرا سمت به و سپاردیم

 

 .میکن ظرف هاروحلوا نیا میبر  ایب -

 

 چشم که ی   هم .کندیم نگاه حوا بجز گرید ن  جا به زهرا

 که ندیبیم را عیلی  ام برود زهرا نگاه دنبال به تا گرداندیم

 .دهدیم رستکان شیبرا
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 شده؟ جر  -

 

 :بردیم داخل زور به و کشدیم را دستش زهرا

 

متون همرس -  ی   نستیوا گید یپا دادن دستور محی 

 .خانم ی   شیم خسته

 

 .ندارد یسود چیه عیلی  ام با کردن مخالفت که داندیم

 :دیگو یم زهرا به و زندیم لبخند

 

 سختشه نشسی    ونی  ب کنم صدا هم رو الیسه بذار -

 .نهیبش تو ادیب

 

 

  نظرچشم#

 ۲۳۶پارت#
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 انینما رفتارش تمام در که آرامش   و ذان   وقار همان با

 هرگونه از دور به شهیهم .داردبریم قدم وانیا یرو  است

 همه توجه مورد ندارد دوست .کندیم رفتار توجیه جلب

 .باشد

 

 که است مشخص .ندینشیم زانو یرو  الیسه کنار

 .است شده کالفه و رفته رس او یحوصله

 

 :دیگو یم لبخند با

 

 میکنیم ظرف رو هاحلوا میدار  زهرا و من جون، الیسه -

 .نباش تنها مینیبش هم با شمونیپ ایب داشن   دوست
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 لبخند با .گرددبازیم الیسه رخ به رنگ حوا دعوت از

 اشهیتک لیم کمال با الیسه و کنندیم نظارت را گریهمد

 .شود بلند جا از کندیم سیع و زندیم ی   زم به را

 

 .کنم کمکت بذار -

 

یم و شودیم بلند او دی  بگ را الیسه دست خواهدیم تا

 :دیگو 

 

 !بکنم کارامو تونمیم بابا -

 

 :زندیم لب آرام حوا

 

ا -  .باش   مراقب شی  یب دیبا حساس طتیرس 
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 یی  بگ سخت دینبا هم قدرااون .خودت قسمت شاالیا -

 .حساسن یلیخ محمد آقا

 

 .شهیم همون باشه قسمت هرجر  .باشه سالم انشاهللا -

 

خانه سمت به و شوندیم خانه وارد  اجازه .روندیم آشیر 

 از را ی   چ همه و بزند یی   چ به دست الیسه دهدنیم

 .باشند هم کنار در تنها تا کنندیم دور دستش یجلو 

 

 .کندیم پخششان حوا و زدیر یم بشقاب در را هاحلوا زهرا

ض الیسه  :دیگو یم معی 

 

 .بلدم خدا به من به بذه هم دونهی -

 

یم خیب نیا تا خیب نیا از محمد داداش خانم، الیسه نه -

 .بره
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 را ی  کفگ که طورهمان را دستش بانمیک حالت با زهرا

 به حوا .کشدیم گردنش رسارس به است کرده مشت

 .خنددیم اشبامزه حالت و درشت چشمان

 

 !مای  م شمیمپا -

 

 :دیگو یم و بردیم سمتش به بشقان   حوا

 

 .بشه تموم رید کن صافش آروم آروم -

 

 !بدجنس -

 

 !خانم الیسه -
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یم نظر به که یطور  .است غضبناک و بلند محمد لحن

 .است کرده ن  خطا همرسش رسد

 

 

  نظرچشم#

 ۲۳۷پارت#

 

 !جانیا نیایب -

 

ن   و گزندیم لب حوا و زهرا که کندیم مواخذه یطور 

 .دهندیم ادامه کارشان به العمل عکس

 

  .کنمیم صاف حلوا هی نشستم .کنمنیم یکار  محمد آقا -

 

 …اطیح میبر  ایب -
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یم قاطع لحن   با دیبگو  همرسش به یی   چ خواهدیم تا

 :شنود

 

 !االن ی   هم -

 

ا نیا در حضور از حوا نیم دلش .ندارد خون   حس طیرس 

  مسائل در ی   نچنیا خواهد
 
 طور نیا هم آن خانوادیک

 .باشد داشته حضور یجد

 

 که کند فرار جاآن از تا کند دایپ فرصن   خواهدیم

 .شنودیم را الیسه یصدا ناگهان

  

 .ی   نگ طورنیا محمد، آقا -
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 دهن ابون  یخ و ن  هرجا زن با امحامله زن ادینم خوشم -

 سخته؟ فهمش !بذاره ی  تاث امبچه رو بشه دهن به

 

 !دیگو نیم را زهرا قطعا .شودیم شل لحظه در حوا یپاها

 کش تنها و ستین خواهرش محمد منظور که شک ن  

 …بود حوا داشت قرار طیمح آن در زهرا از ی  غ به که

 

 را نیا هم زهرا بلکه حوا تنها نه که گفت بلند یقدر  به

 ترک را محل عایرس  خجالب با الیسه .دیگز  لب و دیشن

 .ستادیا راه انیم شوکه حوا و کرد

 

 م؟یکن نشیتزئ یچجور  حوا، -

 

 و دارد را حواسش کردن پرت قصد زهرا که فهمد یم

 تواندنیم لرزشش با ناگهان   سوال نیا یبرا یلیدل چیه

 .باشد داشته وجود
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 دهینشن یی   گ انگار و چرخدیم زهرا طرف به مبهوت

 .کندیم نگاه را او تنها باشد

 

 …داره قالبا نیا از مامان -

 

کلمه ی   چن مستحق که است شده چه داندنیم …ن  هرجا

نیم منحرف رفتار نیا از ذهنش یالحظه ویل است یا

ا محمد تیحساس لیدل که فهمدیم .شود  طیرس 

 .است جا آن در حوا حضور بلکه ستین همرسش

 

 یادیز  حرف .کنندیم ی   ترئ گریهمد کمک با را هاحلوا

 بیغر  یاخلسه در دو هر و شودنیم بدل و رد نشانیب

 .اندرفته فرو

یم رپلهیز  رایه مضف بارکی یهاوانیل آوردن یبرا حوا

 یورود در به دنیرس از قبل بازگشت ی   ح که شود

 .شودیم سد راهش یجلو  لبخند با عیلی  ام
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  نظرچشم#

 ۲۳۸پارت#

 

 خواهدیم و نشاندیم شیهالب یرو  یازدهشتاب لبخند

 بازهم تا دیآیم چپ به مهین قدم کی عیلی  ام که شود رد

 .شود راهش سد

 :دیگو یم و کندیم اشاره هاوانیل به چشمانش با

 

 !منتظرن -

 

 حوا .دهدیم نشان انگشت با را اشگونه عیلی  ام

 زبان به را حرفش شود مجبور تا کندیم نگاه متعجب

 :اوردیب
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 !بوس اول -

 

 .کندیم وادار خنده به را عیلی  ام شودیم که دیسف و رسخ

ض خواهدیم تا  را عیلی  ام یهالب اشگونه شود معی 

 تنش از جان که کندیم حس لحظه کی و کندیم لمس

 .است بسته رخت

 که کند عبور کنارش از خواهدیم خنده با عیلی  ام

 .کندیم زده تی  ح را دو هر محمد یصدا

 

 خجالت !روش هم آب پارچ کی دادن قورت رو ایح -

 …کشننیم هم

 

 محمد؟ آقا افتاده اتفاق   -
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 کرده برداشت دار منظور کامال را او حرف که عیلی  ام

 دور هم او چشم از محمد یهانگاه .پرسدیم سوال است

 .است نمانده

 

 رد ی   ح و دهدیم عبور در انیم از زور به را خودش طاها

 .زندیم عیلی  ام به ناخواسته یاتنه شدن

 

 ال .چرخاندیم رس و کشدیم ششیر  به را دستش محمد

 حس که حوا .کندیم فوت نفس و دیگو یم هللا ایل اله

 چرخدنیم زبانش ویل دی  گیم را عیلی  ام یبازو  دارد خطر

 .شود او مانع تا

 

 و کهیت و لب ریز  !من داداش بگو واضح هست یی   چ -

 .برهنیم شیپ کار هیکنا

 

نیم یی   چ و دارند فاصله هاآن با هاهمانیم خوشبختانه

 شده معمویل ی  غ ی   چ متوجه ن  گو که حاج   .شنوند

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   954 | 1196 

 

  ی  کفگ آن با است
 
پله سمت به دارد دست در که بزریک

 .دیآیم ها

 

م -  .نبود نیا وضعت که شدیم رست ایح و رس 

 

  .زندیم محمد به یترس   و کندیم دخالت حاج  

 

 ه؟یرفتار  چه نیا محمد، بسه -

 

 !بالل اعوذ -

 

 لرز .شودیم ترکم و کم بدنش یدما لحظه هر حوا

 .دهدنیم را او به خوردن تکان یاجازه شیپاها

 

 میدیرس که یالحظه از !هیچ دردش نمیبب بذار بابا نه -

 واضح ادینم خوشت !داره ی   توه و طعنه و هیکنا و شین

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   955 | 1196 

 

 و چشم عاشق م،یبر  میکنیم جمع بگه رومون یتو 

 …تو نه پدرمه یخونه هم نجایا ستمین ابروت

 

 

  نظرچشم#

 ۲۳۹پارت#

 

 .ستین ائمه مجلس وسط آبرو ن   آدم یجا نه -

 

 .شودیم اضافه جمعشان به هم ن  یاسی خانم بار نیا

 لحظه هر که ن  یجمع یرو  همانانیم یهانگاه ن  یسنگ

 .دارد وجود مشکیل که است واضح کامال و شودیم شی  یب

 

 :دیگو یم و اندازدیم باال ن  ابرو عیلی  ام

 

 …زنمه دنیبوس ن  آبرو ن   از منظورت اگر -
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 به هیشب حاال که را حوا یگونه صدا با و شودیم خم

 .بوسدیم است شده آب دهید گرما شمیع

 

 مونتیا و نید نکنه !ببوسمش هم باز یدار  مشکل اگر -

  شه؟یم دار حهیجر 

 

 انفجار حال در آلوداخم حاج   است، شده رسخ محمد

 چطور داندنیم و گزدیم لب ن  یاسی خانم و است

 .کند مهار را شیپرسها

 خی و رساندیم همرسش دست به را دستش سخن   به حوا

 ویل کند انیب را دلش حرف تا دهدیم فشارش زده

 .شودیم قبل از ترعصبان   لحظه هر عیلی  ام

 

 رو حدت !تو نه هستم نجایا که مامانمه و بابا حرمت -

نیم کیکوچ و بزرگ بشه یی   چ اگر گه محمد دار نگه

 .شناسم
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  …تو زنت عکس که داشن  یم نگه ن  تو دیبا رو حد -

 

 !بی   رو صدات !!!!محمد -

 

 دهدنیم اجازه و زندیم محمد به محکیم ترس   حاج  

 یایگو  عیلی  ام چشمان ویل برساند انیپا به را حرفش

 همرسش دست یرو  از دساش که موا  .است تعجبش

 فرود ی   زم یرو  مشتش از هاوانیل یبسته و شودیم شل

  .ندارد ستادنیا تاب ندیآیم

 

پله یباال به خانم حاج و کشدیم کنار به را محمد حاج  

 :دیگو یم بلند هاگید کنار از یکی .کندیم تند پا ها

 

 …صلوات محمد آل و محمد بر -
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  نظرچشم#

 ۲۴۰پارت#

 

 همراه را حوا سپس و کشاندیم داخل به را عیلی  ام دست

 .کندیم خودشان

چشم و کوباندیم صورتش به دست کف یورود در کنار

 .دوزدیم عیلی  ام به التماس با را اشکش از پر یها

 

 .دیکن صحبت بعد برن مهمونا بذار مامان، مرگ -

 

 چطور میاومد که یالحظه از تی  غ ن   کهیمرت ن  یبنیم -

 کنه؟یم رفتار
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 چنگ شیبازو  به خانم یپر  که رودیم باال کیم شیصدا

ک .زندنیم دم و لرزدیم حوا .زندیم  تواندنیم چارهیب دخی 

 .دهد نشان هم العمیل عکس

 

  یتو  بکنه رسشو -
 
یم رسواش چنان وگرنه خودش زندیک

 …که کنم

 

 !من مرگ گمیم …عیلی  ام من مرگ -

 

 .کندیم نگاه را حوا و کندیم فوت را نفسش عیلی  ام

 ستین ازین .کندیم انینما را اشدرون   حال ظاهرش

سد یی   چ عیلی  ام  یشکننده تیوضع متوجه خون   به بیر

 .شودیم زن نیا

 

 .میایم ما نیبر  شما -
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یم مادرش به و کشدیم ونی  ب حوا چنگ از را هاوانیل

 :دهد

 

  .دیبی   نمیا زحمت ن   -

 

 عیلی  ام ویل است ملتمسانه همچنان خانم یپر  نگاه

 به و گذاردیم حوا کتف پشت را دستش د،ی  گیم چشم

 بود خودش به متعلق یمجرد زمان در که اتاق   سمت

 .کندیم تیهدا

 

 از حوا .رسدیم گوش به دارکش و دارصدا شیهانفس

یم خودش به است گذرانده رس از که ن  هالحظه یادآور ی

 خودش دست حالش ندارد، قرار و آرام ذهنش .چدیپ

 دهید را هاعکس برادرشوهرش که نیا احتمال و ستین

 .کندیم اشوانهید باشد
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 یرو  را شیهادست .ندینشیم تخت یرو  ناخوداگاه

یم رسشان پشت را درب عیلی  ام و دهدیم قرار دهانش

 .بندد

 

 ویل لرزدیم تنش .کندنیم هیگر  ویل لرزدیم شیهالب

 یجلو  که عیلی  ام .است داشته نگه زور به را خودش

 .کندیم بلند رس زده وحشت ناخوداگاه زندیم زانو شیپا

 

 و دی  گیم مشت در را اشبسته لیقند یهادست عیلی  ام

 سیع ویل لرزدیم شیصدا .کندیم کینزد آن به را لبانش

 :کند آرام را حوا دارد

 

  !آروم …شیه -

 

 …منقبض فکش و است شده برجسته اششان  یپ رگ

ل را شیصدا و لحن  و تیعصبان هم باز ویل کندیم کنی 

 
 

 .است مشهود اشکالفیک
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 التماسش تا .کنمیم سیرسو  رو زادهحروم نیا دهن من -

 .کنمنیم ولش نمینب رو

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۱پارت#

 

 را دهانش تواندنیم ویل دی  بگ را عیلی  ام یجلو  خواهدیم

 از حجم نیا تواندنیم .است شده قفل .دهد تکان

 یب
 
  .کند تحمل را چاریک

 

 زمیبر  رو خورهیم که ن  گوها از دونهی کنم باز دهن -

 …گمنیم چر یه یه !عوض   آشغال وفتهیم پام به ی   زم
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 دو و کندیم خارج عیلی  ام مشت انیم از را دستش حوا

یم قطع را حرفش عیلی  ام .دهدیم قرار او صورت طرف

  .شود متوجه را حوا منظور تا کند

 

 م؟یبر  -

 

 !نه -

 

 را چشمانش .دیگو یم یاشتابزده نه تنها لرزان و دهیترس

یم منقطع و گرداندیم عیلی  ام عصن   چشم دو انیم

 :دیگو 

 

 !نگو چر یه …چر یه …خدا رو تو -

 

 .چسباندیم شیهالب به و دی  گیم را حوا دست دو هر

 یهااشک .کندیم نوازش و بوسدیم بارها را دستش کف
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یم سیخ را صورتش و کنندیم دایپ دنیچک مجال حوا

 .کنند

 

 …چشم باش آروم فقط تو !باش آروم تو -

 

  …باش …نداشته شیکار  -

 

 به را فکش و شودیم دهیکش درهم شی  یب عیلی  ام اخم

 .شودیم تکرار رسش در قصه نیا لحظه هر .فشاردیم هم

 ویل کشدیم آتش به را وجودش اتفاق آن فکر لحظه هر

 .کندیم اشوانهید بداند یی   چ محمد که نیا

 

 دهید را هاعکس و لمیف آن محمد که نیا تصور حن  

یم یدیاس مانند .کندیم هیتجز  را روحش و جان باشد

ان خران   تواندیم لحظه کی در که ماند  به یر یناپذ جی 

 .آورد بار
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  یهرکار  باش، آروم تو -
 

 .کنمیم رو کار همون بیک

 

 که است بیعج !تابدبرنیم را همرسش بودن عیمط حوا

 رفتارش و است کرده دایپ تیاهم شیبرا حد نیا تا

 .است حوا لیم مطابق

 

احت یخوایم -  ؟کن   اسی 

 

 .میبر  نه -

 

 نگاهش بغض و است سیخ چشمانش .لرزدیم شیصدا

 را بغضش عیلی  ام .است کرده پا به غوغا عیلی  ام دل در

 .چشمانش در را التماسش حوا و زدیر یم اخم در

 

 .یلرز یم یدار  -
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 .خوبم -

 

هی  گ .دهد نانیاطم عیلی  ام به تا گذاردیم هم یرو  چشم

 همرسش یهی  خ نگاه مقابل و کندیم باز را اشیرورس  ی

 .شودیم آن کردن مرتب مشغول

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۲پارت#

 

 کیم فضا .کنندیم بلند را هاگید همگان   صلوات با

 یهانگاه .ندارد یبد برخورد کش ویل است ی   سنگ

مگ الیسه  از و کندیم برخورد یعاد حوا ویل است ی   رس 

 .شودیم خورده درون
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 .صلوات مجلس بان   دل حاجت -

 

 .شودیم فرستاده جمیع صلوات

 

 …هامتاهل دامان یسی    ها،مجرد ی  بخ عاقبت -

  یسعادتمند
 

 .صلوات همیک

 

 حوا .کنندیم تریمعنو  را فضا هم رس پشت ها صلوات

یم ینذر  یپلوهاعدس یرو  کشمش و کندیم زمزمه دعا

 .کندیم دعا همه یبرا و است سیخ چشمانش .زدیر 

 

  مرد .افتدیم عیلی  ام یرو  به حوا نگاه هرازچندگایه
 
زندیک

ده وجودش به که ن  دردها تمام وجود با که اش  سیر

 .لرزاندیم را دلش بازهم است
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نیم غمی  یپ و خدا که کش آن هیشب گرید که یمرد

 همت خون از واقعا که انگار مرد نیا .ستین شناخت

 …است

 

*** 

 

 «.بگم شهینم ینطور یا کنم، صحبت باهاتون دیبا»

 

 نیا .دارد خطر احساس .کند صحبت او با خواهدنیم

 زنگ شده متوجه اشنر درنر  یهاامیپ در که یاضار 

  یبرا ستیخطر 
 
 داندیم که الخصوصعیل.اشزندیک

 .است حساس اشیمیقد دوست یرو  حد چه تا عیلی  ام

 

 شودیم ظاهر صفحه یرو  قبیل رس پشت که یبعد امیپ

یم نگه را خودش همچنان ویل کندیم طاق را طاقتش

 .ندهد کف از عنان تا دارد
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 یتو  تونمنیم .بشه بد مونچکدومیه یبرا خوامنیم»

 «.ندارم سوء تین که خدا به .بگم امیپ

 

 بلکه …نه دارد، وجود سون   تین کند تصور که نه

  یبرا خطر احساس
 
 باشد حرق   دیشا .کندیم اشزندیک

 .است دانستنش از بهی   ندانستنش که

 

 .شودنیم باز حن   ن  یاسی خانم تماس با یبعد امیپ

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۳پارت#

 

 تا ساعت دو تنها که شب یبرا هم آن ناگهان   دعوت

وعش در نیا .کندیم متعجب را حوا است مانده باق   رس 
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 از عیلی  ام که دهدیم اطالع خانم یپر  که است حایل

 .دارد خی   ماجرا

 او و دی  گیم تماس همرسش با کندیم قطع که را تماس

 .بروند مادرش یخانه به تا شود حاض   خواهدیم هم

 

 یرو  به لبخند عیلی  ام کندیم باز که را ی   ماش در

 یسو  به را او دست نشستنش با و پاشدیم صورتش

 .بوسدیم و بردیم دهانش

 

 .نباش   خسته -

 

  مگه آرامبخشه قرص وجودت -
 

 به بمونه ذارهیم خستیک

 تنم؟

 

 .نکن لوسم -
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 .زهیعز  لوستم -

 

 را انشانیم بحث تا کندیم سیع رسخ صورت با حوا

 :دیگو یم و کند عوض

 

 ه؟یچ یبرا ناگهان   دعوت نیا دون  نیم -

 

یم نگاه روبرو به است باخی   موضوع از ن  گو که عیلی  ام

 .ندارد خی   انیجر  از که دهدیم نشان یطور  و کند

 

 .گهید هیخونوادگ جمع هی -

 

 کردم احساس کرد صحبت یطور  هی مادرت آخه -

 .هست بخصوض انیجر 

 

 :دیگو یم و دهدیم هل باال به را لبانش عیلی  ام
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 .باشه مادرت چهلم مراسم امونی  پ دمیم احتمال -

 

 ی   هزارم یبرا اش داده دست از زیعز  یاداور ی با حوادل

 خون   به شیبرا نتوانست که یمادر  .شودیم متالش   بار

لتش و شان که یمادر  .کند یسوگوار   از شی  یب یلیخ می  

 .بود تصورات نیا

 

 شینما به را غمش و درد سشیخ چشمان با حوا سکوت

 یبرا بلکه خودش یبرا نه سوزاندیم دل .گذاردیم

ان   ا در که دخی   بان  یپشت چیه و دارند قرار خودش طیرس 

 .ندارند

 

بریم یطور  ورق همت حاج یخانه به دنیرس با ویل

 .شدندنیم متصور کدامچیه که گردد
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  نظرچشم#

 ۲۴۴پارت#

 

 !میبر  کن جمع -

 

 به رو ظیغ با محمد که اند نشده وارد در از هنوز

یم دور خود از را حوا آرام خانم یپر  و کندیم همرسش

ا متوجه تا کند  .شود طیرس 

 به توجه بدون بخواند نماز تا گرفته وضو که حاج  

 گرشید پرس و عروس سمت به گشاده یرو  با پرسش

 :دیگو یم و داردبریم قدم

 

 .دیاومد خوش -
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 نوک یرسد با همراه که حوا نگاه و بوسدیم را حوا رس

التماس و محمد غضبناک صورت یرو  است انگشتانش

 .است ماندن یبرا الیسه یها

 

 اند کرده سکوت ویل هستند نشانیب مکالمه متوجه همه

 .کنندیم استقبال دیجد یهاهمانیم از و

 

 !میبر  کن جمع -

 

 با و چرخاندیم رس است شده طاق طاقطش که حاج  

 :دیگو یم بزرگش پرس به رو تیجد

 

 و دیشنو یم دینیشیم !بگم بهتون دیبا رو مهیم ینکته -

 .بازه رفتنتون یبرا خونه نیا در بعد
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 عصن   بزند حرف پدرش حرف یرو  تواندنیم که محمد

 با .دیگو یم هللا ایل هللا ال و کشدیم شیهاشیر  به دست

 حوا طرف از و دهد یم سالم انداخته ریز  به یرس 

 چیه عیلی  ام جانب از ویل دی  گیم جواب آرام همانطور

 .کندنیم افتیدر  پاسچ  

 

 روحشان یخوره حاض   افراد سکوت حاج   نبود در

 داخل به قدم ن  رایپذ یبرا خانم حاج و زهرا .است

خانه یم دنبالشان به هم الیسه و حوا و گذارندیم آشیر 

 عیلی  ام که دارند حضور محمد و عیلی  ام تنها .روند

 به و شودیم بلند نکند خرد را برادرش فک کهآن یبرا

 .رودیم اطیح

 

 درگاه در محمد که کشدنیم طور شی  یب قهیدق چند

خانه  .گرددیم همرسش دنبال به و شودیم ظاهر آشیر 

 یم خانه رس آن به خانه رس نیا از صدا و رس پر طاها

کوسن تمایم .اندازدیم را یی   چ گایه چند از هر و دود

 .پردیم شانیرو  از و است ی   زم یرو  هامبل یها
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خانه داخل ینهارخور  ی   م پشت الیسه  ی   تزئ ساالد آشیر 

 :دیگو یم یجد و رودیم رسش یبابا محمد که کندیم

 

 ایب پاشو ؟کن  یم ی   تزئ ساالد نشسن   حالت نیا با -

 ؟کن   کار دیبا جر  یبرا تو گهید هسی    حوا و زهرا ونی  ب

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۵پارت#

 

 دیسایم هم یرو  را شیهادندان حرف نیا دنیشن با زهرا

یم گاز کنار بود که ن  جا همان .کشدیم کار از دست و

 .شودیم هی  خ شیپرو  برادر به و ستدیا

 

 !باش طاها مراقب برو شما زشته، -
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خونه یتو  دیبا من یحامله زن !داره زشن   چه -  آشیر 

  باشه؟

 

 اصال .کندیم پر را ترش   ظرف محمد به توجه بدون حوا

 آوردنیم طاقت زهرا ویل دارد حضور او که انگار نه انگار

 :دیگو یم و

 

 محمد داداش برا کن   طال تخم قراره جون الیسه آخه -

 !نشه کمی   گرم دو یکی وقت هی نگرانه که نهیا

 

 دی  نگ باال برادر و خواهر ی   ب بحث که آن یبرا خانم یپر 

 :دیگو یم و کندیم مداخله

 

م آره - احت برو پاشو دخی   ما ستین یکار  کن اسی 

 .میدیم انجامش
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 خودم یخونه یتو  مگه هیحرف چه نیا مادرجون نه -

 .اونجا مثل هم نجایا کنم؟نیم یکار 

 

مگ الیسه و کشدیم نشان و خط نگاهش با محمد  ی   رس 

 .شودیم بلند جا از

 

 و زهرا کردم رو کارا یهمه شم، فدات ستین یکار  -

 .ونی  ب انیب گمیم هم حوا

 

خانه از بحث با که دو آن  یم ونی  ب آشیر 

لش که ن  صدا با زهرا روند  مادرش به رو کندنیم کنی 

اض  .کندیم اعی 
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 و تو حمال حوا و زهرا !دراورده رو شورش که واقعا -

 وقت هی دهنشون بذارم بجوام یخوایم !کی    کار که زنی   

 نشه؟ خسته فکشون

 

 !بکش خجالت خانم زهرا -

 

 :دیگو یم و کندیم پرت غذا یقابلمه داخل را ی  کفگ

 

 یم یه ادیدرم دهنش از هرجر  بکشم؟ خجالت ویچ -
 

 یک

ه   !باشه حامله هم حوا دیشا اصال !بکش خجالت بزرگی 

 

 رسعت پ است کرده اریاخت سکوت شکستهدل حوا

 مجبور تا کرده تر کم را ترش   و ماست یهاظرف ی   تزئ

 .نباشد برگشی    به
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 باردار چه منه چشم نور حوا .میکنیم صحبت بعدا -

 .کنه کار ستین ازین نباشه چه باشه

 

 !چونینپ بحثو گمیم جر  دون  یم خودت خانم مامان -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۶پارت#

 

 را تالشش تمام لب ریز  خانم یپر  و کندیم غرولند زهرا

 .کند آرام را او تا کند یم

یم حرص شی  یب زهرا و ندهد گوش تا گزدیم لب حوا

 .خورد

 

 خودت  !نکن رو پرست یطرفدار  الگ خانم مامان نه -

  …هیچ انیجر  دون  یم
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 است دلشان زیعز  حوا .لرزدیم شیصدا و خوردیم حرص

 .دارد یجا همه دل تو و

 

 یحوا شیاصل مشکل ویل من به داده ی  گ که االنم -

 ربیط چه اون به اصال دیی  بگ جلوشو دیبا !اسچارهیب

 شهیم خسته زنش کنه؟یم برخورد ینطور یا که داره

 !کنه کار جاش سهیوا ادیب خودش

 

 :دیگو  یم و زند یم ترس   خانم یپر  آخر بار

 

 امشب  .ستین کردن بحث وقت االن بسه زهرا بسه -

ه .میبش جمع هم دور گفته بابات که بوده مهیم ی   چ  بهی 

 !مینکن خرابش ها بحث نیا با
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 خودش سخن   به و شودیم خارج دندان انیم از شیصدا

ل را  که یاآمده وجود به جو از ناراض   زهرا .کندیم کنی 

 را کارشیادامه و گرداندیم بر رس نگرفته هم جهینت آن از

 .دهد یم انجام

 

 دهد یم قرار ن  یس داخل هارا ترش   و ماست ظرف حوا

خانه از و  بر را فرار .ندیبچ ی   م یرو  تا شودیم خارج آشیر 

 …دهدیم حیترج قرار

 

 کند اقدام برداشی    قدم یبرا بخواهد آنکه از قبل

 کامال که یلبخند با و دی  گیم دستش از را ن  یس عیلی  ام

 حس دارد سیع کندیم ن  ظاهرنما که است مشخص

 .دهد انتقال حوا به خون  

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۷پارت#
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 با که شودیم دهید وجدان   عذاب مرد نیا نگاه همراه

 .حواست به حواسش تمام .رودنیم ی   ب از ی   چ چیه

 کندنیم باور و شودیم دهیکش حوا نگاه دنبال به نگاهش

  .بود متنفر او از شیپ یچند که استهمان   دخی   نیا

 

یم ی   م سمت به شام ضف یبرا همه همت حاج آمدن با

ام به .ندیآ نیم نمرده تعارف او تا و ستندیایم او احی 

  .نندینش

 

 در و ندارد اضطران   چیه شدن جمع نیا از که کش تنها

 محمد ندارد دوست فقط .حواست است کاق   آرامش

اندازه به ینذر  روز .کند جادیا کدورت باز و دیبگو  یی   چ

 …کرد مکدر را عیلی  ام الیخ کاق   ی
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 حاج از مهیم یها حرف انتظار دیبا که دانند یم همه

 هیبق از ترطاقتن   محمد انگار ویل باشند داسته را همت

 :پرسدیم اندنشده شام ضف یآماده هنوز که است

 

 اضار انقدر که بود جر  دورهیم نیا لیدل حاج   -

 چه !انشاهللا هی  خ د؟یکن برگزارش امشب ی   هم ی   داشت

 بده؟ لیتشک رو ناگهان   بزم نیا تونهیم مهیم ی   چ

 

 سشیخ یها دست و دارد بریم دستمایل آرامش با حاج  

 :دیگو یم و کندیم پاک را

 

 گفتم که بوده مهیم ی   چ حتما پرس باش داشته صی   -

 .شهیم خاطره یروز  هی هادورهیم نیا .میبش جمع

 

 .کندیم تحمل را حا آن زور به .ندارد خون   نگاه محمد

 !است شده عوض عیلی  ام یگذشته با شیجا انگار
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 به آنکه بدون حوا و نندینشیم کنارهم عیلی  ام و حوا

 داخل غذا دنیکش مشغول دیبگو  یی   چ عیلی  ام

 .شودیم بشقابش

 

 و بشقاب عی    رس  شود یم کارش نیا متوجه که عیلی  ام

 :دیگو یم و دی  گیم او از را ی  کفگ

 

 .بکش   من یبرا ستین ازین خودت اول -

 

 و ماند نیم دور محمدچشم از عیلی  ام رفتار و حرف نیا

 :کندیم غرور لب ریز 

 

 اس؟ساله چند تونیدوماد عروس تازه شما -

 

 :دهدیم را اشهیکنا پاسخ آرامش با عیلی  ام
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ام -  ق؟یرف مسلمون   .نهید اصیل ارکان از همرس به احی 

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۸پارت#

 

 حضور از .گذارد یم جواب ن   را عیلی  ام حرص با محمد

  جمع در برادرش یدوباره
 
 و ستین راض   اصال خانوادیک

 .کند پنهان تواندنیم

 

 ونیدرم زهرا با رو گفتم بهتون که یا مسئله اون-

 د؟یگذاشت

 

یم جنجال دنبال به .نزند حرفو باشد آرام تواندنیم

 .برسد هدفمند بحن   به شیهاحرف از خواهدیم و گردد
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یم گوش بدنش جوارح و اعضا تمام با زهرا یها چشم

 .بشود است مربوط او به که یامسئله متوجه تا شود

 

 گذاشته درونش را اول یلقمه تازه که دهان   با حاج  

 اما دهدیم نشان را خود مخالفت و دهدیم تکان رس تنها

 را همه خواهدیم و ستین بردار دست محمد انگار

 :دیگو یم که کند عصبان  

 

 و طرفه دو هر نفع به تیوضع نیا ی   نکن دست دست -

 و خونه یتو  اشتباه وصلت هی دوباره تا دیبد اجازه دینبا

 .هی  بگ صورت ما خانواده

 

 یرو  عیلی  ام یهادندان .است مهلک شدت به اشهیکنا

 بلند تا است گرفته را خودش یجلو  .شودیم دهیساب هم

 .نکوباند محمد فک به محکیم مشت و نشود
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نیم هادندان فشار شدت از و شودیم رسخ صورتش

 :کندیم دسن  شیپ حاج   .بجود را هالقمه تواند

 

 چشم یرو  که جان الیسه .مینداشت اشتبایه وصلت ما -

 .ستین کمی   برام زهرا از یی   چ که هم حوا داره جا بنده

 

 :کندیم زمزمه منظور با و اندازدیم باال ابرو محمد

 

 .نبود موضوع نیا به حواسم آره -

 

 چه است قرار داندیم .دارد هابرنامه رسش در عیلی  ام

 خواهدیم آن از شیپ ویل اوردیب برادرش رس به ن  بال

 .داندیم را هاعکس موضوع کجا از بفهمد

 

 :دیگو یم و نوشدیم آب از قلنر  حاج  

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   989 | 1196 

 

 … تا نجایا نیایب کردم صداتون -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۴۹پارت#

 

 خود با رس پشت را ی   م رس نفر شش هر انتظار مکثش

 را مشیمستق نگاه و کندیم تر لب همت حاج .کشاندیم

 .دوزدیم حوا به

 

ک وع حاج   تا است منتظر و انداخته ریز  به رس دخی   رس 

 شناختیم را همت حاج که اویل یروزها همان از .کند

ام  با که زمان   از ویل بود قائل شیبرا مخصوض احی 

غ نسبن   مادرش  که داشت آن بر سیع کرد دایپ رس 

 .بود خارج توانش از ویل ردیبپذ
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یم نامه تیوص و میبود نشسته صادق با روز هی -

 هنوز .بود اومده ایدن تازه روزا اون عیلی  ام .مینوشت

 .بودمش دهیند

 

 .کندیم نگاه را حاج   و کندیم بلند رس لبخند با حوا

 هاساعت و کردیم افتخار پدرش پرسن   وطن به شهیهم

 و بود جنگ یجبهه .نشستیم خاطراتش نوع نیا یپا

 …خاطراتشان

 

 را هم حال خون   به دو هر انگار .زندیم لبخند هم حاج  

 .کنندیم درک

 

 امضا پاشو که داد قسمم شد تموم تشیوص که صادق -

 بالشون و پر ریز  رو زنم مرگم بعد اگر ون  یمد گفت .کنم

 هر تا می  بگ رو زنش خودم که داد قسمم .یی  نگ رو

  تو ادیب نتونه ینامرد
 
 .زنش زندیک
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 یفضا در سکوت و زندیم حلقه حوا چشمان در اشک

 ویل است کرده بغض هم حاج   .شودیم حاکم شام ی   م

 دست که استدسن   کند،یم آرام را حوا دل که یی   چ

 .فشاردیم مشت در را اشبسته خی

 

 و هوش یهمه روزها نیا که همرسش به .کندیم اعتماد

 شودیم آرام .است حوا هم آن و است اسم کی حواسش

 .است پناهش تنها که یمرد حضور از دلگرم و

 

 هستند اشخانواده نفره هشت ی   م ی   هم …ندارد را کش

شهیر  کشن   نیا دهدنیم اجازه هاآن سمت از دلگریم و

 .بخشکاند را اش

 

 گفت هربار .خودمه عروس گفتم اومد ایدن که حوا -

 هی ی   ب نیا …داره یجا رسم یرو  گفتم شماست ی   کن

 که یکیرس   اون که نهیا هم اون و دیدوننیم شما رو یی   چ
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 چقدر سهامش دینفهم وقتچیه خودش و داشتم من

 .بود صادق کرده رشد

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۰پارت#

 

 در همه .بشکند تواندنیم یی   چ چیه را فضا سکوت

 شغیل که کش یبرا هم آن کیرس   .اندرفته فرو بهت

  دارد؟ دولن  

 

ماربیب و مشکالت خاطر به پدرش که دارد ادی به حوا

 را خودش مقرر موعد از زودتر داشت که ن  ها

  .کرد بازنشست
 
یم ایر  ن   و ساده شهیهم شانزندیک

 حالنیا با .نداشتند خودشان از خانه کی حن   و گذشت

 .بودند راض   بودن هم کنار از همه

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   993 | 1196 

 

 

 به را اندازشانپس اندک ویل بود یجار یاست شانخانه

  .دادندیم قرض ازمندین
 
 ارساف ویل بود ساده شانزندیک

 .کردندنیم

 

 و میدیخر  ی   زم هی خودمون ی   ب قرار طبق زمان اون -

د داشت من به که یاعتماد به بنا صادق  یکار  هر تا سیر

 دکی لوازم یکارخونه هی ی   زم اون .بکنم باهاش خوامیم

 خی   با وجودش از همه بود موقعش گهید که خودروعه

 .دیبش

 

 خی   با اناتیجر  از کامال که است کش تنها خانم یپر 

 به خودش به مخصوص آرامش با لیدل ی   هم به و است

 .کندیم نگاه همرسش

 

 محمد …آرامش با عیلی  ام و دهدیم گوش تعجب با حوا

 ریز  الیسه و کندیم حمل خود با شان  یپ یرو  یط  یغل اخم
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 یبد العمل عکس تا کندیم نگاه همرسش به چشیم

 :پرسدیم اقیاشت با که است کش تنها زهرا .ندهد نشان

 

 اونجا امیب من شهینم م؟یدار  دیکی لوازم کارخونه واقعا -

 کنم؟ کار

 

ش حرف به همت حاج  برج   اعضا باق   و خنددیم دخی 

 .دیآیم کش لبشان برج   و زنندیم شخندین

 

 …شوهر خانم زهرا کن   شوهر دیبا فعال -

 

 دندان   از بلکه و شودنیم حرض عیلی  ام حرف از زهرا

 پدرشان .افتدیم خنده به کشاندیم هم یرو  محمد که

 .دارد نزاغ هرگونه از یی  جلوگ در سیع
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 نام به سهام نیا نصف .شماهاست سهام انیجر  اصل -

یم زیوار  اون به سود مدت تمام که هم حسان   …حواست

 بخش .هی  گیم قرار خودش اریاخت در بعد به نیا از شده

 جداگانه حساب سه یتو  سه بر میتقس هم ماندهیباق

 …نفر سه شما یبرا

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۱پارت#

 

 در حوا و کشدیم دست کردن گذر از زمان لحظه کی

نیم فکر هم لحظه کی .شودیم غرق خودش یهافکر

  .وفتدیب شیبرا اتفاق   ی   چن کرد

 

 یمو  به مو از جانیپر  که ی   دونیم هرکس از بهی   گهید -

 
 
ه با من زندیک   از لحظه هر خدا تیرضا و خی 

 
 ما زندیک
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 سهام نیا از یی   چ امروز به تا اگر .زنهیم رو اول حرف

 .برسه روز نیا تا بود ازین نگفتم بهتون

 

 ن  توانا همرسش کندیم فکر که است خانم یپر  بار نیا

 کرده مسدود را شیگلو  بغض و ندارد را بحث یادامه

  .است

 

 میگفت و اسهفته ی   هم تو جان فاطمه چهلم مراسم -

 نباشه ونیمد بهمون شهیم انجام که خرج   هر بابت حوا

 .نکنه معذب رو خودش و

 

 عیلی  ام دست توسط اششانه بار نیا و گزدمب لب حوا

 ماساژ انگشتانش با را لرزانش استخوان .شودیم محاضه

 سمت یرسشانه و شودیم خم جمع انیم و دهدیم

 .بوسدیم را خودش

 

 .نبود ونیمد هم نداشت وجود سهام نیا حن   اگر -
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 :دهدیم ادامه خودش و دیگو یم یجد عیلی  ام

 

 فراهم براش رو کامل رفاه تا منه یفهیوظ هرحال به -

 .کنم

 

 .هستند عیلی  ام کلمات خلوص و اتیی  تغ متوجه همه

ا از که کش تنها  .است محمد ندارد تیرضا طیرس 

 

  از خدا ممنون، -
 
 .نکنه کمتون بزریک

 

 هاانسان نیا لطف حوا .فهمندیم همه را شیصدا بغض

 مایل ازین ی   هم با که لطق   .داندیم الیه موهبت را

 کار به مجبور اگر .برسد آن به تا شد موجب داشی   

  .شدنیم آشنا عیلی  ام با گاهچیه نبود کردن
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 .افتاد دهن از غذا دیبخور  -

 

 .پابرجا تونسفره -

 

 جمالتش از ریتزو  و ایر  .زدیر یم را حوا دل عیلی  ام رفتار

 دور از دست .دیگو یم دل ته از را همه انگار .است دور

  .شودیم مشغول و کندیم باز حوا یشانه

 

 هم یرو  دندان دلخور محمد و ندیگو یم ی   آم الیه همه

 .دهدیم فشار

 

 یی   چ نگران .شهیم برگزار خون   به هم مراسم انشاهللا -

م نباش  .دخی 

 

 

  نظرچشم#
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 ۲۵۲پارت#

 

 …چرا دلخور ویل ستین که نگران

 یبرا ترهابزرگ شهیهم که مصلحن   و صالح از دلخور

ا از ناراحت .خواهندیم هابچه  خودشان نه که یطیرس 

 .کنندیم درست شانیبرا گرانید بلکه

 

  اگر …رفتیپذیم راحت ترهاقبل
 
 داشت سخن   زندیک

 خواسته خدا که کردیم تصور و دانستیم خدا خواست

 باشد راض   شیخدا کردیم فکر .باشد رایپذ دیبا و است

 .دهدیم قرار شیپا یجلو  یباتر یز  یهاراه

 

  در ترسدیم .باشد شده ترکم مانشیا ترسدیم
 
 اشزندیک

 دی  بگ دیناد تواندنیم را دلش آشوب و بگذارد یبد ی  تاث

 .کندنیم اشهمرایه منطقش و عقل ویل
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ا خاطر به   طور آن مایل طیرس 
 
 پدرش از .کردندیم زندیک

 یندهیآ فکر به قطعا .دارند پویل بداند که نبود دیبع

ش   دادیم حیترج دخی   نیا ویل است بوده دخی 
 
 زندیک

 …ندهیآ تا باشد داشته یتر راحت

 

مهربانانه تشکر از بعد و آوردیم جا به یشکرگزار  حاج  

 از و کشدیم عقب را صندیل کندیم خانم یپر  از که یا

 .شودیم بلند سفره رس

 

ه طور هی - یم فکر ندونه هریک رسش رو ذارهیم رو دخی 

 .هیی   چ مقدش میمر  کنه

 

 ندارد جرات .اندازدیم ریز  به رس و شودیم رسخ الیسه

  .بزند همرسش به حرق  

 

یم یبلند ی   ه الیسه و زدیر یم ی   م یرو  را دوغ وانیل طاها

 :کندیم خایل بچه رس را حرصش .کشد
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 !اشهمه کن یخرابکار  اشهمه طاها یوا -

 

 ندارد ن  یاهم چیه ی   م رستارس شدن دوغ   شیبرا عیلی  ام

 :بدهد را برادرش جواب دیبا ویل

 

 یار یب منو زن اسم گهید بار هی فقط گه،ید بار هی ی   بب -

 نتون   یدار  عمر تا که می  گیم گل رو دهنت یجور  هی

 .کن   بازش

 

 .شودیم گشاد عیلی  ام میمستق جواب از محمد چشمان

یم ی   م یرو  گذاشی    یکاغذ دستمال از دست الیسه

 به یاپارچه دستمال آوردن یبرا که خانم حاج و کشد

خانه  .رسدیم است رفته آشیر 

 

 :دیگو یم ن  پرو با و کندیم یکیی  ستیه یخنده محمد
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 و من بغل از سن  ین و هسن   هرجر  !یکرد باز زبون -

 یزد گند م؟یی  بگ دهیناد دیبا زنتم بودن خراب !هیحاج

 !وصلتت نیا با خونواده و رسم و اسم به

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۲پارت#

 

 :کندیم زمزمه لب ریز  حوا

 

 !توروخدا عیلی  ام -

 

یم داره کجا از نمیبب بذار !مرگشه چه نمیبب بذار نه -

 کنه؟یم زر زر ینطور یا سوزه
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 کردیم فکر .داشت را رفتار نیا انتظار .شودیم بلند جا از

 یآبرو  بردن جز با یقصد و ندینشنیم ساکت محمد

 .ندارد را زنش

 

 کاق   یاندازه به .است بد خودش حال کاق   یاندازه به

د ادی از را وجدانشعذاب تواندنیم کاسه هم برادرش .بی 

 داغ ی

 .است آش از تر

 

 ی   چ هی باطن نیدیم نشون ی   چ هی ظاهر بدبخت بابا -

 ن   خودت نکنه گه؟ید

 بدبخت؟ تی  غ ن   بشه اون و نیا رخوابیز  فرسن  

 

 الیسه .دیآیم ونی  ب و شنودیم اتاق از را شانیصدا حاج  

چیه ویل دی  نگ صورت ن  دعوا تا گرفته را همرسش یبازو 

  .ستین برادر دو جلودار کس
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 .کندنیم سکوت شهیهم بلعکس و رودیم جلو حوا

 حاض   .نزده دم و دهیترس که بس از است شده خسته

 .کند تمام را رفتار ویل بگذراند رس از را یی   چ هر است

 .شود تمام شیآبرو  متیق به اگر حن  

 

 که یی   شما تی  غ ن   …ستین من شوهر تی  غ ن   -

یم رو هست خودت یخونواده از که رو کش یآبرو 

 !یبر 

 

نیم .است آورده دست به چطور را جرات نیا داندنیم

 بسته خی یهادست و لرزان یصدا با چطور داند

 .دهدیم ادامه و ستادهیا رسپا همچنان

 

 :زندیم پوزخند محمد
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  !زن برم رو روت -

 

 را خودش الیسه ویل بردیم هجوم جلو به عصن   عیلی  ام

 .کندیم همرسش سیر 

 

ام محمد، آقا -  دمنیم اجازه نیدار  نگه رو خودتون احی 

 حاال ی   هم .ی   کن اهانت همرسم به چه و خودم به چه

ام مینگفت یی   چ بهتون که هم  .میداشت نگه احی 

 

 ؟یدراورد زبون یدید پول قرون دو -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۳پارت#
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 سکوت .آوردنیم کم ویل دهدیم فشار را شیگلو  بغض

رش به شهیهم  سکوت با خواهدنیم بار نیا و بوده ض 

 .کند مالیپا را حقش کش بدهد اجازه

 

 زبونت از !زادیمر  دست ؟یدار  بودن مومن یادعا شما -

 ؟یبر یم مومن یآبرو  …زادیمر  دست وفته؟ینم اعوذبالل

 رو یگر ید یآبرو  که ن  شما باشم هم ایدن آدم نیبدتر  من

  ؟هسن   جر  یبر یم

 

 .شود بدتر همرسش حال خواهدنیم عیلی  ام حاال

ام با حوا ویل کند دور را او تا کشدیم را دستش  به احی 

 :دیگو یم سمتش

 

 خودم حق از دارم حق هم من کی    صحبت دارن حق -

 .بزنم دامن ی   چ همه به سکوت با خوامنیم .کنم دفاع

 

 …جان حوا -
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 دهدیم نانیاطم آوردیم عیلی  ام دست به که یفشار  با

 :بدهد صحبت یادامه یاجازه او به که

 

 سو اتفاق نیا از شما ویل افتاده برام اتفاق نیبدتر  -

ا با ازدواج از قبل تا من .ی   کنیم استفاده  خونوادم طیرس 

 
 
  همونطور بعدم به االن از اگر و کردم زندیک

 
 کنم زندیک

 ن  هادل فکر به برو شما محمد آقا .ارمینم ابروم به خم

 .باش شکن  یم که

 

 کش که زندیم حرف خوب انقدر ویل لرزدیم شیصدا

د حرفش در دهدنیم اجازه خودش به  متوقف را او و بیر

یم قانع را همه که زندیم حرف تسلط با یقدر  به .کند

 .کند

 

 :دیگو یم و کندیم رو حاج   به
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دهید به دیگفت هرجر  شهیهم د،یهست بنده تربزرگ شما -

  از خدا .رفتمیپذ منت ی
 
یم خدا خود نکنه کمتون بزریک

 شما یهامحبت نیا از یاذره دنبال به من که دونه

 .نبودم

 

 که را او باراشک چشمان و چرخدیم خانم یپر  سمت به

 صدا ن   شیهااشک و کندیم باز راه بغضش ندیبیم

 .شودیم یجار 

 

 که هروقت د،ینبود مادر از کم من یبرا شما -

 ی   دونیم .داشتم هم تیامن کردم حس رو حضورتون

 که مقدسان   تمام به …بزرگوار و نیز یعز  من یبرا چقدر

 …خورمیم قسم شما هم و دارم باور خودم هم

 

 در را او و دیآیم جلو خانم یپر  که بدهد ادامه خواهدیم

 در هیبق و کنندیم هیگر  صدا با هردو .کشدیم آغوش

 .کشندیم باال را خود یهان  یب اطرافشان
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به کی فقط .خوردیم را خونش خون اما محمد  یض 

 .آوردیم زبان به هم آن کند وارد دیبا که است مهلک

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۴پارت#

 

 اعتماد با نطوریا که بوده یک کار یدار  خی   خودت پس -

 !کن  یم فرض احمق رو خاندان هی نفس به

 

 در محکیم مشت و رودیم جلو .آوردنیم طاقت عیلی  ام

 .کوباندیم ترشبزرگ برادر دهان

ل را خودش گرید و کشدیم ادیفر   :کندنیم کنی 
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 بکن رو رست !ی   چهمهن   آشغال ببند رو فتیکث دهن -

  یتو 
 
 آبرو و نگم رو ادیدرم دهنم از هرجر  تا خودت زندیک

م رو تتیثیح و  .نی 

 

 کندیم پاک را دهانش یگوشه خون که محمد

 خواهندیم که ن  صداها به توجهن   و زندیم یشخندین

یم کشدیم عقب را او که الیسه دست و شوند دعوا مانع

 :دیگو 

 

  …که نکردم حراج خودمو ناموس -

 

 حرف به ن  یاهم .است دهیشن اشتباه کندیم حس حوا

 در سیع خانم یپر  و حاج   همراه به و دهدنیم محمد

 .دارد برادر دو کردن جدا

 

 !!!!حرومزاده …بدبخت ناموس ن   -

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1011 | 1196 

 

 

  انیم شیصدا عیلی  ام
 

یم ادیفر  .شودیم اکو گلو گرفتیک

 فرا را دگانشید یجلو  خون و شده رسخ چشمانش .زند

 .است گرفته

 

 :دیگو یم پرسها به خطاب بلند یصدا با حاج  

 

 .هستم هردو با .نیبندیم رو دهنتون االن ی   هم -

 

 .نکن دخالت شما حاج   -

 

 :زندیم زل او به اخم با و ستدیایم محمد یجلو 

 

 ن  حرفا ی   چن نیندار  حق من یخونه تو .کنمیم دخالت -

  .ی   بزن
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 …انیجر  در شما-

 

 :رودیم باال شیصدا گرید بار

 

 من و منه یخونه جانیا .باشم انیجر  در ستین ازین -

 .دیبزن رو هاحرف نیا دیندار  حق که کنمیم یی   تع

 

 …محمد آخ -

 

 نگه را شکمش .گرددبریم الیسه سمت به هانگاه یهمه

 در شودیم متحمل که یدرد شدت از صورتش و داشته

 .است رفته فرو هم

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۵پارت#
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یم محمد آخر یلحظه فقط و رودیم ایهیس چشمانش

 مانع برود هوش از که آن از قبل و دی  بگ را دستش تواند

 .شود خوردنش ی   زم

 

یم ادیفر  محمد .است گذاشته رسش یرو  را خانه طاها

 .دارد آب درخواست و زند

  

 .بده آب وانیل هی یکی  ⁃

 

یم آغوش به را طاها و کندیم اشاره زهرا به خانم یپر 

 .شودیم ترعصن   شیهاغیج طاها ویل کشد

 

 ترعصبان   محمد و برود جلو ترسدیم …دارد هراس حوا

بات وقن   ویل شود  صورت و رس یرو  طاها محکم ض 
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یم دراز را دستش آرام و رودیم جاو ندیبیم را مادربزرگش

 :کند

 

 تو ی  ام عمو اتاق یتو  میبر  ما یخوایم جون، طاها ⁃ 

 م؟ینیبب رو خوشگلش

 

باتش شدت طاها  ورود که دانندیم همه .شودیم کم ض 

 در شهیهم او و است غدغن عیلی  ام اتاق به طاها

  .جاست آن حرست

 

 را حواسش تواندیم حتما ویل ندارد خی   توپ وجود از

 .کند پرت لحظه چند یبرا

 

*** 
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 رسندیم خودشان خانه به وقن   .اندگذرانده سخن   شب

  از چشمانشان .است صبح سه کینزد
 

 .دارد درد خستیک

 

 مراقب بردند مارستانیب به را الیسه که مدن   تمام حوا

 نانیاطم الیسه حال از و دیخواب او که زمان   و بود طاها

 .شد بازگشت به راض   کردند دایپ

 

 و فکر .کند صحبت مسائل یدرباره خواهدنیم دلش

 یی   چ خواهدنیم ویل است کرده احاطه را رسش الیخ

 .دیبگو 

 

یم ضیتعو  را شیهالباس و دیشو یم را صورتش عیلی  ام

 از یاگوشه را حوا شودیم خارج اتاق از که ی   هم و کند

 .ندیبیم سجاده یپا خانه

 باز ویل داردبریم قدم کی .ستدیایم هست که ن  جاهمان

 …ستدیایم
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اف اتاق به خواهدیم د،یبگو  را ی   چ همه خواهدیم  اعی 

 .شود آرام و برود

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۶پارت#

 

 آرام عیلی  ام آوردیم باال گوش کنار تا که را دستانش

 :کندیم زمزمه

 

 .باشه قبول -

 

یم را عیلی  ام و چرخدیم عقب به ناگهان .ندارد انتظار

 زده زل او به مبل یگوشه ناراحت یلبخند با که ندیب

 .است
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 و چادر .دیگو یم حق   قبول لب ریز  و شودیم بلند جا از

 دهدیم قرار شیرسجا مرتب و کندیم جمع را جانمازش

 .برود کنارش تا کندیم اشاره عیلی  ام که

 

به شیپا ران به شودیم که کینزد  خواهدیم و زندیم ض 

 .ندیبنش شیپا یرو  حوا تا

 

 در را او و کشدیم را دستش ند،یبیم که را حوا تعلل

 .کشدیم آغوش

 

 ویل بنددیم چشم و شودیم خفه شیگلو در حوا غیج

 کنار را شیصدا دیآیم فرود عیلی  ام یپا یرو  که زمان  

 :شنودیم گوشش

 

 ؟ترشیم من از -
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 راز کی به هیشب شیبرا عیلی  ام …نه ای ترسدیم داندنیم

  .است نشدن   کشف

 

 یهاچاه عمق در گرید گایه و یباز  یمهره نیتر  رو گایه

 …انتها ن  

 

 :دیگو یم و بردیم گوشش پشت به را حوا یمو 

 

 تا .رسونمیم خودمو ،بزن   صدام …ن  هرجا ،وقن   هر -

 .کن   اعتماد بهم تون  یم استیدن ایدن

 

 یخانه تنها خواهدیم دلش .تواندنیم ویل دارد دوست

 …تواندنیم ویل باشد همرسش آغوش امنش
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 .تواندنیم کند پاک را ذهنش کندیم هرچه …ترسدیم

 بازهم ندینچ هم کنار و نسازد پازل کندیم سیع هرچه

 .لنگدیم کارش یجا کی

 

 …عیلی  ام -

 

 .کن باورم ویل …دونمیم -

 

بان آغوشش در  یم باال قلبش ض 

 و کندیم نوازش را کمرش یغهیت دستش که نطوریا .رود

 است، شده هی  خ حوا یهاچشم به ملتمسش چشمان

 .کند تمرکز تواندنیم

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۷پارت#
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 …تکاپو در هم خودش یخدا با .است ی  درگ خودش با

 عیلی  ام خواهدیم هم .نکند هم و کند گله خواهدیم هم

  .خواهدنیم هم و کند مواخذه را

 

یم عیلی  ام یهاشیر  یرو  .آوردیم باال سخن   به را دستش

 .دوزدیم او چشم در چشم و کشد

 

 سشانیخ اشک ویل لرزندیم چشمانش .دیآیم بند زبانش

 .کندنیم

 

  .کردم افتخار بهت یلیخ امروز -

 

 اجازه کهنیا به .کردیم افتخار خودش به هم خودش

 نیا یبرا .نکرد سکوت و دیبگو  خواهدیم هرچه تا نداد
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 از خودش و دی  بگ را جانبش کش تا نکرد صی   که

 .کرد دفاع خودش

 

 .دارم خواهش   هی ازت -

 

 که بردیم ادی از شودیم هی  خ که مظلومش چشمان در

اف را ی   چ همه بود قرار  و صاف صورت به .کند اعی 

 قیحقا گفی    با خواهدنیم دلش شودیم هی  خ که شیبایز 

 .دی  بگ فاصله او از که بدهد را نیا احتمال

 

م از را خودش وقن    فهمدیم کندیم جمع بودن ی   سنگ رس 

 .کندیم ترتنگ را آغوشش و

 

 .بخواه جون -

 

 .بکن   لطق   هی خوامیم …نه که جون نه -
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ک به منتظر  به را دلش گزدیم که لب .دوزدیم چشم دخی 

 .اندازدیم نهیس جدال

 

 به خودت خوامیم .میی  نگ چهلم یبرا مراسیم چیه -

  بابات
 

 …لطفا .کن   شیراض و بیک

 

 در یی   چ چه فهمدنیم .کندیم نگاه حوا به لحظه چند

یک .گذردیم رسش یم انگار و دزددیم چشم که دخی 

 .کند پنهان یی   چ خواهد

 

 شده؟ جر  -

 

 

  نظرچشم#

 ۲۵۸پارت#
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 "چر یه" دیگو یم و اندازدیم باال شانه

 

  نیا به .کندنیم شیرها عیلی  ام
 
 ریز  از تواندنیم سادیک

 .برود در عیلی  ام کمرنگ اخم و نگاه

 

 …حر اون بخاطر بدونم؟ رو حرفت نیا لیدل دینبا -

 

 یرو  حوا دست کف که کند تمام را حرفش خواهد یم

 .دی  گیم دندان انیم را لبش و شودیم چفت عیلی  ام دهان

 نظرش به .ندیبنیم خصوض به مراسم سور یبرا یلیدل

 .کنند برگزار مراسیم چیه دینبا

 

 و رسم خاطر به ستین ازین .میندار  رو کش ما -

 .میبکن اضافه مخارج و خرج رسومات
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  در بار ی   اول یبرا .ندارند را کش که ستین ناراحت
 
زندیک

 است خودش نکهیا از .است خوشحال بابت نیا از اش

 یآبرو  یبرا ستین ازین نکهیا از …ندارد برادر و خواهر و

  .دهد انجام یکار  اشخانواده

 

 کم لبخند
 

 انیم است سخت .ندینشیم لبش یرو رنیک

 دنیکش نفس .باشد مسلط خودش به مرد نیا دستان

 …زدن حرف به برسد چه ستین آسان شیبرا

 

 چهارتا دمیم حیترج م،یی  بگ مراسم میخوایم اگر -

 یبچه تا چند دمیم حیترج .کنم خوشحال رو خونواده

 .کنم خوشحال رو مادر پدر ن  

 

 حوا زبان از توان گرید .دهدیم قرار حوا یگلو  ریز  را لبش

 انیم عیلی  ام ویل دهد ادامه تواندنیم .بنددیم رخت

 :کندیم زمزمه شیهابوسه
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  تو هرجر  -
 

 …بیک

 

 داغ   و کندیم نوازش .آوردیم بند را نفسش و بوسدیم

 .کشدیم پوستش یرو  را نفسش

 

 .یبخوا تو هرجور -

 

 عطر مسن   .اوردیب زبان به را شیهاحرف تواندنیم

ک تن از که خوش    با اسیق قابل شودیم ساطع دخی 

ان   چیه
  .ستین رس 

 

 مقابله خودش با که آن ن   .رودنیم دلش جنگ به گرید

 .کندیم شیستا را زنش کند

 

 

  نظرچشم#
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 ۲۵۹پارت#

 

*** 

 

ک .دی  گیم دهم بار یبرا را عیلی  ام تلفن یشماره  مشی 

س در نظر مورد  !باشدنیم دسی 

 

 و بفهمد عیلی  ام ترسدیم .بدهد را ماین جواب ترسدیم

  .کند پا به خون

 

 خوش   یخاطره چیه اشیکار  پنهان یتجربه نیآخر  از

 یی   چ او به دادن خی   بدون بازهم اگر دیترسیم .نداشت

 خراب خودش یهادست با را ی   چ همه کند پنهان را

 .باشد کرده
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 و باشد آرام کردیم سیع هاشبهه و شک تمام وجود با

 
 
 یبرا یی   چ گرفتیم را میتصم نیا بار هر ویل کند زندیک

 .شدیم سد راهش انیم مشیتصم در اخالل جادیا

 

 یصفحه .بود کرده افتیدر  ماین از امیپ پنجاه از شیب

 را آخرش یهاامیپ تا دی  گیم صورتش یجلو  را گوش  

 .دی  گیم تماس دوباره که بخواند

 

 خون آخر امیپ با و بخواند را هاامیپ همچنان کندیم سیع

 …ستدیایم حرکت از شیهارگ

 

 که خورهیم گویه چه داره شوهرت بدون   یخوانیم »

 «خاموشه؟ شیگوش

 

 انیجر  در را او توانستیم و دادیم پاسخ عیلی  ام کاش

 توانسته تا .است نمانده باق   لبش یرو  پوسن   .دهد قرار

 .دهیجو  را همه
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 هست من دست که مداریک به ندارش و دار یهمه »

 خواست دلت دیشا .کنهیم کاریچ داره بدون   دیبا .وصله

 «.کن   کمک

 

 به هم ماین .ترسدیم واقیع یمعنا به .است شده جیگ

 .کندیم دشیتهد و است زده آخر میس

 

 او از را یهرکار  یاجازه بدنش لرزش .شودیم بلند جا از

 .است گرفته

 جمع را حواسش تواندنیم .برود راه درسن   به تواندنیم

 .دارد نگه

 

 « .منتظرتم اندرزگو ی   لم گهید ساعت کی »
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 و است شده قطع که افتدیم تماش به نگاهش ناگهان

 .است نشسته صفحه یرو  تازه که ایمیپ

 

 

  نظرچشم#

 ۲۶۰پارت#

 

 .کشدیم رس به چادر و پوشدیم لباس چطور فهمدنیم

 تلفن خاموش   امیپ با بار نیا ویل دی  گیم تماس هم باز

 .شودیم مواجه عیلی  ام

 

کت اگر .است نگران کت تلفن حداقل بود رس   جواب را رس 

  .ستین کش هم جا آن ویل دادیم
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 یجد را ماین یدهایتهد ای برود عیلی  ام دنبال به داندنیم

ا نیا در !دی  بگ  راه مبهوت و گذاردیم لبانیخ به پا طیرس 

 .افتدیم

 

یم کجا عیلی  ام .است مقصد ن   ویل داردبریم قدم تند

  داند؟نیم همرسش از چیه چرا باشد؟ تواند

 

 نه ویل باشد باغ خانه آن در دیشا که رسدیم فکرش به

 .کند شیدایپ تواندیم نه و شناسدیم را جا آن

 

  چه؟ باشد داشته یاسوء قصد ماین اگر

 

 یکار  تنها ماین با قرار رس رفی    که کندیم قانع را خودش

 !دهد انجام تواندیم که است
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  زرد تاکش یبرا ابانیخ رس
 

 و دهدیم تکان دست رنیک

 ماین که ن  جا همان به خواهدیم او از .دی  گیم دربست

 …نه را کافه ویل شناسدیم را ابانیخ .برود است گفته

 

ف ونی  ب به که کافه بلند یهاشهیش  مقابل در است مرس 

 با و کندیم حساب را راننده پول .دارد قرار چشمانش

 .داردبریم قدم خود وجود در صفر ریز  ن  دما

 

 قامن   که افتدیم یمرد یرو  چشمش .ندیبنیم را فضا

 دو یی   م پشت یالجورد آن   رنگ به اهن  ی  پ با .دارد آشنا

 دست در قهوه یمحتو  با فنجان   و است نشسته نفره

 .دارد

 

 .کندیم بلند رس و شودیم حوا ی   سنگ نگاه متوجه

 …دزددیم چشم عایرس  حوا رسدیم هم به که چشمانشان

 

  نظرچشم#
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 ۲۶۱پارت#

 

 .کند دور را است وجودش در که یبد حس تواندنیم

 با او یدعوا بعد از ویل آمدنیم بدش ماین از چوقتیه

 .داشت یبد حس عیلی  ام

 

 که کندیم افتیدر  ض  ینق و ضد یهاامیپ وقت چند نیا

  یهمه از را تشیذهن
 
 ی   هم تا ویل کندیم خراب زندیک

 .است آورده دوام لحظه

 

ن   اهنی  پ .شودیم بلند جا از ماین  همان و دارد تن به اسیر

 دهید شهیهم که کش آن با کیم که ندیبیم حوا نگاه کی

 .دارد فرق بود

 

 …سالم -
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 نهیس در نفس .است دهیچسب دهانش سقف به زبانش

 به لحظه بدنش که کوبدیم چنان نبضش و کرده حبس

 .شودیم ترحس ن   لحظه

 

 .یعلو  خانم -

 

 .سالم -

 

 .دهدیم جواب کن   باز رس از ویل شنودنیم هم خودش

 

 د؟ینیشنیم -

 

 عیلی  ام اگر .است شده تمام نی   اکس .آوردیم باال را رسش

 !باشد تله ی   چ همه اگر …بفهمد
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 زبان به که آن بدون .شنودیم را دلش حرف ماین که انگار

 :شنودیم باشد آورده

 

 خراب دنبال من .ی   وفتیب یدردرس  یتو  ستین قرار -

 .بشه باز چشماتون خوامیم فقط .ستمین شما کردن

 

 خودش و است کرده برف ریز  کبک مثل را رسش داندیم

 فرصن   نیا داندیم هرکش ازبهی   خودش .زندیم گول را

 درست نه و اوست حق نه است داده عیلی  ام به که

 .کندنیم اشتباه دلش ویل است

 که چشمانش مان  یپش .دیگو نیم دروغ که عیلی  ام نگاه

 .دیگو نیم دروغ

 

 .بشنوم یی   چ خوامنیم من -

 

 کجاست؟ شوهرت -

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1035 | 1196 

 

 

 سخن   به اوردین کم که آن یبرا ویل شودیم بسته دهانش

 :دیگو یم ستادهیا طورهمان

 

 .گفتیم بهتون بود الزم اگر -

 

 .یعلو  خانم دون  نیم شما کجاست دونمیم من -

 

 کندیم احساس خودش یرو  که را هانگاه ن  یسنگ

  .شودیم سست شیپاها

 قابلی  غ اضطراب با و ندینشیم ماین مقابل صندیل یرو 

 .زندیم لب انکار

 

 عیلی  ام و شما ی   ب جر  دونمنیم من هورفر، یآقا -

 …گذشته
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  نظرچشم#

 ۲۶۲پارت#

 

 .دارد یم نگه حوا صورت یجلو  و آورد یم در را لشیموبا

 یهای   دورب و است شده قسمت چهار گوش   یصفحه

 .است گذاشته شینما به را مداربسته

 

 ویل ندیبنیم وضوح به یی   چ .زدیر یم فرو حوا دل

 .شودیم هی  چ دلش به اضطراب

 

 .نجاسیا -

 

 :کند دقت تا کندیم اشاره و آوردیم جلو را گوش  

 

 .داره بچه ازش گهیم که همونه -
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 …است دهیچ آرزو رانهیو  یرو 

 !است ختهیر  هی   انگ و دیام خودش دل یهاخرابه یرو 

 

 به میبدخ رسطان   یغده مانند غم و درد که آن وجود با

 .آوردنیم ابرو به خم اندافتهی راه نقاط تمایم

 

 در زمان   چه را ظاهرنما زن نیا داندنیم هم خودش

 نیا آوردنیم ادی به هم خودش …ساخت خودش وجود

 !گرفت شکل یروز  چه حوا

 

 خصوض مسائل درمورد شما ومدمین من هورفر، یآقا -

د بهم میزندگ  !ی   کن گورس  

 

 ؟خصوض مسائل -
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 انگار که کندیم صحبت یطور  .رودیم باال ماین یابرو 

  .داندنیم حوا و داندیم یی   چ

 

  یتو  دون  یم شما -
 
 نداره وجود یی   چ چیه عیلی  ام زندیک

 باشم؟ خی  ن   ازش من که

 

 یم تندتر و تند رسش درون قلبش یصدا

 .کندیم یشی  یب خطر احساس هرلحظه .شود

 

 عاشقته؟ کن  یم فکر -

 

 عیلی  ام !ندیگو نیم دروغ چشمانش ویل …دارد شک نه

 یر  اگر و است کرده یباز  لمیف او یبرا بار کی
 

 در یک

 .فهمدیم باشد کفشش

 

  .کندیم یجر  را ماین نیا و دهدیم جواب سکوت با
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کت - یم !نداره پویل که حاج   !سقوط گهید دوروز رس 

 ؟یک مونه

 

 باشد ازین اگر .ستین هم مهم شیبرا .بشنود خواهدنیم

یم جاکی را است گذاشته شیبرا حاج   که سهیم یهمه

 .دهد

 

  نظرچشم#

 ۲۶۳پارت#

 

 نجا؟یا امیب دیکرد مجبور منو ی   هم یبرا هورفر یآقا -

 

 تا کندیم تالش یلیخ .دهدیم هیتک صندیل پشن   به مهین

 .نباشد خرابش حال متوجه او
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 ازت رو عکسا و لمیف اون که کش بدون   یخوانیم -

 بوده؟ یک گرفته

 

 عصن   .شودیم هی  خ ماین صورت در و شودیم بلند جا از

 .شود متوسل سمان  یر  هر به خواهدیم ماین .است شده

 

 از رو پاتون !نداره ربیط هم شما به .ستین مهم نه -

 
 
 .ونی  ب دیبکش ما زندیک

 

 از هرچه …یگر ید ی   چ دلش و ندیگو یم ی   چ کی لبانش

 .کندیم حس مقابلش در را کردیم فرار آن

 

 یح ،ی   بب -
 .وثید یکهیمرت اون یبرا ق 

 

 :زندیم ترس   اخم با ویل ندارد نا
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 .نداره ربیط شما به -

 

 پا کله گهید روز دو …گمرک یتو  کرده ی  گ بارهاش -

 .کی   یم صاف دهنشو رانیا بمونه .شهیم

 

 از .شنودیم فیضع را ماین یجمله یآخرها و چرخدیم

 یم خارج کافه در

  .کشدیم جلوتر را چادرش و شود

 

 .گذردیم سخت شیبرا هاساعت نیا .ندارد خون   حال

 چطور و داشت تیواقع کردیم تصور که چهآن یهمه

 .نبود مهم شیچرا و

 

 .بماند هم گذشته در که شدنیم و بود گذشته

 کشینزد دوست هم و شوهرش برادر هم که یاگذشته

 …داشتند خی   آن از
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 !بود گذاشته حراج به را خود زن

 باور …باشد کرده را کار نیا عیلی  ام که شودنیم باورش

  و او دامان به را ننگ نیا که کندنیم
 
 انداخته شانزندیک

 .باشد

 

  نظرچشم#

 ۲۶۴پارت#

 

 عیلی  ام …داندنیم رسد،یم خانه به رسعن   چه با

کت در هنوز قطعا …ستین   .است رس 

 

 یبرا ویل دی  گیم مشت در را یباردار  تست یبسته

کشان اتاق به .کندیم تعلل انجامش  خودش .رودیم مشی 

 .لباس دست چند و است
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 .کنندیم سیخ شدت با را شیهاگونه شیهااشک

 هدق   .شوندیم دردناک چشمانش و سیخ صورتش

 خواهدنیم ویل کندیم را کارنیا چه یبرا داندنیم …ندارد

  .ندیبب را عیلی  ام

 

 …قیعم و یکار  زخیم .است زخیم قلبش یرو 

 

 چرخ رسش در زدیم پس را تصورات نیا که لحظان   تمام

یم را خودش و کندیم پرواز سوآن به سو نیا از .زندیم

 کرده تحمل کش ن   رس از دندان و چنگ با که ندیب

 .است

 

 .کندیم حبس وجودش در را همه …کشن   درد، بغض،

  .شودیم خارج خانه از هدف ن   و بنددیم چمدان  

 

نیم اشک چرا فهمدنیم …ستین متنفر چه یبرا داندنیم

 !است زنده چه یبرا داندنیم اصال .زدیر 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1044 | 1196 

 

 

 لعنن   تست آن و شود تبدیل تیواقع به تصورش اگر

 به خایک چه داندنیم واقعا !باشد باردار اگر …شود مثبت

 .زدیبر  رسش

 

 نیا از .شود دور خانواده نیا از .نباشد گرید تا رودیم

 به و ابدیب را ن  جا تا رودیم .کند فرار ن  کزا رسنوشت

  دنبال
 
 .بگردد زندیک

 

 .کشتیم را خودش حتما دادیم اجازه اعتقاداتش اگر

 ن  تنها بحال تا .شودیم تاکش سوار نالیترم قصد به

 …است نکرده سفر ادیز  اصال .است نرفته سفر

 

 و کندیم هیته را کندیم حرکت که اتوبوش ی   اول طیبل

 همه از …ی   چ همه از .باشد دور خواهدیم .شودیم سوار

 …کس
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 در قصد یرو  از شدن سوار از قبل را لشیموبا گوش  

 است، یلیموبا نه گرید حاال .گذاردیم جا نالیترم یبوفه

یم را انتظارش کجا داندنیم هم خودش …یانشان   نه

 و هست پول اشبانیک حساب در که داندیم تنها .کشد

 .ماندنیم گشنه

 

  نظرچشم#

 ۲۶۵پارت#

 

*** 

 … بعد مین و سال کی

 عمان
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 شخض اتاق از جلسه یبرا الزم نکات مرور حال در

 .زندیم قدم آرام را کنفرانس سالن تا خودش

 

 امروز تا است شده کار به مشغول جانیا که زمان   از

 .است گذاشته رس پشت خون   یروزها

 

 ستادهیا خودش یپا یرو  که یاند و سال کی نیا در

  واقیع یمعنا متوجه تازه
 
 .است شده زندیک

 

 شجاعت از حد نیا به بتواند که کردنیم فکر وقتچیه

 کی نه هم آن …برود و کند رها را ی   چ همه که برسد

 .ناشناخته و دیجد کشور کی بلکه …گرید شهر

 

 .خانم حوا -
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چه یرو  از رس و ستدیایم  بلند دارد دست در که یادفی 

  .کندیم

 

 که شکیم و سوخته آفتاب صورن   با دپوشیسف مرد

 
 
 را صورتش است انینما هم دشداشه یرو  از اشبرآمدیک

 .کندیم برانداز

 

 :دیگو یم عرن   زبان همان به

 

 مهمان ضمن در .دیهست من مهمون شام یبرا امشب -

 کنفرانس اتاق داخل نیبر  شما تا دندیرس بنده یژهیو 

 .رسمیم هم بنده

 

 مسقط در بازرگان   بزرگ کمپان   صاحب لقمان   قادر

 …دارد عمان   یپدر  و ران  یا یمادر  .است
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 به گاهچیه و کشدیم دکی به را تامش تنها بودن ران  یا از

 .کندنیم صحبت بودن ران  یا از حوا حضور زمان از ی  غ

 

یم تند پا حوا .شودیم دور و دیگو یم یدار ید دیام به قادر

  .کند فکر مسائل تمایم به تواندنیم کند،

 

ا چه او که داندیم چه قادر  دارد؟ یطیرس 

 

 اتاق باز در به نگایه و فرستدیم ونی  ب به را نفسش

 او به پشت پوش شلوار و کت یمرد .اندازدیم کنفرانس

 .است لشیموبا تلفن مشغول

 

 .گذاردیم اتاق داخل را نفسش به اعتماد با یهاقدم

 رنگش اهیس یعبا تنها و است صدا ن   کامال شیهاکفش

یم تکان چدیپیم رفی    راه ی   ح شیپاها انیم که یباد با

 .خورد
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 …دهدیم سالم عرن   به و کندیم صاف را شیصدا

 سه یفاصله با نافذ چشم دو و چرخدیم گردان صندیل

یم خیم چشمانش در لحظه چند یبرا نگاهش از یمی  

 …شود

 

  نظرچشم#

 ۲۶۶پارت#

 

غم چشمان نیا و ندیبیم خواب هم دیشا .کندنیم باور

 !کندیم ن  شناسا اشتباه را دهیتن خاکسی   به یموها و بار

 

 قدم دو .ستدیایم پا به او ویل خوردنیم تکان شیجا از

 تکان حوا نگاه یهاعسل یرو  از را نگاهش .داردبریم آرام

 .دهدنیم
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 :کندیم زمزمه فارش و دیآیم شیپ گرید قدم دو

 

 …عمان -

 

 .ستین لشیم باب اصال نیا و لرزاندیم را دلش شیصدا

 

 جدا را نگاهش ویل داردبریم عقب به قدم کی ناخواسته

چه .کندنیم ده دستش در دفی   عیلی  ام و شودیم فرس 

 .کندیم نگاه او به هی  خ

 

 …مین و سال کی -

 

یم جانش به درد یاداور ی .فشاردیم را شیگلو  بغض

  …کشاند
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د ادی از تا است آمده راه همه نیا  را ی  مس یهمه !بی 

 …ویل نباشد، یاگذشته گرید تا مودهیپ

 

 …روز چهار و ماه چهار و سال کی -

 

 گفی    ی   ح عیلی  ام یصدا لحن و چهار به لعنت و

 …چهارها

 

  ...ترنلعنن   یلیخ ا،یلعنت بعض  

 ظهر اون ای .شد باز ایدن رو چشمات که یروز  اون مثل

 !قهیدق ۱۶:۴۶ ساعت لعنن  

 

 بار هزاران خودش و شودیم اکو هاجمله نیا رسش یتو 

 جوشش و معده درد …بغض …چهار عدد .شنودیم

 !گلو تا دشیاس
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 .ندارد تمایم دردها کند هرچه

 

 .شهینم باورم -

 

یم مچاله را حوا دل و دیگو یم دار بغض که است عیلی  ام

 کشانده را خودش مین و سال کی که ن  حوا دل .کند

 …بماند زنده تا است

 

 ؟یبود کجا -

 

  نظرچشم#

 ۲۶۷پارت#

 

  اشایلیخ عیلی  ام با و ببندد چشم خواهدیم دلش
 
 زندیک

 را یاند و سال کی نیا که همانطور خواهدیم .کند

 .بگذارد رس پشت هم را باق   است گذرانده
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 شود؟یم مگر ویل ندینب را او و بزند پلک خواهدیم

 …زندیم گول را خودش

 

یم نگاه حوا به دوباره و زندیم خودش دور کامل چرخ کی

 …تر قیدق و تر کینزد بار نیا .کند

 باز و کندیم باز هم از دست دو هر با را چشمانش

 :کندیم نگاهش

 

 …خودن   -

 

 لب .رودنیم یی   پا شیگلو  خشیک انیم از حوا دهان آب

 یصدا دنیشن با ویل دیبگو  یی   چ تا کندیم باز هم از

 .کشدیم یاآسوده نفس و گذاردیم جگر یرو  دندان قادر
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 یبرا و دی  گیم حوا از نگاه د،یآیم خودش به عیلی  ام

  .رودیم جلو قادر با دادن دست

 

 یخو  .اندکرده کار هم با و شناسندیم را گریهمد قبل از

 از یعاد جلسات خشیک آن است شده باعث قادر ران  یا

 .برود ی   ب

 

 را توریمان که زمان   حن   .ستین طیمح نیا در اما حوا

نیم شیهاگوش ندینشیم صندیل پشت و کندیم روشن

 .شنود

 

یم سفر گرید ن  ایدن در روحش و است اتاق در جسمش

 .کند

 

 …کنم عاشق   قبل مثل تونمینم گهید ویل خوبم االن»
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 تونمنیم هم نفس دنتید با گهید ویل بودم خوب االن

 …بکشم

 هشت !اومد ادمی چرا …دمیخند دل ته از یک ادینم ادمی

 !شیپ ماه

 

 ندارم ویکس حوصله و حال گهید ویل خوبم االن

 «..خوب یلیخ خوبم، االن

 

  نظرچشم#

 ۲۶۸پارت#

 

 …چهارشنبه -

 

 در هاچهار تمایم دیبا چرا .دهدیم فشار را شیگلو  بغض

 جدا اشزوریک افکار از را ذهنش او حضور با لحظه کی

 کند؟
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 .کندیم بررش را تاپلپ توریمان .کندیم مشت را دستش

  .است دهیچ معرق   یبرا مرتب را اجناس تمایم

 

 !خانم حوا -

 

  .است نشسته مقابلش درست .زندیم شیصدا قادر

 وجودش یرو  نگایه ن  یسنگ ویل کندیم نگاهش یالحظه

 .دهدنیم خوردن تکان یاجازه

 

 بعد لحظه چند فقط دیگو یم چه قادر فهمدنیم

 .کندیم احساس خودش کنار را حضورش

 :دیگو یم فارش به آرام و شودیم خم

 

 ؟خون   -
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 هر که یفشار  و تهوع .است سخت شیبرا فضا تحمل

 .است دهیبر  را امانش شودیم شی  یب شیرو  لحظه

 

 خوره است کرده ناگهان   شوک نیا مقابل در که سکون  

 .کشدیم  ذره ذره را جانش و شده

 

 یرو  که یمرد .شودیم بلند جا از و دهدیم تکان رس

 هم هنوز فشاردیم مشت و شودیم رسخ گرید صندیل

 …است همرسش

 

یم تازه .رساندیم بالکن به را خودش و کندیم ترک را اتاق

 جان نگاهش و شودیم اهیس چشمانش .بکشد نفس تواند

  .ندارد

 

 !است دهیند خواب
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 غالن   حس تنها ترس …لرزدیم وجودش …لرزدیم تنش

 .کندیم تجربه که است

 

 که کردنیم ن  یشبیپ مگر .باشد مسلط خودش به دیبا

 که دانستنیم مگر شود؟ روبرو او با یروز  است ممکن

 باشد؟ یی   چ چه کارش عواقب است ممکن

 

 زمان   همه نیا از بعد هم آن ؟عیلی  ام مقابل در ضعف

یم تازه هوا یاقهیدق چند …هرگز نه است؟ گذشته که

 .شودیم خارج بالکن از بعد و کند

 

 .است شده تمام شانجلسه .داردبریم قدم اتاق سمت به

 برافروخته صورن   با عیلی  ام ویل کمرنگ یلبخند با قادر

 …اوست با دادن دست حال در

 …خانم -
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  نظرچشم#

 ۲۶۹پارت#

 

 :دیگو یم قادر به رو و پردیم عیلی  ام حرف انیم

 

 باشم؟ منتظرتون ی   ماش داخل تونمیم -

 

 اعتماد با زن نیا .کندیم نگاهش تعجب با قادر یالحظه

 .شودیم تر جذاب شیبرا روز به روز نفس به

 

 .دییبفرما شما بله -

 

 دو هر از و کندیم خداحافیط   عیلی  ام به نگاه بدون

 .دی  گیم فاصله
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 کیم زمان شیبرا مین و سال کی .است حس ن   شیپاها

 دهیبر  را امانش تهوع که ن  روزها همان .است نبوده

یم بالشت یرو  رس گرسنه که ن  هاشب آن …بود

 همه …آوردیم باال دیجو یم که یالقه هر چون گذاشت

یم ادی به را قبلش یدردها نه که بود سخت یقدر  به

 .کردیم فکر هاآن به نه و آورد

 

 را او گرید بار اگر آمد، اگر که خورد قسم روزها همان

 نگاهش و باشد سنگ قلبش دیشن را شیصدا ای و دید

 …شهیش یهاتکه

 

 لعنت ن  حوا بر و است عرق از سیخ لرزد،یم دستانش

یم را خود و شودیم لمس دنشید با هنوز که فرستدیم

 .بازد

 

 به یدرد چه که است برده ادی از که زندیم طعنه زن   به

 .است نشسته جانش
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 به خود با را ندارش و دار و شد ی  پ ماهه چند که زن  

 .برد اشباتالق   مرداب

 

 تنها دیبا و است دور به همه از که حاال !حاال چرا

 باز مشیتصم از را او و باشد لقمان   قادر اشدغدغه

 !دارد

 دهیکش شیپ را یگر ید بزند پس را کدام هر که حاال

 …است

 

 چه را اهورا …ابدییم تازه یادغدغه شیهادغدغه انیم

 !کند؟

 

  یهابرنامه ش،یهاخواسته اعتقاداتش،
 
 یطور  اشزندیک

 کجا از دیبا داندنیم که است خورده گره هم به ناگاه به

 .نرود در یگر ید یجا تا دی  بگ
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یم در دستش از ای و شودیم پاره ای بزند چنگ را جاهر

 .رود

 

 پا به شیبرا راننده و رسدیم قادر رنگ اهیس نیموز یل کنار

 نرفت؟ خانه به چرا اصال .ستدیایم

 

  نظرچشم#

 ۲۷۰پارت#

 

 که قبوالندیم خودش به ارامش با و کشدیم قیعم نفش

 .است رفی    از تر میترم قابل قادر کناردر حضورش

 

 شیپ چطور ی   چ همه ستین علوم ندیبب را او عیلی  ام اگر

 .برود
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  .دی  گیم دستانش انیم را رسش کولر باد ریز  و ندینشیم

 

 کند صحبت پرستار با بتواند تا دهدنیم آنی    لیموبا

 دستانش انیم را رسش دوباره شودیم باعث هم ی   هم

 .دهد فشار

 

 …اهورا یجذبه پر صورت عالقه، خاطرات،

 چشمانش یجلو  عیلی  ام و ندیبب را اهورا شودیم مگر

 نبندد؟ نقش

 

 ویل است مشهود خودش به شباهتش که آن وجود با

 .ندیبیم را عیلی  ام کندیم نگاه اهورا به وقن  

 

 و !اوست به هیشب قایدق که لبان   …پدرش چشمان

 .است برگرفته در را حوا کیل طور به که صورن  
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 او به چطور د؟یبگو  چه .ندینشیم گرید سمت در قادر

 عرب مرد کی هم آن نشود؟ قضاوت که دهد حیتوض

 !تبار

 

 .شدم مزاحم دیببخش -

 

 .خواهدعذریم قادر از و کندیم زمزمه فارش به و آرام

 :دهدیم را جوابش فارش به هم قادر

 

 .سن  ین مزاحم -

 

 یرو  دست حوا و است شده حوا بیعج رفتار متوجه

 را قلب تپش نیا بتواند تا است گذاشته عبا ریز  اشنهیس

ل  .کند کنی 
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 که ی   هم .دی  گیم ق  یعم کام حوا افتدیم راه به که ی   ماش

 .است بس شیبرا شود دور او حضور طیمح از

 

 ریرساز  قلبش به را شیتشو  و درد دوباره امدهین که یمرد

 عشق   تمام وجود با حضورش با که یمرد .است کرده

 .آوردیم همراه به درد فقط دارد دلش در که

 

 عیلی  ام اگر اصال شود؟ روبرو تیواقع با دیبا چطور

 کند؟ چه دیبا بفهمد اگر افتد؟یم اتفاق   چه شود متوجه

 

  پس کالهش کند اقدام هم قانون   راه از اگر که داندیم

 حن   .است عیلی  ام پشت هم قانون حن   .است معرکه

 …است کرده ن  کارها چه عیلی  ام شود ثابت قانون به اگر

 

  نظرچشم#

 ۲۷۱پارت#

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1066 | 1196 

 

 

 متوجه قادر .ستین تحمل قابل شیبرا فضا تحمل

 از و براند آرام تا خواهدیم راننده از .است شده حالش

 .کند عبور مسقط خلوت یهاابانیخ انیم

 

 ادشی از ماه چند یبرا را شیهادغدغه تمام که یشهر 

 را آشنا نیتر بهیغر  حاال که آشنا بدون یشهر  .است برده

 .است داده یجا خود در

 

 ؟یبهی   -

 

 به .دی  گیم چشم ونی  ب یفضا از و چرخاندیم را رسش

 وجودش به آرامش که آن از شیب که کندیم نگاه یقادر 

 .کندیم قیتزر  جانش در را ترس زدیبر 

 

 …ی   چ همه از …اهورا از نده،یآ از ترس
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 یبرا بخواهد و ندارد مرد نیا به احساش چیه نکهیا از

  که نیا از .شود بانشیگر  به دست فرار
 
 و خودش زندیک

د منجالب به را اهورا  .بی 

 

یم فرو صورتش و شال انیم را دستش و دهدیم تکان رس

 .دهد عقب را شیموها تا کند

 

 حالت امشب .کنمیم دعوتت شام یبرا گهید شب کی -

 .ستین خوب

 

 .شمیم ممنون -

 

 .کوبدیم تند تند قلبش .کندیم فوت ونی  ب به را نفسش

 مسمر فرارش خواهدیم .برسد خانه به ترعی    رس  خواهدیم

 .باشد ثمر
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 آوردیم شیپ را دستش قادر شوند،یم که خانه کینزد

 .کشدیم عقب لحظه نیآخر  در ویل

 

 است؟ ساخته من از کمیک -

 

 خواهدنیم .است شده کننده کالفه اشلهجه غلظت

 ی  مس هم نیا از قبل که یافکار  تمام .باشد مرد نیا کنار

ل تا شدن  و زدیر یم ونی  ب را گذشتیم رسش در می  

 .کندیم تشکر

 

احت .ممنون نه -  .شمیم بهی   کنم اسی 

 

د؟ پناه خایک یکره نیا یکجا به  عیلی  ام که برود کجا بی 

 یشناسنامه به .نباشد باق   حضورش از یاثر  و نباشد

 هنوز و است نشان و نام ن   …کندیم فکر اهورا

 !ندارد شناسنامه
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  نظرچشم#

 ۲۷۲پارت#

 

 گرفی    فاصله سال دو یکی از بعد برگردد، خواستیم

 خواستیم .باشد داشته خانواده اهورا حداقل و برگردد

 .دی  بگ تیهو  شیبرا تا برگردد

 

 و گذشته با بود نتوانسته هنوز .نبود زمانش االن

 …بود رفتهینپذ را ی   چ همه هنوز .دیایب کنار اتفاقات

 !باشد عیلی  ام رس ریز  ی   چ همه کردنیمباور حن  

 

 به گرید …شدنیم یسیر  شیبرا یآور ادی بدون شب کی

 …هاستاحمق یبرا فراموش   که است دهیرس باور نیا

 که بود توانسته ویل کند فراموش تواندنیم که داندیم

 !کند فرار
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 به و کندیم خداحافیط   آرام قادر به کردن نگاه بدون

نیم .کندنیم نگاه سمن   چیه به .رودیم خانه سمت

 به کش است ممکن که بدهد احتمال حن   خواهد

 .باشد آمده دنبالش

 

 رامیر  با اهورا و کندیم باز هم رس پشت را در یهاقفل

  نارنچ  
 

 رسعن   با پا و دست چهار دارد تن به که رنیک

 و شودیم خم .رساندیم حوا به را خودش باورنکردن  

 را صورتش اریاخت ن   شیهااشک .ندینشیم شیپا یجلو 

 .است کرده شور و سیخ

 

 …پرسم سالم مامان، جان -

 

 او از را اهورا اتفاق   نکهیا تصور .کوبدیم شدت با قلبش

 .زدیر یم هم به را روانش کند دور
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 .کند فیتعر  مادرش یبرا را روز طول بخواهد که انگار

 به ذوق با و کندیم خارج دهانش از نامعلوم اصوات

 .پردیم آغوشش

 

ایچ  جان ن   یلبخند با و دهدیم سالم اهورا پرستار ی 

 خی   با حوا احوال آشوب از هم او .کندیم افتیدر  پاسخ

 .کندیم نگاهش نگران   با و شودیم

 :پرسدیم عرن   به

 

 د؟یخور یم یی   چ -

 

 .ممنون نه -

 

 عقب به انگشتانش با را شیموها و کندیم بغل را اهورا

یم و نشاندیم شیموها و شان  یپ یرو  یابوسه .دهدیم

 :دیگو 
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 خورد؟ غذا -

 

 یموها اهورا رنگ اهیس یموها .کوبدیم هنوز قلبش

 رنگش که چشمان   نگاهش، نوع .کندیم تداغ را عیلی  ام

 غم برداشته را پدرش نگاهش ویل است خودش به هیشب

 .زدیر یم دلش به را عالم

 

  نظرچشم#

 ۲۷۳پارت#

 

ایچ  تا دیبگو  چه داندنیم ویل کند کمیک دارد دوست ی 

 حوا به دادن نانیاطم با کندیم سیع .نشود تلق   ن  پرو

 .کند آرامش اهورا بابت
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 پرده پشت از و رودیم پنجره کنار هرازچندگایه حوا

 اطراف کش که شودیم مطمی    وقن   .زندیم دید را ونی  ب

 داخل به دوباره و کشدیم راحن   مهین نفس ستین خانه

 .گرددیم باز

 

  آرامش با کند ادعا تواندنیم
 
 روزش هر .است کرده زندیک

  با و شده یسیر  ترس با
 

  …دلتنیک

اف است سخت  چه داندیم خون   به ویل کند اعی 

ا  .دارد یطیرس 

 

ایچ  میتصم که شن   همان مانند کندیم خداحافیط   که ی 

 عاقبتش داندنیم .شودیم بلند جا از گرفت نبودن به

 .زدیگر یم نفر دو از بار نیا ویل ستیچ

 

 چند هر .کندیم نگاه را اهورا داردبریم که یالهیوس هر

 از ویل کند دایپ را کش دیبا .کندیم چک را او لحظه
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 از بهی   رانیا دیشا .برود خواهدیم فقط داندنیم !کجا

 .است شده پناهش مدت نیا که باشد ن  یغر  کشور

 

 اهورا و بنددیم شانجعیل مدارک با پشن   کوله کی فقط

 به ستدیانیم لرزش از که دیل با و کشدیم آغوش به را

 .افتدیم راه

 

 رها طورهمان را ی   چ همه .گذاردیم روشن را خانه چراغ

 و بوسدیم را اهورا .بنددیم چشم زحماتش یرو  و کندیم

 .دیبو یم را شیرگلو یز 

 

 تیاذ ذارمنیم بشه هرجر  .نباش نگران جونم، مامان -

 ذارمنیم هم لحظه هی بکشم زجر خودم اگر حن   .بش  

 .باش   ناراحت
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کلمه تا بود کرده عهد خودش با .فهمدیم بچه که انگار

 شن   چیه تا بود کرده عهد .دینگو  اهورا با گذشته از یا

 .باشد خوب یخاطره فقط گفت اگر و دینگو  پدرش از

 

یم پاک دست پشت با را شیهااشک و بنددیم را خانه در

 را تاکش دیآیم ادشی و فشاردیم خود به را اهورا .کند

 .است نکرده خی  

 

 …حوا -

 

  نظرچشم#

 ۲۷۴پارت#

 

 و آوردیم بند را نفسش که ن  صدا آن یبرا .زدیر یم دلش

 شیایدن که چشمان   یبرا .کندیم پا به بلوا دلش در

 .است گرفته او از را ایدن و است
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 ساعت چند در که ندیبیم را یمرد .چرخاندیم رس

کت از که زمان   ی   هم در .است ختهیفرور   است رفته رس 

 .است نشسته چشمانش در غم یایدن

 

 ن  یبشیپ را روزها نیا .دی  گیم ترمحکم را اهورا ناخواسته

 مگرنه؟ کردیم

 

 شده قفل تنش تمام اما حوا .است شده قفل شانیهانگاه

 قدم از قدم که تواندنیم ویل برود در خواهدیم .است

 .کندنیم یار ی هم ذهنش حن   .بردارد

 

 حن   شده خشک حوا و داردبریم جلو به قدیم عیلی  ام

 .رودنیم عقب به قدیم
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 ستین ن  یخشمگ مرد آن هیشب عیلی  ام سیخ چشمان

 که ستین یمرد هیشب او ملتمس نگاه .شناختیم که

 
 
پلک لرز .کرد عاشقش و دیکش لجن به را اشزندیک

  که ستین کش به هیشب شیها
 
  و گرفت زندیک

 
 داد زندیک

 !گرفت را نفسش دوباره و

 

 از را سشیخ نگاه .بنددیم و کندیم باز لب از لب

 دور را ی  مس نیا دوباره و بردیم دستانش به حوا چشمان

 مگرنه استزده بغل را یابچه که زندیم حدس .زندیم

 باشد؟ بچه هیشب نطوریا دیبا چرا

 

یم هی  خ .ستدیایم اشقدیم کیدر و دیگشایم لب هم باز

  که ن  حوا به شود
 

 غلبه او از خشمش بر او یبرا دلتنیک

 .است کرده

 

 !حوا -
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 لحظه در .رودیم جیگ رسش و کندیم خایل حوا یزانو 

 اهورا فقط و گرددیم رسش دور به فضا که کندیم حس

 در اهورا یهیگر  یصدا .دهدیم فشار آغوشش به را

 .افتدیم هم یرو  چشمانش و است شیهاگوش

 

  نظرچشم#

 ۲۷۵پارت#

 

 به و دی  گیم را او حوا افتادن ی   زم به از قبل عیلی  ام

 همراه هم خودش کند سقوط آرایم به که یطور  سخن  

 .ندینشیم هوشیب یحوا

 نگاه حوا صورت به وحشت با و دی  گیم بغل به را اهورا

 .کندیم

 

 نشان العمیل عکس چه داندنیم و کندیم هیگر  اهورا

 .دهد
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 از را خودش کندیم تالش که پرسیک .لرزدیم دستانش

 که ن  حوا و بکشد ونی  ب شناسدنیم که یابهیغر  آغوش

 .است افتاده پس حاال

 

ایچ یصدا  را عیلی  ام زندیم صدا را حوا نام نگران که ی 

ایچ .آوردیم خودش به  آغوش از را اهورا و دیآیم جلو ی 

  .کندیم خارج عیلی  ام

 

 :دیگو یم شیانگل زبان به

 

 ؟ی   کن صحبت شیانگل ی   تونیم -

 

 ؟ی   هست یک شما بله، -

 

 ؟یدار  رو خونه کیل -
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 .ستین خوب حالشون .میکن خی   دکی   دیبا -

 

 .بکشه دراز داخل مشیبی   کن باز رو در -

 

 کندیم ساکت را اهورا که طورهمان دستپاچه و دیترد با

 .دودیم خانه در سمت به دهدیم تکانش و

 بدن ریز  دست عیلی  ام .کندیم باز را در و اندازدیم دیکل

 به را دلش حوا به یکینزد .کندیم بلند رااو و دی  گیم حوا

 .است گرفته گر همه وجودش .است انداخته لرز

 

 را او که صبح از .است کنارش حوا که شودنیم باورش

 احساساتش .زندیم بال بال رسکنده مرغ هیشب است دهید

  .ختهیآم درهم

 !ترس ت،یعصبان خشم، ،نگران  
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 تیواقع با ترسدیم .کندیم جا از را قلبش اهورا یصدا

 به را ذهنش که یی   چ دنید از کندیم فراز .شود روبرو

 .است دهیکش ی  شمش

 

 صورت کیم و آوردیم آب دیآیم یهند نظرش به که زن  

 و است بچه به زن حواس تمام .کنندیم تر را حوا

 چه قایدق است نبوده که مدن   نیا داندنیم عیلی  ام

 .است افتاده اتفاق  

 

یم را اشناله یصدا که پاشدیم حوا صورت به آب کیم

 .شنود

 

 …عیلی  ام -

 

 !جانم -

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1082 | 1196 

 

 رس .کندیم حس خودش یرو  را یهند زن یهی  خ نگاه

 .شوندیم چشمدر چشم هم با کندیم بلند

 

  نظرچشم#

 ۲۷۶پارت#

 

یم دستانش .کشد یم حوا ی زده خی صورت به دسن  

 .است خواب که کندیم فکر .است شده حس ن   و لرزد

 .ندیبیم خواب در را همه

 

 و بنددیم را شیهاچشم .زدیر یم اشک قطره قطره حوا

 .کندیم پر را صورتش یرو  هااشک شیخ

 

ایچ و کندیم هیگر  اهورا   ی 
 

 تا خواندیم نامفهوم آهنیک

 .کند آرامش
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 نامرد؟ کن  یم فرار ازم چرا -

 

یم خشم از تنها که ن  صدا !لرزدیم غرور کوه آن یصدا

  حجم از حاال دیلرز 
 

 .لرزدیم شیگلو  به آورده هجوم دلتنیک

 

 که ن  هایاداور ی از .دارد هراس عیلی  ام حضور از حوا

 روز هر که نگایه از .دارد وحشت ندارد تمایم گاهچیه

  .است زیگر  در کردیم انکارش و دیدیم را آن

 

 که دینشا تا کندیم فرار جوشدیم دلش در که عشق   از

 .دادیم جان شیبرا چطور دیایب ادشی

 

 .عقب …برو ..ب -
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 در که داندیم .دی  گیم عیلی  ام سمت به را دستش کف

 و کرده شهیپ سکوت عیلی  ام ویل است اتهام مظان

 .دیگو نیم یی   چ

 

 رو .کند بلند را حالش ن   تن دارد سیع و شودیم ی   خ مین

ایچ به  :دیگو یم ی 

 

 ؟برگشن   چرا -

 

 .بودم گذاشته جا رو کارتم -

 

ایچ بار اسن که دهدیم تکان یرس   :پرسدیم ی 

 

 ؟خون   -

 

 .کندیم یی   پا و باال را رسش آرام بار چند جوابش در
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 .کمکت از ممنون .یبر  تون  یم -

 

 ؟مطمئن   -

 

 و کنهیم انیب رو مطمئن   یکلمه خاصش یلهجه ته با

 .ارهیم حوا یهالب یرو  جون   کم و مصنوغ لبخند

 

 .اهوراست پدر -

 

  نظرچشم#

 ۲۷۷پارت#

 

ایچ  موفق یلیخ ویل اوردین خودش یرو  به کندیم سیع ی 

 اتاق به را اهورا و زندیم اجبار رس از یلبخند .ستین

 .بگذارد شانیتنها دیبا داندیم انگار .کندیم منتقل
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 یجا به دمیم حیترج که شده تنگ برات دلم یطور  هی -

 .کنم نگاهت نمیبش تیشکا و گله

 

 اشمچاله اگر دیشا د؟ی  بگ کتک باد به را قلبش تواندیم

 !شود حل مشکلش کند

 

 با چطور و دیبگو  چه داندنیم خب .کندنیم باز لب

 .شود مواجه عیلی  ام

 

 و است آخر یروزها تنها مرد نیا با خوش خاطرات

 دلگرم خواهدیم تا .است بد یخاطره دیآیم ادشی هرچه

 .زدیر یم فرو که دیآیم ادشی یی   چ باشد

 

 شم؟یم مرگ دق نباش   نگفن   -
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 .ینشد -

 

 به زدیر یم زهر ویل شودیم خارج لبانش ی   ب از کلمه کی

 .دلتنگ عیلی  ام جان

 

 من؟ از داشن   خی   -

 

 عسل و براق چشمان با .کندیم نگاهش حوا بار نیا

 حاال که ایدن چشمان نیتر ی   غمگ به شودیم هی  خ رنگش

 .است شده دلتنگش چقدر داندیم

 

 .نه -

 

 .کنم داتیپ بتونم بعد شم خالص کردمیم تالش -
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 هم هرچقدر که بداند دیبا .رودیم احساساتش جنگ به

 بر که ن  ایبال  از یی   چ باشد داشته دوست را عیلی  ام

 .کندنیم کم است آمده رسش

 

 .عیلی  ام برو -

 

 ؟یدار  شوهر که ادینم ادتی -

 

 با روزش و شب هر .دیآیم ادشی .کندیم نگاهش دهیترس

 ممکن که ن  بال و است شده یسیر  مسئله ی   هم از ترس

 .دیایب رسش به کردنش دایپ از بعد است

 

  نظرچشم#

 ۲۷۸پارت#
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 ادی از تواندیم مگر .شودیم تر محکم هم یرو  لبانش

د در اصال …را ترسش یروزها !را اشعاشق   یروزها .بی 

ده ادی از را ی   چ چیه دوسال نیا  .است نی 

 

 …آمد رساغش به نابخشودن   روز آن از بعد که یدرد

 شدن رو با که یزجر  !دیکش اشعروش شب که یدرد

 …ختیر  وجودش به هاعکس

 

 کند؟ انصاق   ن   چرا

 که ن  روزها ن  بایز  …دارد ادی به هم دیچش که عشق  

 .باشد دروغ که دیترسیم و شد پرستش

 

 .نه -

 

 مادر ن  تنها را ن  روزها چه …است باردار دیفهم که وقن  

  …دینخواب ن  هاشب چه .شد
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 ؟ینبود یبود دیبا که وقن   چرا پس -

 

 !ینبود یبود دیبا که وقن   هم تو -

 

 .رودیم باال عیلی  ام یصدا

 

 …لعنن   باشم که ینبود !باشم که ینبود -

 

یم جلو را خودش .داردیم نگه طرف دو از را حوا یشانه

یم همراه به درد حوا یبرا عیلی  ام چشمان نیا .کشد

  .کند تحمل او در را غم از حجم نیا تواندنیم .آورد

 

 !است عاشق
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  که یمرد عاشق .است عاشق هم هنوز
 
 بر را اشزندیک

 در روز و شب هر که چشمان   عاشق .است داده باد

 .است دهید شیاهورا چشمان

 

 تورو فقط !حوا داشتم تورو فقط من .لعنن   ینبود -

 .دارم

 

 …داشن   -

 

 :دیآنیم یی   پا و است رفته باال عیلی  ام یصدا

 

 …من   زن تو لعنن   دارم !دارم -

 

 …شیه -
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 با که کجاست اهورا ندیبب تا چرخدیم .لرزدیم شیصدا

 .شودیم مواجه بسته در

 

 .ترسهیم اهورا -

 

 کرده نگاه حوا که رودیم سمن   همان به عیلی  ام نگاه

 .دارد پشتش را اهورا که یدر  سمت به .است

 

  نظرچشم#

 ۲۷۹پارت#

 

 …اهورا -

 

 لیتبد تیواقع به شیهاکابوس ترسدیم .ترسدیم حوا

  .شود
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  یهمه اهورا آمدن از بعد
 
 شد دندون و چنگ اشزندیک

 را پرسش که کرد فرار اصال .پرسش داشی    نگه یبرا

 او خاطر به نباشد مجبور یلیدل هر به تا .باشد داشته

 .کند تحمل

 

  اسم -
 

 .گذاشن   قشنیک

 

 وسط که انگار .ستین سابق هیشب عیلی  ام .خنددیم تلخ

  نیا
 
 .دهد وفق را خودش خواهدیم و است افتاده زندیک

 هامدت نیا تمام قد .ردیبپذ را شدنش پدر خواهدیم

 .دارد نشده هضم یمسئله

 

 !شدم پدر -

 

یم آب هم سنگ ال که یطور  .کندیم نگاهش مظلومانه

 …دل نازک یحوا به رسد چه شود
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 بود؟ سخت -

 

 یم است مرد نیا یصدا در که غیم از .لرزدیم حوا

 .لرزد

 

 ؟جر  -

 

 بود سخت .شیرسوند جا نیا به تنها …یشد مادر تنها -

 ؟یبود تنها اصال نه؟

 

 

یم و دهدیم فشار ی   زم یرو  را دستش .دی  گیم چشم حوا

 .شودیم دهیکش شیبازو  ویل شود بلند جا از خواهد
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 بود؟ سخت -

 

یم ریرساز  شیهااشک و لرزندیم لبانش .آوردنیم طاقت

 :دیگو یم و شودیم هی  خ عیلی  ام چشمان در .شوند

 

 هم نیا از بدتر پس از .کردم تحمل ترهاشوسخت -

 .کشمیم نفس و هستم هنوز ی   بب …ی   بب ویل براومدم

 .خورده جوش ویل شکسته بار ها صد استخونامم آره

 

  نظرچشم#

 ۲۸۰پارت#

 

 حوا یدردها ویل است شده سیخ هم عیلی  ام صورت

 .دهدنیم را سکوتش انیم یهااشک دنید یاجازه

 

 .میکردیم تحمل هم با دیبا ویل -
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 ؟داشن   یانتظار  ی   چن ازم یچجور  چرا؟ د؟یبا هم؟ با -

 

 اش ساده ی   آست به .کندیم لمس را حوا یعبا عیلی  ام

 .نکند نگاه چشمانش به تا شودیم هی  خ

 

 ن  روزا تموم قد کردم، عاشق   که ن  روزا تموم قد من -

  .دمیکش عذاب گذشته روزا اون از که

 

یم نگاه هاآن به و دی  گ یم باال .آورد یم عقب را دستش

 ندیبیم را رشیز  …ندیبیم را دستش یرو  .چرخاندیم .کند

 .دهدیم نشان هم حوا به و

 

 خراب دستا ی   هم با .کردم خراب نایهم با …ی   بب -

 .میداشت خوب یروزا یلیخ ما ویل ؟بفهیم تون  یم .کردم
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 م؟یندار  خوب خاطرات هم با چرا پس خوب؟ یروزا -

 امحافظه من م؟ینگذروند خوش هم با چرا مثال …مثال

 خورده؟ مشکل به

 

حرف که ساکت مظلوم یحوا آن از د،یگو یم تربلند کیم

 ن  حوا آن از .ستین یاثر  داشتن   نگه دلش در را شیها

 .ستین یخی   هم گفتنیم چیه و کردیم سکوت که

 

 نما؟یس موزه؟ پارک؟ شه؟یم ساخته کجا خوب یروزا -

 یتو  هاشوهر و زن که ن  اونجا دیشا !!!!خونه یتو  نه

 نبود حواسم !آغوش !گنیم اهاشونیرو  از هم آغوش

 !شدم مادر یچجور 

 

 …نرو تند حوا -

 

 !!!عیلی  ام خورمیم ی   زم برم آروم -
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 !کارها نیا یهمه …روزها نیا یهمه است شده عقده

 .نداشت تمایم بود رسش در که ن  هاکاش

 

 .میبساز  میتونستیم -

 

 …تو ستم؟ین انسان من مگه ؟یدار  جر  توقع من از -

 !کنم یبردار  پرده تیتی  غن   از تونمنیم حن   …تو

 

  نظرچشم#

 ۲۸۱پارت#

 

 به ی   نچنیا اضطران   زمان هر .گذاردیم قلبش یرو  دست

 محکم چنان قلبش یهاوارهید به کوبشش دیآیم رساغش

 باال قلبش تپش .کند پاره راآن خواهدیم انگار که شودیم
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 را احوال نیا .آمده رساغش به تهوع حالت و است رفته

 …شناسدیم

 

  هرجر  …دمیم حق بهت .آروم !شیه -
 

 .یدار  حق بیک

 

نیم حق من .نکن شی  یب رو دردم برو !برو عیلی  ام -

 بذار برو !کنهنیم خوب رو من حال تو دادن حق .خوام

 !می  بم میدربدر  و درد ی   هم با

 

 زبان   ن   زن همان حوا که داشت انتظار .شودیم تریجد

 که عاشق   زن همان .شودیم خام اشاشاره با که باشد

 …دیبگو  چشم تنها تا کردیم چشمش به نگاه

 

 را شیصدا دارد سیع که طورهمان و کشدیم درهم اخم

 :دیگو یم دارد نگه یی   پا

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1100 | 1196 

 

 امنهیس از ونی  ب جا هی یجا به قلبم که االن برم؟؟؟؟ -

 سال هی بعد برم؟ یخوایم زنهیم مختلف یدوجا داره

 یب
 
 کنم؟ گم کجا گورمو یخوایم کردم داتیپ چاریک

 

 از است داشته که ش  یآسا اندک که آن از .ترسدیم حوا

 و شود شی  یب شیهاکابوس کهآن از .رود ونی  ب چنگش

 …تردیشد وسواسش

 

یم اول روز از .کنندنیم شیرها چوقتیه شیهاترس

 نشدن   شیبرا تحمل ویل است اشتباه فرار که دانست

 کارش اشعالقه گرید طرف از و هایاداور ی طرق   از .بود

 .کشاندیم روان   مارستانیب به را

 

 .کردیم انکار کند آرام را خودش خواستیم که زمان   هر

 در که داستان   .بود ساخته بیعج داستان   ذهنش در

 هم یاخانواده چیه و بود کرده فوت همرسش آن

 .کردیم باور هم خودش گاها که یاقصه .نداشت
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 …عیلی  ام -

 

 زندیم چنگ !دارد درد .سوزدیم .دهدیم فشار را اشنهیس

 .زدیر یم اشک و

 

 .بسه -

 

 .شده ی …چ -

 

  نظرچشم#

 ۲۸۲پارت#

 

نیم .گرددیم لیدل دنبال به ترس با و دی  گیم را حوا مشت

 چه داندنیم .است گذشته او به چه سال کی نیا داند
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ش ن   و زبونهمن   داندنیم ب،یغر  مملکت در دارد اسی 

 .است کرده تحمل را یدرد چه آشنا و دوست

 

 .عقب برو فقط …برو -

 

  .شودیم بلند جا از و کشدیم نفس حوا .رودیم عقب

 که دیآیم ادشی آمدنیم کاش دیبگو  خواهدیم بارهر

 .است بوده دلتنگ نداشتن   دوست مرد نیا یبرا چقدر

 

ایس  او از و است دهیخواب اهورا .دیآیم ونی  ب اتاق از ی 

 هست مشکیل اگر دیگو یم .برود تا خواهدیم اجازه

 .ستین یاز ین که کندیم مطمئنش حوا اما بماند ششانیپ

 

 اضطران   ضد یدارو  .کندیم رایه را او و کندیم تشکر

 اورا دور از عیلی  ام ی   ح نیا در .خوردیم و کندیم دایپ

 .کندیم نظارت

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1103 | 1196 

 

 

 .است شده دفع کیم عیلی  ام با ن  روبرو از ترس خطر

  .کند تیر یمد را انیجر  یهیبق دیبا حاال

 

 حد از شیب .شودیم غرق کندیم فکر که ماجرا عمق به

 رسد چه ندارد هم را کردن فکر توان او و است قیعم

 .اجرا و یی  گ میتصم

 

 ؟یبر یم پناه قرص به هم تو -

 

یم ظرفش در را هاقرص هدفن   .کندنیم نگاهش حوا

  .ندیچ

 

 اول دادگاه شب .دمیخواب قرص زور به منم رفن   که تو -

 .شناختم رو قرص چهارم دادگاه شب .دمینخواب
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 .است رفتهیم دادگاه به دیبا چه یبرا دادگاه؟

 

  نظرچشم#

 ۲۸۳پارت#

 

 

  .شده صاف دهنم ویل نباشه مهم برات دیشا -

 

 :دهدیم ادامه و زندیم واضچ پوزخند

 

 پشتمو حاج   .بشه حل جر  همه تا دادم ندارمو و دار -

 .شد ی  جاگ و برد و زد خواست هرجر  محمد .کرد خایل

 .وفتمیب ی  گ شی  یب که روش گذاشت تا شیش بود هرجر 

 .دادم تاوان بدجور من حوا ویل کردم بد

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1105 | 1196 

 

 یهاحرف تک تک به .است شده کند حوا حرکات

 نام با که یکار  یهابند و زد به .کندیم فکر عیلی  ام

 …دادیم انجام پدرش

 را عیلی  ام که ن  کارها به !میتحر  یهازدن دور تمام به

 !بود کرده همت عیلی  ام

 

 درد تواندنیم .ندارد دنیشن تحمل اششده مچاله قلب

 .بگذراند حسن   و بشنود را زشیعز 

 

 خداتون دم حوا ویل .گرفته تقاص خدا گفتیم حاج   -

 .کنهیم ن  خدا خوب …گرم

 

 یاعیلی  ام .است لمس قابل عیلی  ام کلمات انیم حرست

 !گفتیم خدا از شناختنیم را خدا که
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 عیلی  ام نه است روبرو یدیجد انسان با کندیم احساس

 !همت

 

 شده مسخ انگار ویل عیلی  ام .کندنیم نگاهش هم باز

 بود آتشفشان مذاب از مملو کویه آمدن از قبل .است

 .آوردیم شانیباال و دیگو یم شیدردها از حاال و

 

 بودم رفته شیپ هفته .که دون  نیم المصب آخه -

 .طال وونیا به زدم زل نشستم حرم اطیح رفتم .مشهد

 .نی  گیم شفا ازش ملت یچجور  گفتم کردم فک یه

 گفته شه؟یم خوشبخن   اشونیبدبخت ملت یچجور 

 …اومدیم بدم .رفتمنیم مشهد که بودم

 

 عیلی  ام یهافحر نر  جانش تمام چ،یه که گوشش حوا

 قرار اگر حن   دهد گوش و بزند حرف او خواهدیم .است

 .کند ونشی  ب و بتوپد او به شیهاحرف از بعد است
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 دایپ برام زمویعز  کن ضمانت ایب مردونه و مرد گفتم -

 منم جواب داشت دوسش انقدر که ن  خدا اون نمیبب کن

 .کجاس گفتیم ازش حوا که ن  خدا اون نمیبب ده؟یم

 

  نظرچشم#

 ۲۸۴پارت#

 

 مانند .شدیم خوب کند پاک را اشحافظه توانستیم

یم سلکت را مغزش یهاداده از ن  هاقسمت انهیرا کی

 …تیلید و !فتیش کرد،

 

 را شانیهانفره سه خودشان خانه در رفتندیم وقتآن

 احساس نیباتر یز  شدیم که ن  هانفره سه .کردندیم تجربه

 پنج حن   و نفره چهار حن   دیشا .باشد شیایدن لذت و

 دخی   دو و پرس کی بود دهید خواب آخر .شدندیم نفره

  !دارند
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 ینفرهپنج آن از باتریز  نه؟ باستیز  نفره سه یخانواده

 …دیدیم را شیایرو  که است خوشبخن  

 

 !ستین گناه که ایرو  .کند یاپرداز یرو  شیبرا تواندیم

 هر .هستند خوشبخت شیاهایرو  در و کندیم تصور

 حرستش پر و واقیع یایدن به کندیم باز چشم که زمان  

 !رسدیم

 

 عیلی  ام با مثال …بود اول همان از عیلی  ام شیایرو  در

 لحظاتشلن، تمام از .رفتندیم اهورا سیرسو  دیخر  یبرا

نفره سه یهاعکس تواندیم حن   …داشتند ویدیو  و عکس

  .کند تصور است پوشانده را وارید یرو  که شان

 

 …شدیم بایز  چقدر

 

 !شد واسطه و بود مرد ینطور یا شهینم باورم خودمم -
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 …زندیم حرف اعتقادات از عیلی  ام !دیگو یم را رضا امام

در دل دست خواهدیم دلش ته  را عیلی  ام کیتار  و ک 

کرده ی  زنج و قل را دلش ته شعورش و عقل ویل دی  بگ

 .اند

 

 است ممکن که کش از دی  گیم چشم و کندیم سکوت

شیپ خودش و زندیم هیتک وارید به .اوردیب کم شیجلو 

 :شودیم قدم

 

 ست؟ین گرمت -

 

  نظرچشم#

 ۲۸۵پارت#

 

 چطور؟ -
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 .گرمن هاتلباس -

 

 .گذاردیم نتیکاب داخل را هاقرص و گرداندبریم را رسش

 کند؟یم توجه است؟انقدر شده دقت با انقدر عیلی  ام

  شده؟ خوش یادیز  دلش ای است او به حواسش عیلی  ام

خانه از خواهدیم یم سد را راهش او که شود خارج آشیر 

 .کند

 

  بهش یدیکشیم خجالت -
 

 ه؟یک بابات بیک

 

 هم ترطرفآن فرسخ صد از است چشمانش در که غیم

 سال کی یاندازه به .دارند دق چشمانش .شودیم دهید

 .دارد غم دنیند و نبودن

 

 ؟پدرش   مطمئن   -
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 .است شده نامهربان مهربان شهیهم یحوا .زندیم زهر

 به را بارش تواندنیم که است ی   سنگ یقدر  به دلش درد

 .کند تحمل ن  تنها

 

 زندیم که زخیم هر .شودیم سبک زندیم که زخیم هر

 …ستین که شدن   تمام .شودیم کم دردش و سوزش کیم

 .شودیم آرام کیم فقط

 

 ویل آورد جوش به را عیلی  ام خون هاشدن آرام نیا دیشا

 حوا یهازخم به بخورد زخم هم هرچه نه؟ ندارد بیع

  در بود قرار اگر .رسدنیم که
 
ک زندیک  همه نفر کی مشی 

 …آوردیم کم حوا مانند که دیکشیم دوش به را ی   چ

 

یم رسخ صورتش لحظه در .است انفجار حالدر عیلی  ام

 .ندارد را حرف نیا تحمل .غضباک نگاهش و شود

  .است وحشتناک شیبرا هم تصورش
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 نامرد؟ زن  یم شین -

 

 تا عیلی  ام به دادن جواب یبرا باشد بسته که را دلش در

 .دارد زبان استیدن ایدن

 

 .شد جهنم برام میعروس شب که امهرزه هی من آخه -

 .باشه یاگهید کس یبچه داره امکان

 

  نظرچشم#

 ۲۸۶پارت#

 

یم ویل است عصن   .غردیم آرام ویل رودیم شیپ خشم با

ل را خودش خواهد  آرام تواندیم که ن  جا تا .کند کنی 

یم فشار و دی  گیم را حوا یبازو  دو .نکشد داد و باشد

 .بکاهد شیصدا از کیم تواندیم نطوریا .دهد
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  .نگفتم چر یه تی  غن   گفن   -

 

 .غردیم حرص تمام با شیهادندان یالبال از

 

 ن   زن  یم خودت به خودت؟ به ویل لعنن   بگو من به -

پاک گل برگ از دارم باور من که خودت به معرفت؟؟؟؟

 ؟یتر 

 

 دردناک خسته چشمان در که آن .کندنیم اشتباه حوا

 .است اشک است خورده غل مرد نیا

 

 یحوا به خورم؟یم قسم رسش یرو  که من یحوا به  -

 یم جر  آخرمه؟ و اول قسم که من
 

 هان؟ یک
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 با .زندیم کنار ویل لرزان .زندیم کنار را عیلی  ام دست

 .آوردنیم کم ویل کندیم را کار نیا دل خون

 

 .یدیم آزارم یدار  عیلی  ام .نکن -

 

 .یطور نیا نکن .یطور نیا نگو -

 

 دیآیم که ادشی دوزدیم عیلی  ام به را سوزناکش چشمان

 .کند اشزخیم رحمانه ن   طوری   هم تواندیم

 

 بوده؟ نیا از ی  غ -

 

 کردم؟ غلط بگم چطور -

 

 .ستدیایم عیلی  ام چشمدر چشم
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احت کمی برو .نزن رو هاحرف نیا -  حالت کن اسی 

 .ستین خوب

 

 و عاجز طورنیا .است دهیند نطوریا را عیلی  ام گاهچیه

 تواندنیم ویل هاالتماس نیا دنید است سخت .چارهیب

 …بگذرد

 

 م؟یدار  بچه نگفن   چرا -

 

  نظرچشم#

 ۲۸۷پارت#

 

 کی نیا یهمه ن  یسنگ به سکون   .کندیم سکوت حوا

 .آوردیم ادی به را اشیباردار  و گرداندبریم رس …سال
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یم بطن در که بود گرم ن  یجن به پشتش که ن  روزها

 …ی   سنگ و سخت یروزها .پروراند

 

 را تشیمسئول خودش بر عالوه که یابچه و بود خودش

یم ادی به را اشبدبخن   و هاکش ن   .داشت گردن به

 اوج به را زن کی تصورش در که یایباردار  دوران .آورد

 همراه به را مردش توجه که ن  روزها .رساندیم خوشبخن  

 .داشت

 

 چه دیفهمنیم و کردیم هیگر  که ن  اهورا …مانیزا از بعد

 رسانده چیه به را شبش خواب که ن  اهورا .دارد یدرد

 حاال ی   هم تا که ترش …اضطرابش و اهورا رفالکس .بود

 .کند چک را نفسش قهیدق چند هر تا شدیم باعث هم

یم و بخواباند کنارش را پرسش گذاشتنیم که ترش

 را ن  روزها چه که یوا …شود خفه دستش ریز  دیترس

 .دیکش درد و کرد رس به ن  تنها
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  هی از رو خودت و من تو -
 
 .یکرد محروم قشنگ زندیک

 

 گشاد چشیم با و شود عصبان   که داندیم خودش حق

 .بتوپد عیلی  ام به

 

 من به تو .دمیم حق خودم به من !عیلی  ام داشتم حق -

 بود عاشقت که کش به تو ؟فهیمیم یکرد تجاوز

 پدرش بفهمه اگر هم اهورا !!!!رحمانه ن   …یکرد تجاوز

 .باشم کرده فرار که دهیم حق بهم کرده تجاوز مادرش به

 لمیف ازم و کنه تجاوز من به که یکرد ی  اج رو یکی تو

 دهیم حق هم اهورا اد؟؟؟؟ینم ادتی رفته؟ ادتی .هی  بگ

 .باشه کنارمون پدر نیا نخوام

 

 :داردیم نگه عیلی  ام یجلو  را شیهادست

 

 ش  یم کینزد وقن   .لطفا عقب برو ،عیلی  ام عقب برو -

 ادمی .یآورد رسم هی ن  بالها چه ادیم ادمی .هی  گیم نفسم
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 تختت چطور یزد بهم خودت که تهمن   خاطر به ادیم

 .اومدنیم ابروت به خم و یکردیم پر گهید یزنا با رو

 !انداخن   گهید یکی دست ریز  خودتو ناموس ادیم ادمی

 

  نظرچشم#

 ۲۸۸پارت#

 

نیم دم و سوزدیم درون از .کشدیم ادیفر  عصبان   عیلی  ام

 هم او یبرا بلکه حوا یبرا فقط نه گذشته سال کی .زند

 بتواند تا کرد تن به ی   آهن ی   پوست .است بوده سخت

 !کند تحمل

 

قدر به خودش .ندارد را یاداور ی تحمل گرید حاال ویل

 لیتحل و مرور با را لحظه هر .کندیم یاداور ی کاق  

 !است گذرانده دیشا و اگر با را قهیدق هر .است گذرانده
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 چقدر که ارین ادمی انقدر بسه !!!!!ب    سه !!!!!بسه -

  .بودم عوض  
 

  بیک
 

 نایا گفی    با !فهممیم !دونمیم نیک

 شم؟یم عوض   شی  یب من ای المصب؟ شهیم کمی   دردت

 

 .است کرده بلند را اهورا یهیگر  یصدا عیلی  ام داد

 هردو .کندیم هق هق دهیترس و بلند یصدا با ناگهان

 .شتابندیم اتاق سمت به زده وحشت

 

یم نهیس به را رسش و کشدیم آغوش به را اهورا حوا

 دستانش در گرانبها و ارزش با یاش   که انگار .فشارد

 .دیدرا چنگش از است ممکن و است

 

 و خواب انیم حالن   با را ی   چ همه .است جیگ عیلی  ام

 با رسعت نیا با را خودش تواندنیم .کندیم نگاه یدار یب

ا  یبرا است افتاده شانیبرا که اتفاقان   .دهد وفق طیرس 

 .است شیگنجا یاندازه از شیب یادیز  سال کی
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 .است دهیرس امنش مکان به حوا آغوش انیم اهورا

 باز دهان   با و شودیم آرام کندیم تیامن حس که ی   هم

  .رودیم یخمار  به چشمانش

 

 شده خارج اشیی   پا یلثه از رنگ دیسف دیمروار  کی

 او به وقن   .کشاندیم خود دنبال به را حوا لبخند و است

  .ندیبنیم را ترطرفآن می   کی حن   گرید کندیم نگاه

 

 ن  الالال مامان   گل ⁃ 

 شمیپ ابد تا بمون  

 ن  الالال ن  جا ینر 

 رنگه از پر ایالالدن

 جنگه جا هی صلحه جا هی

 آشوبه ک ه الالهرجا

 تنگه و نهیغمگ دال
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 ن   یفضا در را نشینشدل یصدا و زندیم لب آرایم به

 .کندیم پخش اتاق یصدا

 

بچه به پدرانه حس .نداشت تعلق حس لحظه ی   هم تا

 آن در را حوا و خودش از مخلویط اول نگاه در که یا

 شدیم شباهت نیا با کردیم هم انکار کش اگر .بود افتهی

 .زد بودنشان والد صحت   به دییتا مهر

 

 نوره از پر ایدن الال ⁃ 

 شوره پراز عشقه از پر

  یب یم ت و گایه ویل
 ن 

 دوره گهیهمد از دال

 تاره الالشب الال

 دارهیب بیس درخت

 رسخه ی همه بایس لپ

 !داره تب انگار درخت
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  نظرچشم#

 ۲۸۹پارت#

 

 او بر یوا !دارد درد دارد؟ تب است؟ حوا بیس درخت

 آن از … بوده درد خودش !شود مرحم تا است نبوده که

 !سوزخانمان و مهلک یدردها

 

عیل حوا یزيبا یصدا زنگ   .است كرده خود محو را امی 

 اتاق تاريك در و است داده تكيه در كنار ديوارى به مسخ

 سينه به را فرزندش وجود تمام با كه کندیم نگاه زن   به

  .فشارد یم

 

 .داشت رساغ واقیع مادر کی از ذهنش در که محبن  

 که ن  اهورا به .ورزدیم حسادت او به که کندنیم انکار

 انداخته هیگر  به را او که یدرد تمام حوا یهادست انیم

  .است کرده فروکش است
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 کی از بعد او یصدا با قلبش كه زن   به ماندیم هی  خ

 کی که زن   .است افتاده تپش یعاد تمیر  به باز سال

 کم تنفس یبرا هوا نبودنش با کردنیم تصور حن   روز

 .اوردیب

 

 دیند و بود شده کور چطور دند؟یرس جانیا به چطور

 است؟ زیعز  شیبرا چقدر زن نیا که

 

 فقط و گذاشت پا ریز  به را ی   چ همه و شعور ت،یانسان

 ستین کش آن حاج   کند ثابت خودش به که آن یبرا

 منجالب به را حوا خورندیم قسم رسش بر همه که

  .دیکش

 

 خودش به .نکند رسزنش را خود که است نبوده یروز 

 ترپاک که کش به هم آن …ظلم .نفرستد نینفر  و لعن

 .بود هاپایک تمایم از
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 تختش یرو  را اهورا حوا که است شده غرق فکر در

 در و کشاندیم جلو را شیپا آرام عیلی  ام .دهدیم قرار

 خواب چراغ یسو کم نور اتاق اشروشن   تنها که اتاق  

 .داردبریم قدم است، وارید یرو 

 

  نظرچشم#

 ۲۹۰پارت#

 

 بچرخد خواهدیم حوا رسدیم که اشقدیم مین به عیلی  ام

 یرو  به را دستش زده وحشت عیلی  ام دنید با ویل

 خواب از را اهورا غشیج یصدا تا گذاردیم دهانش

 .نکند داریب

 

 انیم از فرار یبرا رایه که است کم یااندازه به فاصله

 پر چشمان به و دی  گیم باال رس .ستین شیبرا عیلی  ام تن
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 !زدیبر  که دینبا …زدیر یم دلش .کندیم نگاه عیلی  ام درد

 .دیایب کوتاه و بلرزد که دینبا

 

 االن تا که ن  هاضعف .است متنفر شیهاضعف از

 ی   اول ذهنش در شهیهم .بکشد درد اندکرده مجبورش

 .شود منکر را نیا تواندنیم و است خودش کار ی  تقص

 

 فاصله خواهدیم دارد پا به تن   ده یوزنه انگار که یطور 

 .شودیم اشخالض مانع عیلی  ام دستان ویل دی  بگ

 انیم را حوا و کشدیم تنش سمت کی به یحصار 

 .کندیم گرفتار آغوش

 

 کنم؟ کار جر  -

 

 .خوردنیم تکان .است دهیخشک حوا ینهیس در نفس

 فرار آن از که همان   .خواستنیم که است شده همان

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1126 | 1196 

 

 دور او از تواندیم کمی   باشند ترکینزد هرچه .کردیم

 .شود

 

 نم؟ینب ینطور یا رو نگاهت تا کنم کار جر  -

 

 که است شده جادیا یی  تغ نگاهشدر چقدر مگر داندنیم

 لیتبد ایدن چشمان نیتر  بارغم به را عیلی  ام چشمان

 دست است ممکن لحظه هر کردیم فکر .است کرده

یم دواریام عیلی  ام حرف نیا با ویل باشد شده رو دلش

 .شود

 

 را انگشتش .شود مسلط خودش به تا کندیم حبس نفس

 داریب را اهورا تا دیآیم خودش به و دی  گیم ن  یب یجلو 

 :زندیم لب گشاد چشمان با و دیگو یم شیه .نکنند

 

 .کن  یم دارشیب ونی  ب برو -
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  نظرچشم#

 ۲۹۱پارت#

 

 چیه ن   عیلی  ام .کندیم دور حوا از را دستش الجرم

 !نبود بلد کردن اطاعت مرد نیا !کندیم اطاعت حرق  

 .کندیم را رفتار نیتر ن  یبشیپ قابلی  غ و نیتر بیعج

 را حالش است دهیرس مغزش تا یکینزد نیا از که حرارن  

 .است کرده دگرگون

 

 مشامش به که یعطر  از مخمور ویل رودیم عقب کیم

یم باال را دستانش .دی  گنیم حوا از چشم است خورده

 .کند عبور کنارش از حوا دهدیم اجازه و دی  گ

 

 است، رفته فرو عیمط ی  حوا کالبد در که اغ  ی زن نیا

 برابرش در که جسارن   .است جذاب تینها ن   شیبرا
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 قاطعانه و شودیم هی  خ چشمانشدر که زمان   و دارد

 .دیآیم نظر به جذاب شیبرا زندیم حرف

 

یم کودکانه چون   تخت کنار و داردبریم قدم دیترد با

 کندیم نگاه یپرس  معصوم صورت به باال همان از .ستدیا

 !است پدرش رسدیم نظر به که

 

 دستش از زمان که فهمدیم ویل گذشته چقدر داندنیم

 کردیم نگاه او به حرکت ن   مدت تمام .است شده خارج

 .زدنیم حرف و

 

 دهیخواب لپ کی یرو  .است ختهیر  صورتش در شیموها

ه حوا همچون پوسن   .است باز کیم دهانش انیم و  سی  

  .خودش مانند پشت پر و براق ن  موها و دارد

 

 .عیلی  ام -
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 کندیم که شیصدا .ندیبیم درگاه در را حوا و چرخدیم

 زن نیا که کندیم فراموش .رودیم ادشی از ی   چ همه

 .بزند زخم او به تا است منتظر

 

 عیلی  ام .رودیم عقب به و شودیم جدا تخت از الجرم

 اشتباه تا دیچیم لاو به آخر از را شیهاقدم شهیهم

شیپ برسد چه ندیآیم هم رید شیهاقدم بار نیا ویل نکند

 .شده ن  یب

 

  نظرچشم#

 ۲۹۲پارت#

 

 تخت آن انیم کندیم حس ویل شودیم خارج اتاق از

چیه که بیعج احساش .است آمده در حض به چون  

 کی .کندنیم فراموش لحظه کی .است نکرده تجربه گاه

 .کوبدیم نهیس از ونی  ب قلبش و بردنیم ادی از لحظه
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 ونی  ب به خودش و است مانده جاآن دلش از بخش  

 .است آمده

 

 نجا؟یا یاومد طور چه -

 

 مهمه؟ مگه -

 

 یخانه .داردیبرم قدم مبل سمت به و بنددیم را در حوا

 یالهیوس نیکمی   با و ساده حال ی   ع در دارندو کوچیک

  .است شده دهیچ

 

 د؟یبرا بچه کی و خودش پس از است توانسته چطور

 …مرد آن به نکند

 هودهیب افکار دهدنیم اجازه و دی  گیم را افکارش یجلو 

 .کند مشغول را ذهن
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 ازم رو وجودش و یشدیم پنهون یک تا کردمنیم داتیپ -

  ؟یکردیم مخق  

 

 خودش از بارها که است سوایل نیا .دهدنیم جوان   حوا

  .افتهین آن یبرا جوان   و دهیپرس

 

یم هم به را دو آن یروز  و گرددبریم یروز  که دانستیم

 شود مواجه عیلی  ام با دیبا که دانستیم حن   .شناساند

 خودش که هرلحظه .بود آماده خودش که زمان   هر ویل

 .بود حاض  

 

 که یروز  نباشد، رید هم اهورا یبرا که یروز  خواستیم

 .دهد انجام را کار نیا نباشد آرزو شیبرا پدر محبت

 

 نیا حق او .بکشد یپدر ن   دادنیم اجازه که است مطمی   

  نبود قرار اگر حن   باشد داشته پدر که داشت را
 
 زندیک

 .باشند داشته آیلدهیا
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 خودم با که هروقت .گشتمبریم شدنش بزرگ از قبل -

 غلبه بدم یهاحس به تونستم که وقن  هر …اومدم کنار

 .کنم

 

یم نگاه صورن   به هی  خ .ندینشیم حوا مقابل مبیل یرو 

ی   غمگ چشمانش .است شده شکسته نظرش به که کند

 .دیآیم چشم به کامال جسارتش ویل است قبل از تر

 

 از رو من هم خواسن  یم !تونسن  نیم وقتچیه دیشا -

 !کن   محروم من وجود از رو اون هم و خودتو وجود

 نه؟ یدیکش یپدر  ن   خودت

 

  نظرچشم#

 ۲۹۳پارت#
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 در را عیلی  ام یجمله .شودیم فرما حکم نشانیب سکون  

 دهدیم حق …خودت وجود از را من .کندیم تکرار ذهن

 عیلی  ام جانب از را دارد اهورا به خودش که احساش که

 .کندیم اشعصبان   رفتارش نیا ویل ندینب

 

 دون  یم دمیکش بدتر تو از من !داره درد چقدر دون  یم -

 دیبا هابچه بکشه؟ هم بچه نیا یبود حاض   گه؟ید

 .بدن پس مارو تاوان

 

 روز هر و داندیم را مسائل نیا عیلی  ام از بهی   .داندیم

دهیکش که یدرد ویل است کرده تکرار خودش یبرا

 .بود انداخته کار از را مغزش است

 

 خاطر به و بود، مهم خودش آمدنش از قبل تا اگر

 تحمل نتوانست گرید و زد آخر میس به که بود خودش

  .کند تحمل را هست هرچه دیبا اهورا بخاطر حاال کند
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 پدرش کنار خواهدیم .بکشد کشن   اهورا خواهدنیم

 رس از نه و ردیبپذ را او واقعا که یپدر  ویل باشد هم

 .بخواهد را او حرص

 

 ش؟یدید -

 

 متوجه .کندیم نگاهش حوا سوال از متعجب عیلی  ام

 .است نشده منظورش

 

 .هتهیشب رفتاراش تک تک توعه، هیشب نگاهش -

 

 یهاحرف کامال .زندیم حرف اهورا از فهدیم حاال

 .دیگو یم پرسشان از و است گرفته دهیناد را عیلی  ام

 

 .شودیم وادار خنده به لبش و زندیم برق چشمانش

 .دیآیم کش اهورا اتاق یبسته در سمت به نگاهش
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 هی به فقط ویل .دمیکش سخن   یلیخ بخاطرش من -

یط م رس   .بکشم سخن   بازم حاض 

 

 چشم او از گرید .کندیم نگاه عیلی  ام به و شودیم یجد

 او با دلخسته مجنون کی نقش در گرید .دی  گنیم

 و است فرزندش پدر عیلی  ام حاال .کندنیم صحبت

 .دی  گیم دهیناد کل طور به را خودش احساسات

 

 هاقصه مثل .یبود پدرم از بعد میزندگ مرد تنها -

 .بودم عاشقت

 

  نظرچشم#

 ۲۹۴پارت#
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 چطور داندنیم .دیگو یم اشعالقه از و کندنیم نگاهش

 .کندیم زبان   بلبل نطوریا و کرده باز زبان

 

 .کندیم نگاه را عیلی  ام یجد و کندیم بلند رس

 

 چیه نه و تو و من نه .اهوراعه بحث فقط و فقط االن -

 همو حرص میبخوا که میلجباز  و بچه ما نه .گهید کس

 رو یی   چ میبرگرد گذشته به میتونیم نه و میار یدرب

 .میکن درست

 

  .کندیم دییتا را حوا حرف .دهدیم تکان رس عیلی  ام

 

 شده بحث وارد منطق   انسان کی با کندنیم باور حوا

 تصوراتش تا بشنود یی   چ است منتظر لحظه هر .است

 .ستین طورنیا نکهیا مثل ویل شود خراب
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 اون یتو  هم باز اگر ویل کردم فرار که کردم اشتباه من -

 نوخوداگاهم چون کنمیم کارو ی   هم می  بگ قرار تیموقع

 نجات خودمو خواست .خواست نطوریا لحظه اون یتو 

 …بدم نجات بچمو بدم،

 

 ادامه و کندیم تر را لبش .زندیم گره هم به را انگشتانش

 :دهدیم

 

 داشته رو ن  کسا باشه، داشته خانواده دارم دوست -

ط هی فقط اما …اما .دارن دوسش که باشه  .داره رس 

 

یط چه -  ؟رس 

 

  در عیلی  ام .است گرفته شیصدا
 
 شده غرق شانزندیک

یم چون دهد نشان مقض را یگر ید خواهدنیم .است

  نیا در قدر چه داند
 
 .است بوده مقض زندیک
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 قاض زبانش و است آورده زن نیا رس بر چه داندیم

 .است

 

 اون خاطر به واقعا .باش   داشته دوسش ولقعا نکهیا -

 نه باشه، اهورا هزارت تا کی تیاولو  .بکن   یهرکار 

 از خاطرش به شده .گهید کس چیه نه و من نه خودت،

 ؟ن  یبیم خودت یتو  .یبگذر  جر  همه

 

  نظرچشم#

 ۲۹۵پارت#

 

یم .باشد خوب دلشان حال که دارند حق هاانسان یهمه

 به ن  جا قلبش حاال ویل .دارد حق هم خودش که داند

  .تپدیم خودش ینهیس از ی  غ
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 اهوراست دل حال اول اما است مهم خودش دل حال

 .است ارجح شیبرا که

 

 ویل بخندند که دارند حق هم خودشان که داندیم

 به که یاخنده .است پرسشان لب یرو  یخنده تشیاولو 

  .اوردیب خنده هم خودش لب یرو 

 

 دیبا شود ایدن نیا وارد یفرد است داده اجازه که حاال

 که باشد داشته شک یاذره حن   اگر .کند تالش او یبرا

 هدق   او به دادن تیاولو  و بودن پدر از ی  غ به عیلی  ام

  او که دهد اجازه تواندنیم دارد
 
 .دهد یی  تغ را پرسش زندیک

 

 و هم تمام و شدم عاشقش نگاه کی با بگم تونمنیم -

 .اسبچه نیا غمم

 

یم حس دیآیم که خودش به ویل خوردیم جا لحظه کی

  .است شده پخته عیلی  ام چقدر که کند
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 .شدنیم خارج گذشته عیلی  ام لبان از گاهچیه حرف نیا

 احساسات که باشد داشته توقع دینبا است درست

 است بوده اهورا کنار سال کی از شیب که او با عیلی  ان

 .باشد یکی

 

یم بهی   خودت .نبودم راض   والدم از وقتچیه من ویل -

 والد همون حاصل شناخن   من از که یمرد نیا که دون  

 و پدر ی   ع ای آدما گنیم نباشم، بلد و نتونم دیشا .بود

 ..اگر ویل اونا خالف قایدق ای شنیم مادرشون

 

 .شودیم هی  خ حوا به و کندیم قطع را خودش حرف

 

 ؟جر  اگر -

 

 .باشم خون   پدر تونمیم کن   کمکم اگر -
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  نظرچشم#

 ۲۹۶پارت#

 

یم صحبت که است سکوت تنها انشانیم لحظه چند

 و ردیبپذ را عیلی  ام حضور تواندنیم که حوا .کند

 تواندنیم که عیلی  ام شود،یم یاداور ی شیبرا شیدردها

 .کند وزی  پ راحن   به را آرامشش آرامش، و خشم ی   ب

 

 خوب حالم دیبا .باشم خون   پدر تا باشم آروم دیبا من -

 هم تو .کنم منتقل بچم به خون   حال بتونم تا باشه

 نه؟یا از ی  غ مگه .نطوریهم

 

 که است درست .دیگو یم درست .دهدیم تکان را رسش

 !دیگو یم درست ویل است دلش درد عیلی  ام
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 ترس   گهید که تمومه موقیع اون رابطه هی گن،یم یدید -

  ؟باش   نداشته دادنشو دست از

 

 خواهدیم .کند افتیدر  پاسچ   حوا از تا کندیم نگاهش

 .دی  بگ دییتا

 

یم فشار را شیگلو  بغض .دهدیم تکان رس هم باز حوا

 به خوب حال داشت سیع و نبود خوب حالش .دهد

 شود؟یم مگر .بدهد اهورا

 

 چقدر که دمیفهم دادمت دست از وقن   من ویل -

 منو؟ بخش  یم .ترسناکه نداشتنت و نبودنت

 

  .عیلی  ام قلب بر زندیم خنجر آشکارش پوزخند
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 خودمون تو و من بحث االن .ببخشمت که نخواه ازم -

 دلم هم بخوام من .عیلی  ام پرسمونه بحثمون .میستین

  .شهینم هم بخوام .ببخشمت ذارهینم

 

 …پرسمون ی   هم خاطر به ویل -

 

 نیا است سخت .کندیم مکث پرسمون یکلمه یرو 

 .ناگهان   طور

 

 .شهینم نبخش   -

 

-  

  نظرچشم#

 ۲۹۷پارت#
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 را نامعلوم ن  جا نگاهش و رودیم فرو فکر در عیلی  ام

ان را گذشته تواندیم داندنیم .دهدیم قرار هدف  کند جی 

 پرسش خاطر به حوا که داندیم خون   به را نیا ویل نه ای

 .بکشد دست هم خودش یهاخواسته از است حاض  

 

 .باشه -

 

 هم به را هاآن اهورا که است انکار قابلی  غ تیواقع نیا

 .شوندنیم جدا گاهچیه و است کرده متصل

 

*** 

 

 نیا از .داردیم نگه خودشان یخانه در یجلو  تاکش

 که ن  هاشب .دارد همراه به هم خوش خاطرات خانه

 که ن  روزها .بود نشسته انتظار در و بود کرده عاشق  

  یبرا
 
 …بود کرده تالش اشزندیک

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1145 | 1196 

 

 

یم فشار حوا آغوش به را خودش کند،یم یقرار  ن   اهورا

 هراسان ویل است بانهیغر  عیلی  ام به شیهانگاه .دهد

 .ستین

 

  در دیجد شخض که اندرفتهیپذ دو هر انگار
 
 هم زندیک

 .ندیایب کنار گریهمد حضور با دیبا و هستند

 

یم تیهدا داخل به را حوا و کندیم باز را در عیلی  ام

 کی از بعد اشخانه به بازگشت .ندارد آرام حوا دل .کند

 اتفاق نیتر سخت شیبرا تیموقع نیا با مواجهه و سال

 .است ی  اخ

 

 …دیاومد خوش خونه به -
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 دیبا گرید .ستدیایم کنار و کندیم باز را واحد در عیلی  ام

  یبرا
 
 را خودشان هردو دیبا کنند، تالش پرسشان زندیک

دازند بچه به و حذف  .بیر

 

 خانه .است نخورده دست یی   چ چیه .شودیم خانه وارد

 وارید یرو  شاندونفره عکس .است ی   تم و مرتب

 را اشعروش شب عکس آن دنید با .کندیم ن  خودنما

یم را بانشیگر  هاعکس و هالمیف .آوردیم خاطر به

 …چسبند

 

  نظرچشم#

 ۲۹۸پارت#

 

 او به دردناکش یحمله تا چسباندیم تنش به را اهورا

 شده مواجه کیپن با که ن  روزها و شب تمام .نزند ن  یآس

 .آمدبریم خودشان پس از ن  تنها به خودش بود
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 به را خاطرات تمایم که ن  جا …شده شانخانه وارد حاال

 .آوردیم ادشی

 

 ؟خون   …حوا -

 

 با تا کندیم رها را در و دیآیم سمتش به دهیترس عیلی  ام

 و کشدیم ونی  ب آغوشش از را اهورا .شود بسته شتاب

 .گذاردیم ی   زم یرو 

 

 .دیآیم سخن   به نفسش و شده سیخ صورتش تمام

 یرس اهورا یهیگر  به دیبا داندنیم عیلی  ام
 
 حوا ای کند دیک

 .ابدیدر  را

 

 شی  یب لرزانش بدن و دیآیم فرود عیلی  ام یهادست یرو 

  .ترساندیم را او
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ا از   .است بسته خی هم عیلی  ام آمده وجود به طیرس 

 

 …ایخدا شه؟یم رسم به خایک چه داره -

 

 دارد سیع و است کرده بند بانشیگر  به را دستش حوا

 و خواباندیم ی   زم یرو  اورا آرام عیلی  ام .دی  بگ نفس

 .رودیم پا و دست چهار مادرش سمت به هیگر  با اهورا

 

 شده کم لرزشش .دهدیم قرار حوا رس ریز  را مبل کوسن

 دهدیم خوردش به آب کیم .کشدیم نفس بهی   و است

 .کشدیم آغوش به را اهورا و

 

 به را خودش اهورا .دیآیم شیجا رس نفسش کم کم

 زده زانو جاهمه از درمانده عیلی  ام .کشاندیم حوا سمت

 .لرزدیم و است
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ه؟ حالت -  هو؟ی یشد جر … جر  بهی 

 

 .دهدیم تکان رس حوا .است در به در رسکنده مرغ مانند

 را حایل ی   چن دی  گیم قرار دیشد اضطراب تحت که زمان  

 .گذراندیم

 

 خواهدیم .دی  گیم بغل را اهورا و اندازدیم ریز  به را رسش

  .تواندنیم ویل بگذارد جوشآب عیلی  ام تا کند اشاره

 

 یسی    قورمه از دهیپوش خانه تمام که افتدیم یروز  ادی

 …بود

 

  نظرچشم#

 ۲۹۹پارت#
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 دیتشد اورا بد احساسات تا شودنیم کشینزد عیلی  ام

 را مان  یپش وجودش بند بند با و کندیم نگاهش .نکند

 .کندیم لمس

 

 یقدر  به ویل بود مانیپش لحظه هر حوا نبودن یروزها

 و کند فکر درست دادنیم اجازه ذهنش که بود ی  درگ

 .دی  بگ میتصم

 

  نیا به بود سابق آدم اگر کندیم فکر خودش با
 
 از سادیک

 گذشت؟یم حوا یساله کی نبود

 

 درنگ ن   که محکیم نه .داندیم بهی   همه از را جوابش

 .زندیم زنگ رسش در

 

یم مرحم شیهایکبود یرو  حوا دیشا بود سابق مرد اگر

روز گذراندن از پس حاال ویل شود کم دردش تا گذاشت
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 داشته را واکنش همان همچنان تواندنیم سخت یها

 .باشد

 

 ؟یخوایم یی   چ -

 

 منتظر عیلی  ام .آوردیم یی   پا دییتا یمعنا به را رسش حوا

 .دهد پاسخ را حوا درخواست تا ماندیم

 

 …جوشآب -

 

یم شیصدا سخن   به که شود بلند خواهدیم عیلی  ام

 دیبا ویل باشد داشته درخواسن   او از است سخت .کند

 .ستین اطرافش در عیلی  ام از ی  غ به کش که ردیبپذ

 

 …عیلی  ام -
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 .جانم -

 

 مرد نیا .لرزدیم شیصدا شودیم حوا که مخاطبش

 کی یدور  .ندارد یسیر  چیه گرید حوا مقابل مغرور

 او با راحن   به تواندنیم و است کرده بهیغر  را او ساله

 .دهد قرارش مخاطب و کند صحبت

 

 .لحظه هی -

 

 از را شیعبا کندیم کمک حوا خواست به و رودیم جلو

 و کندیم باز که دارد یادکمه پشت از .کند خارج تنش

 .کندیم تشکر او از لب ریز  حوا

 

 دهان داخل گشادش بلوز ریز  از را شی  ش ن   ینهیس

 در سازیچا شدن روشن یصدا و دهدیم قرار اهورا

 .چدیپیم گوشش

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1153 | 1196 

 

 

 …نه ی  س ویل شودیم آرام هم ی  ش ذره ی   هم با اهورا

 زدن زور و زدن مک با .خواهدیم را مادرش یکینزد انگار

 .باشد او آغوش در و دی  بگ آرامش تا دارد سیع

 

 چک را پرسش صورت چطور که کندیم نگاهش عیلی  ام

یم .نماند ونی  ب بدنش از ن  جا است حواسش و کندیم

 وجودش و است ختهیر  زن نیا جان به زخیم چه که ندیب

 .شودیم درد

 

  نظرچشم#

 ۳۰۰پارت#

 

بریم را حوا یاکوله فیک .کجاست ی  ش شهیش داندیم

 روز چند نیا .آورددریم را شهیش و خشکی  ش و دارد

 .کند درست ی  ش چطور که بود ادگرفتهی
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 که است زن   به حواسش شی  یب ویل باشد پدر دارد سیع

 .شکسته

 

 تمام .دهدیم تکان خوب و کندیم پر مهین تا را شهیش

 رلبیز  که حوا .کندیم نگاه پشت از را اهورا و حوا مدت

 .شنودنیم او ویل دیگو یم یی   چ

 

 نگاه .رودیم سمتشان به و کندیم چک را ی  ش یگرما

 .کندیم تشکر او از حوا یخسته

 

 .ممنون -

 

 خواهدیم که ن  یح و دی  گیم عیلی  ام دست از را شهیش

 کندیم تان  یب کیم بکشد، ونی  ب اهورا دهان از را اشنهیس
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 پنهان عیلی  ام دید از را خودش خون   به تواندنیم حوا و

 .کند

 

 چشم عیلی  ام گذاردیم دهانش در را شهیش عی    رس  وقن  

 .ندهد آزارش تا دی  گیم حوا متحول تن از

 

 .کن عوض رو لباست برو تو می  گیم من رو شهیش بده -

 

 .است شده مادر .حواست جسمان   تحوالت  کنار فکرش

 .است دهیند را روزها نیا او و کرده یی  تغ تنش فرم

 

 دهیند اورا چوقتیه انگار که دارد فرق شیبرا یقدر  به

 .بود

 و شکمش یرو  یهاترک ویل است شده قبل از الغرتر

یم درد به را قلبش نبود سابق به هیشب گرید که ن  هانهیس

 .آورد
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 چه .مانده اشنهیس دور یهاله ایهیس کنار چشمانش

 …نبود او و شد عوض انقدر حوا زمان  

 

 .هستم .ستین ازین -

 

 !!!حوا -

 

 ماننده .کندیم ی  گ عیلی  ام چشمان به یالحظه حوا نگار

 و شود خارج دهانش از حرق   بود منتظر که هازمان آن

 .دیبگو  چشم

 

  نظرچشم#

 ۳۰۱پارت#

 

احت پاشو -  .کن اسی 
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 :زندیم لب خسته

 

 ترمسخت یروزا من .کن   بودن به تظاهر ستین ازین -

 .گذروندم

 

 کهنیا از .شکندیم دلش ویل دهدیم حق حوا تلچ   به

 او یرو  تواندنیم و ندارد اعتماد او به گرید زن نیا

  .کند باز حساب

 

 تو دیبگو  .کند هیتک او به زن کی دارند، دوست هامرد

 !ندارم نگران   گرید هسن   که

 

 ؟ش  یم ینطور یا شهیهم -

 

 .نه شهیهم -
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 باره نیا در ندارد دوست .دی  گیم عیلی  ام از چشم

 خودش ی  درگ نیا از شی  یب را او خواهدنیم .کند صحبت

 .باشد وسط اششخض مسائل ندارد دوست .کند

 

 کنه؟یم تتیاذ خونه -

 

 هم مسائل نیا به کردن فکر حن   .دیبگو  خواهدنیم

 شی  یب همه از تو خود دیبگو  خواهدنیم .دهدیم آزارش

 .دیهیم آزارم

 

 .میکن درست هم رو اهورا اتاق دیبا .کنمیم عوضش -

 

 .باشد اهورا کنار خودش دیبا !اهورا اتاق .ستدیایم قلبش

 

  .کندیم نگاه عیلی  ام به ترس با
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یم هرجر  خودت خواسن   اگر .داشن   دوست هرطور -

 .بخر یخوا

 

 .خواندیم را چشمانش حرف عیلی  ام .است قفل زبانش

 .نداشت را انتظارش اصال که زمان   قایدق

 

 انگشت .کندیم کینزد حوا صورت به را دستش عیلی  ام

یک لب یجلو  را شستش  مادر حاال که دهدیم قرار دخی 

 .است پرسشان

 

 .شودیم تر هیال  کی چشمانش ویل کندنیم لمس

 

س، -   …هالب نیا دنیبوس یبرا زده لک دلم درسته نی 
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 ویل خوردنیم حوا صورت به هم انگشتش نوک حن  

 :کندیم کینزد اشگونه به را دستش پشت

 

 .داشتنت یبرا …لمست یبرا -

 

نیم لیتبد هم اشک به ویل کندنیم پنهان را چشمش یتر 

 .کند

 

 دست ینخوا که وقن   تا .زنمنیم بیآس بهت ویل -

ش ازم که ستمین نامحرم و محرم ی  گ من .نمی   نم  که بی 

 .شوهرتم هنوز

 

  نظرچشم#

 ۳۰۲پارت#
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 دنینشن یبرا بلکه عیلی  ام حرف به کردن گوش یبرا نه

 ی   ح نیا و سپاردیم او به را اهورا که است شیهاحرف

 .کندنیم هم نگاهش

 

 طلب دینبا که یزد گند انقدر پرس گمیم وقتا هی -

 تا بگم دیبا گمیم انیم که خودم به ویل کن   بخشش

 .بدتره نگفتنش …ببخش   دیشا

 

 مرد تا هستند تر فیضع کنندیم وانمود زنها

 !کند بودن گاه هیتک احساس  

 که هستند خودشان نیا فهمنیم رفتنش بعد   تازه ویل

 !...بودند داده هیتک

 

 یشده پودر ذرات مانند و شد خرد حوا از بعد عیلی  ام

 ادشی که انتقام پس در یمرد .ختیر  ی   زم یرو  شهیش

  زن نیا چطور و آمد چه یبرا رفت
 
 بر در را اشزندیک

 .گرفت
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 به و کند فرار خواهدیم .بشنود شی  یب خواهدنیم حوا

  .رودیم و بنددیم لیدخ چمدانش به خاطر ی   هم

  .آورد ارمغان به شیبرا را شیاهورا که اتاق   به

  .کرد عاشق   و شد دهیبوس آن در که اتاق  

 با همراه عشق   اغوش هم و بود هیگر  مامن هم که اتاق  

 …ترس

 

 آرزو خواهدنیم دلش .زندیم هیگر  ریز  بنددیم که را در

 نرم که خواهدنیم دلش شود خوب ی   چ همه که کند

 مرد نیا آغوش دلتنگ خواهدنیم .دی  بگ آرام و شود

 را او آغوش خی   یر  اشک ن  تنها نیا یجا به و باشد

 …بطلبد

 

 که شیهالباس یکشو  حن   .دارند حرف وارهاید

 .است نداده یی  تغ را ی   چچیه عیلی  ام .اندمانده همانطور
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  در خودش از ی  غ زن   به و کند شک خواهدنیم
 
 زندیک

 همزمان حن   و او از قبل که زنان   به .شدیاندیب مرد نیا

  .داشتند حضور او با

 

 .ندینشیم تخت یرو  و زدیر یم اشک ویل خواهدنیم

 …شودنیم آرام و کندیم هیگر 

 

  نظرچشم#

 ۳۰۳پارت#

 

 از و کندیم پاک را شیهاچشم .خوردیم در به تقه چند

یم عیلی  ام به پشت کندیم باز را در وقن   .شودیم بلند جا

 .نکند جلب را نظرش سشیخ چشمان تا شود

 

 .میبر  بردار، یدار  ازین هرجر  -
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 .کندیم نگاه رسخ چشمان   با را عیلی  ام و چرخدیم شوکه

 

 کجا؟ -

 

 هی میی  م کن جمع .کردم اشتباه نجا،یا اوردمتیم دینبا -

 .کنمیم دایپ خونه هی هم فردا میمونیم جا

 

 :زندیم لب و دزددیم چشم

 

 .ستین ازین -

 

ک یهادست و برود جلو خواهدیم  دست در را دخی 

 فکر تا بخواهد .کند اعتماد او به بخواهد و دهد فشار

  .باشد خوب حالش و نکند
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یم زانو یرو  فقط جا همان و دی  گیم را خودش یجلو 

 تحمل دیبا ویل دهدیم آزارش حوا نکردن نگاه .ندینش

 .کند

 

 ویل سخته دونمیم .کن اعتماد من به بار کی .پاشو -

ه دنیکش عذاب از .ستین یاچاره  نه؟ بهی 

 

 به قادر که ذهن   و سیخ چشمان با .کندیم نگاهش حوا

 .ستین یی  گمیتصم

 

 .هست پول حساب یتو  کمی اومدم، خودم به کمی -

 من هم نشد اگر .نش   تیاذ می  گیم خواب سه رو خونه

 نه و کردم خالف نه !هیدرست پول .خوابمیم ن  رایپذ تو

 دار مشکل هست که یی   چ از قرون هی .زدم دور قانون

 .کنمیم درستش کن اعتماد بهم .ستین

 

  نظرچشم#
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 ۳۰۴پارت#

 

یم فکر حوا .کشدیم غیج که است سکوت قهیدق چند

 هی  خ عیلی  ام .است گرفته صورتش یجلو  دست و کند

غ زن به  فقط بار کی تا است منتظر خودش عرق   و رس 

 .شود اعتماد او به

 

 در حوا که زندیم حرف صادقانه یقدر  به عیلی  ام

 که کندیم خواهش او از یطور  .کندیم دیترد جوابدیه

 .دیبگو  نه تواندنیم

 

 .بود نکرده درخواست نطوریا او از وقتچیه

 

 خوامنیم یی   چ ازت .کنم تحمل رو نجایا تونمنیم -

 .میبر  فقط
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 به تا شودیم بلند جا از و زندیم برق عیلی  ام چشمان

 رس   از و بگردد خانه دنبال به دیبا فردا .کند عمل قولش

 .شوند خالص نجایا

 

*** 

 

 .ننتیبب خوانیم .نباش نگران تو برگشن   دوننیم همه -

 رو اهورا خوانیم حاج   و مامان .شده تنگ برات دلشون

  .ی   یبب

 

 بود که زمان   هر تا .ندارد ادی خون   بجز خانواده نیا از

  .بس و بودند پشتوانه شیبرا تنها

 

  به که تونر  استخر وسط اهورا
 
 است دهیخر  پدرش تازیک

  .اوست یرو  شانیهانگاه هردو .کندیم یباز 
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همان قایدق عیلی  ام و گذردیم برگشتنشان از مایه سه

 دم از را هالهیوس و گرفت تازه یاخانه داد قول که طور

 .دیخر  نو و فروخت را ی   چ همه .کرد عوض

 

 یبرا حن   و برداشت قدم حوا کنار دوست کی مانند

 …شد پدر اهورا

 

 .نشم روبرو کش با دمیم حیترج .دونمنیم -

 

 گنایه اونا .کن فکر بهش ویل کنمنیم اضار بهت -

 .نکن مجازات رو هیبق من گناه به ندارن

 

 دونفره تا آزادند روزها .نندیبیم هاشب فقط را عیلی  ام

شب .بکنند خواهندیم یهرکار  و بروند خواهندیم ن  هرجا

 خانه در که است یموجود نیآزارتر  ن   عیلی  ام هم ها

  کی به که حاال .دارد حضور
 
 شوندیم کینزد اهورا سالگ
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 ستدیبا شیپاها یرو  گرانید کمک با تواندیم گرید و

 .است داده را اشخانواده با دارید شنهادیپ عیلی  ام

 

  نظرچشم#

 ۳۰۵پارت#

 

 ثابت را خودش تا بود عیلی  ام یبرا یاکاق   زمان ماهسه

 .کند

 
 

  و اهورا یبرا را اشپدرانیک
 

 …حوا یبرا اشمردانیک

 

یم صحبت خانم حاج با که شنودیم را عیلی  ام یصدا

  نیا و داد قرار هم کنار را نفر دو آن که کش .کنم
 
زندیک

 .کرد ی   تضم را

 

 …بود ن  یاسی خانم خود فقط ازدواج نیا رشیپذ لیدل
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 ؟ی   خوب سالم -

 

 .دارن سالم خوبن هردو خداروشکر،

 

 نیایب شب کنم دعوتتون گفت حوا وفتاده،ین اتفاق   نه

 .شمونیپ

 

 مادرش جواب منتظر و کندیم نگاه را حوا لبخند با

یم و کندیم قطع را تلفن تشکر با بعد لحظه چند .است

 :دیگو 

 

 .ترنراحت ینطور یا .اونجا میی  م ما -

 

یم بلند جا از اهورا کردن آماده یبرا و دیگو یم اوهویم

د حمام به را او دیبا .شود  .بی 
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میم رو اهورا -   .حمام ی 

 

 .ونی  ب بده شیشست هستم، -

 

 باشد زود مشیتصم دیشا .کندیم تشکر یامهین لبخند با

ر به شانخانه در یرسد نیا ویل  حاال .است سه هر ض 

 دهد اجازه دینبا است، کرده اعتماد عیلی  ام به که

 .کند خراب را اوضاع خانه یرسما

 

 ؟یباز  آب ادیم مامان با یک -

 

 و شودیم خارج استخر داخل از یباز  آب دنیشن با اهورا

 یرو  تند و تند را شیزانوها .رساندیم حوا به را خودش

یم و رودیم باال حوا یپا از رسعت با و کشاندیم ی   زم

 .ستدیا
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 دور از عیلی  ام .بوسدیم و کندیم بغلش خنده با

 .کندیم نگاهشان

 

 .کن یبا یبا بابا با -

 

  نظرچشم#

 ۳۰۶پارت#

 

یم اشاره حمام سمت به و کندیم یبا یبا ذوق با اهورا

 .کند

 

 .میرفت ما ن  بابا -

 

  .بشه شما قربون بابا -
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 یهم عیلی  ام یهاصدقه قربان نیا .زدیر یم حوا دل
 

 شیک

نیم مهر و دهدیم مهر شیهاتیحما کناردر .است شده

 .خواهد

 

 .دی  گیم حوا دل که کندیم رفتار توقع ن   یطور 

 

 دهدیم اجازه و دیشو یم را اهورا .روندیم حمام به دو هر

یم وان داخل .کند یباز  حمامش یهایباز اسباب با

  .کندیم یباز  خودش یبرا حوا یشستشو  ی   ح و ندینش

 

 :دیگو یم در پشت از عیلی  ام بنددیم که را آب

 

 شد؟ تموم -

 

 !باشد منتظرشان در پشت عیلی  ام که شودنیم باورش
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 .کن صی   لحظه چند هی آره -

 

یم بغل به چیپ حوله هم را اهورا و زندیم تن را اشحوله

 دست کی با و آمده صورتش یرو  سشیخ یموها .دی  گ

 .کشدیم عقب

 

 .کن باز درو -

 

 به و آوردیم هجوم حوا یقهی سمت به اهورا ی   ح ی   هم

یم کنکاش حوله یجلو  طرف دو ی   ب حوا ینهیس دنبال

 .کند

 

 خواهدیم و کندیم باز را در جاهمه از خی  ن   عیلی  ام

 خنده به دو آن نزاع که بکشد آغوش به را پرسش

 .کندیم وادارش
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شده زانیآو  مادرش ینهیس به و زده کنار را حوله اهورا

 .است

 

 .نبود ادشی االن تا .ارمشیم -

 

  نظرچشم#

 ۳۰۷پارت#

 

 کنم؟ خشک موهاشو -

 

 .دیآیم دنبالش به عیلی  ام و رودیم خواب اتاق سمت به

 .کند کمکش تا کندیم خواهش او از لبخند با

 

 .شمیم ممنون بکن   اگر -
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 به نگاهش کی .زندیم برق به و آوردیم ونی  ب را سشوار

 از که پرسش به نگاه کی و است سشیخ یموها و حوا

 به حوله ریز  از را دستش و شده زانیآو  مادرش ینهیس

 .رساندیم اشنهیس گرید

 

یم خشکشان و دی  گیم پرپشتش یموها یرو  را سشوار

 .شودنیم جدا حوا ینهیس از اهورا ویل کند

 

 که حوا و دی  گیم حوا یموها سمت به را سشوار

ض  .دهد ادامه کارش به تا دی  گیم جرات شود،نیم معی 

 

یم خشک را شیموها آرام عیلی  ام و بنددیم چشم حوا

 دهیچیپ شیموها داخل که ن  شامپو خوش یبو  .کند

 .اندازدیم شماره به را نفسش شده

 

 عیلی  ام و بکند دل مادرش ینهیس از ندارد قصد اهورا

 از رسمست .است رسخوش حوا به یکینزد نیا از هم
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ض و یکینزد نیا در حضور  آرامش با حوا نبودن معی 

 .زندیم شانه و کندیم خشک را شیموها

 

 .بهت بپوشونم لباس بذار ،مامان   -

 

 با .شودنیم جدا و چسبدیم حوا به سماجت با اهورا

 .زندیم مک اضار

 

 .کن ولش -

 

 .کنه شیج ممکنه .خورهیم رسما -

 

 یهاترفند با و کندیم جدا خودش از را اهورا سخن   به

ن  یبیما و خواباندشیم .کندیم پرت را حواسش مادرانه

 .بنددیم را اش

 

https://t.me/VipRoman


شم نظرچ   نازنین محمد حسینی  

E X C H A N G E  G R O U P   1178 | 1196 

 

 ؟یخوانیم یی   چ .باش   راحت ونی  ب می  م -

 

  نظرچشم#

 ۳۰۸پارت#

 

 نفش تا برود خواهدیم فقط عیلی  ام و کندیم تشکر حوا

ها کنار هرشب که یمرد .بکشد آسوده  مختلق   یدخی 

 حاال بودند کش چه آمدنیم ادشی حن   که کردیم صبح

 آغوش به را او تواندنیم که رودیم زن   یبرا نفسش

 .بکشد

 

 کندیم سیع .کشدیم نفس قیعم و شودیم بالکن داخل

 ویل کند آسوده را ذهنش دارد سیع .کند آرام را خودش

 ونی  ب رسش از داشت حوا کنار که ق  یدقا هم لحظه کی

 .رودنیم
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 به .داردیم نگه انگشتان ی   ب و کندیم روشن یگار یس

 کی ویل دی  گیم نفس و شودیم هی  خ نامعلوم یانقطه

 .زندنیم گارشیس به هم پک

 

 یصدا و شودیم باز بالکن در که گذشته چقدر داندنیم

 چشمان چرخدیم وقن   ویل کندیم نوازش را گوشش حوا

 و خنددیم کیم لبش .ندیبیم را حوا براق و متفاوت

 .خوردیم گره عیلی  ام انگشت انیم گاریس به نگاهش

 

 !نسوزه دستت -

 

 یرو  به گاریس خاکسی   خی   یر  مانع تا آوردیم هجوم و

 و زدیر یم دستش یرو  آن از کیم ویل شود عیلی  ام دست

 دست یرو  کندیم که رها را گاریس ترس از عیلی  ام

 .افتدیم خودش

 

 .دی  گیم را حوا دست و اندازدیم دستش از حرکت کی با
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 !!!!!سوخن   …نمیبب !کن  یم کاریچ -

 

 سوزش   چیه که حوا .رودیم باال کیم ناخواسته شیصدا

 خارج عیلی  ام دست از را دستش دارد سیع کندنیم حس

 .کند

 

 …نسوخته اصال .ستین یی   چ نه -

 

 ؟؟؟سن  ین مراقب چرا -

 

  نظرچشم#

 ۳۰۹پارت#

 

 …دستت -
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 اضار اخم همان با و کشدیم عقب را دستش عیلی  ام

 .کند شماتت را حوا تا دارد

 

 !حوا سوخته دستت -

 

 و دی  گیم دست به را عیلی  ام دست که است حوا بار نیا

  یجا
 

 .کندیم دایپ را کوچکش انگشت یرو  سوختیک

 

 ن   را آمده بند زبانش حاال که عیلی  ام و کشدیم داخل به

 !آوردیم خود با سالج چیه

 

 کجاست؟ حواست !یکرد کاریچ ی   بب -

 

خانه داخل  است دهیخواب اتاق داخل اهورا .روندیم آشیر 

 .ندارد خی   عیلی  ام و
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 خم گرفته دست به را عیلی  ام دست که طورهمان حوا

یم دست به را عسل ظرف نتیکاب داخل از و شودیم

 داخلش انگشت و کندیم باز دسن   کی را درش .دی  گ

 .کندیم فرو

 

  یرو  کیم
 

 و گذاردیم عیلی  ام دست یرو  سوختیک

 .کندیم پخشش

 

 !حوا -

 

 پرت را حواسش .زدیر یم را قلبش عیلی  ام دارتب یصدا

 .کشاندیم چشمش دنبال به را نگاهش و کندیم

 

یم قلبشان و شودیم قفل هم در چشمانشان لحظه چند

ا کی در هردو فهمندیم که انگار .ستدیا  .دارند قرار طیرس 
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 :دیگو یم گر مواخذه و کندیم دسن   شیپ بار نیا حوا

 

 !کن  یم کاریچ خودت با ی   بب ؟بکش   گاریس دیبا چرا -

 

-  
 

 …کشمنیم نکش بیک

 

  نظرچشم#

 ۳۱۰پارت#

 

 وصل هم به انشانیم که حش نیا و یکینزد نیا از خمار

 ن  یعج حال نیا از حوا، دادن تیاهم از خمار …شودیم

 .کندیم نگاهش است نشانیب که

 

 .ستین مهم من گفی    -
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 …توعه خود گفی    ی   چ نیتر مهم قایدق -

 

 بلکه زندیم که ستین اشنهیس درون گرید حوا قلب

 .است شیپاریز  درست ی   زم یرو  ن  جا

 

 دهد عیلی  ام مقابل در یدستور  تا کندیم هرچه حوا مغز

 در یاند و سال کی که ستیقلب دانیم وزی  پ .تواندنیم

 …است دهیجنگ مقابلش

 

یم دراز حوا یموها سمت به دیترد با را سالمش دست

 به را انگشتش پشت و دهدیم رسش گوشش پشت .کند

 :کشدیم او یگونه

 

 …یشد خوشگل چقدر -
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یم عقب را دستش عیلی  ام نه و دزددیم چشم حوا نه

 لبخندش عیلی  ام نه و کندیم کج را رسش حوا نه .کشد

 …جمع را

 

 به نگاهشان .شودیم دهیکوب گوششاندر قلبشان یصدا

 .است شده مهره و چیپ هم

 

 .شمیم خفه نمیبیم رو گارتیس پاکت که بار هر نکش، -

 

 .کشمنیم یبخوا تو چشم، -

 

 :دیآیم جلو قدم مین که حواست

 

 …عیلی  ام -
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 قدیم و گذاردیم عیلی  ام ینهیس یرو  را دستش کف

 .دیآیم شیپ گرید

 

 .شودیم حس ن   شیهادست لمس با عیلی  ام سست تن

 نگاهش که یمرد .است شناخته تازه انگار که یمرد

  .مان  یپش چشمانش و داد صداقت

 

 …جانم -

 

 .باشد خوددار تواندنیم .زدیر یم اشگونه یرو  حوا اشک

 

 ؟نکن   مونمیپش یدیم قول -

 

 رس پشت دست گونه یرو  اشک دنیغلط با عیلی  ام

  .چسباندیم او شان  یپ به را لبش و گذاردیم حوا

 …بوسدیم قیعم
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  نظرچشم#

 ۳۱۱پارت#

 

 دهندیم قرار شانیهااشک مقصد را شانیهاگونه هردو

 .زندیر یم اشک فاصله نیا در خجالن   چیه ن   و

 

 …شهینم باورم -

 

 .کند مطمئنش تا حرق   منتظر .است قول منتظر حوا

 …شود ترمطمی    تا منتظر

 

 به خواهدیم ویل کند اشتباه بازهم دیشا که داندیم

چشم ن   تمام ماه سه که یمرد به .دهد فرصت خودش

 نامش که یمرد به .است آمده شیهمپا هرلحظه داشت

 …گذاردیم قیرف راحن   به را
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 خم بکنم، رو تالشم یهمه که دمیم قول …دمیم قول -

 کنمیم سیع !ادین دلت یتو  غم که …ادین ابروها نیا به

 .بره ادتی از که خواب هی مثل !ادین ادتی چر یه

 

 چشمان به را سشیخ چشمان .کندیم بلند را شیپا حوا

ام کمال با که دهدیم ی  گ یاعیلی  ام  را اششان  یپ احی 

 …داده قرار اشبوسه مقصد

 

یم وصل قلبش به برق .گذاردیم مردش لب یرو  لب

 خواهدیم که اوست .بوسدیم که اوست بار نیا و شود

 که باشد یمرد کنار خواهدیم .کند کم را فاصله نیا

 یبرا که یمرد کنار .دارد دوستش عاشقانه هم هنوز

 .دهدیم انجام تواندیم هرچه حالش شدن خوب
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 .رودنیم کنار و چدیپیم عیلی  ام گردن دور به دست

یم اشهمرایه هم عیلی  ام و شده طوالن   اشبوسه مدت

 .کند

 

یم اشک و سوزندیم حس نیا یسوزنده آتش در هردو

 .بوسندیم و زندیر 

 

 عیلی  ام صورت دنید مانع شیهااشک و کشدیم عقب

 هم او و گذاردیم عیلی  ام ینهیس یرو  رس .شوندیم

 .کشدیم حوا کتف پشت به دست

 

 .بشه خراب اعتمادت ذارمنیم …شیه -

 

  نظرچشم#

 ۳۱۲پارت#
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 درون را شیموها خوش یبو  .بوسدیم را رسش یرو 

  .داردیم نگه نهیس

 

ا نیا باور  …استیرو  هیشب شیبرا طیرس 

 

 دارم؟یب -

 

 و شودیم آرام دلش شنودیم که را حوا یخنده یصدا

 .کندیم محکم او بدن دور به را آغوشش

 

 …شهینم باورم -

 

 .شودیم دهیکش حوا لباس پشت عیلی  ام عسیل دست

 .کنندیم ی  س یگر ید یایدن در .ستین مهم شانیبرا اصال

 

 .بود شده تنگ برات دلم -
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 که است یی   چ نیآخر  حوا زبان از جمله نیا دنیشن

 به و کندیم جدا خود تن از را حوا .دیکشیم را انتظارش

 .کندیم نگاه رسخش صورت

 

 !بگو گهید بار هی -

 

  …دلم -

 

 .گذاردیم چشمش یرو  لب عیلی  ام و زدیر یم اشک

 

 …برات -

 

 .زندیم بوسه را گرشید چشم عیلی  وام زدیر یم اشک
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 .بشم اشکات قربون …من دل جان -

 

 .بود شده تنگ برات دلم -

 

 .کندیم باران بوسه را صورتش

 .بوسدیم بار چند و نیچند را صورتش یجا همه

 

 .جونم به دردت -

 

 !عیلی  ام -

 

 .بشم کردنت صدا یفدا …جانم -

 

  نظرچشم#

 ۳۱۳پارت#
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 که آرامش   .است شده یجار  آرامش از ن  ایدن انشانیم

 دست به سخت چقدر دانندیم نفر دو خودشان فقط

 .است آمده

 

 .مرش -

 

 !خانم کنم تشکر ازت دیبا من -

 

 و کندیم نگاهش .دی  گیم قاب را حوا صورت دستانش با

 .رودیم صورتش قربان به چشمانش با

 

 ؟یدیبخش -

 

 خداروشکر و بنددیم چشم حرفش دییتا معن   به حوا

 .کندیم قرص را دلش عیلی  ام گفی   
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 !گرم دمت ااااایخدا -

 

 …خوابه بچه .آروم …شیه -

 

ارزش با ماه سه نیا تمام انگار که کندیم نگاهش یطور 

  ءش   نیتر 
 
 یطور  .باشند کرده دور نگاهش از را اشزندیک

 …کردنش نگاه باشد ممنوع انگار که

 

 .مهربونم خانم دارم دوستون …من یحوا دارم دوست -

 

 .چهارمه هم امروز حن   -

 

 .کندیم نگاهش عشق با عیلی  ام
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م -   .می  بم لحظه ی   هم حاض 

 

 در که کاج   مانند .زدیر یمفرو اشخوش   ناگهان حوا

 .است ختهیر  اشاره کی با لحظه

 

 …چشمانش و دیگرایم یدیسف به لبانش

 .شودیم قبل از ترسیخ چشمانش

 

 …نه -

 

 :کندیم لمس را شیهالپ عیلی  ام

 

 انقدر بگم خوامیم .نجامیا که من برم، قربونت -

 .خوشحالم
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 .نزن حرفشم حن   …حن   -

 

 .زمیعز  چشم !چشم -

 

 پوستش ریز  به سابق یگرما تا بوسدیم را صورتش

 دهد نانیاطم تا دهدیم فشارش آغوشش انیم .برگردد

 .است کنارش

 

 …زمیعز  کنارتم تنمه تو جون تا من -

 

 انیپا

۶/۶/۱۴۰۱ 

 تالش پرسمون یبرا میخوایم که میآدم دوتا ما۱:۴۳

 سوا راهمون یر ینپذ رو نیا اگر .خودمون یبرا نه میکن

 .شهیم
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